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nsaadet nsalis

n-saadet, part. adj. se usøden. -saar-
bar, adj. (jf. u- 4.4; især {q) usaarlig. Lar-

sen. Berøringen af St. Peters Arm . , gjorde

Vilhelm af Orange usaarbar. FFed.H.i^S.
||

hertil Usaarbarhed. * Verdens Kreds be-

mærke skal din (o: Balders) Guddomsmagts

I

Usaarbarhed. OeALiVZ).i73. Ofte er det . .

overnaturlige Midler, Heltens Usaarbarhed
skyldes. VVed.H. 147. »saaret, part. adj.

I) (især fa) som ikke har (faaet) saar; som
ikke er saaret. Moth.SSO. *Usaaret blev min
Kio]^. Winth.HF.90. nogle faa Mænd blev

tagne til Fange usa&ieåe. HCALund.St.II.
651. hilledl: Blich.(1920).VIII.91 (se u.

usaarlig S). 2) (jf. I. saare 2; fagl.) om ting:

som ikke har (faaet) huller, flænger olgn. en
sammensvejset, hel og usaaret Icopalhud
(o: tagbeklædning) uden synlige Søm. HFB.

1936.389. -saarlig^, adj. [-'såJrli] (især

o) I) som ikke kan saares; usaarbar. vAph.

(1759). *Enhver af vore Krigsmænd
|
Usaar-

lig er som Luiten.Bredahl.il1.87. Han bar
en Trvlleskiorte, som giorde ham usaarlig.

MO.
Il

hertil Usaarlighed. vAph.(1759).

jf.: (dyrets) Usaarlighed overfor Slangegift.

BMøll.DyL.III.70. sml. betegnelser for trold-

domsmidler, hvorved en person kan gøres

usaarlig, som: Usaarligheds-bælte (bil-

kdl. (jf. bet. B): Pont.DR.U.95), -særk
(AOlr.FA.90). 2) (jf. I. saare 2) om ting:

som ikke (ell. vanskeligt) kan beskadiges.

D&H. den gamle Forestilling, at Togene var
usaarlige ved saadanne Sammenstød (o: med
automobiler). Jernbane T. "/s 1937. 1. sp. 1. 3)

(jf. saarlig^ billedl.: som ikke (ell. vanskeligt)

kan angribes, rammes, krænkes olgn. Hidtil

usaaret ansaae han sig selv for usaarlig og
vandrede blandt Siciliens farlige Skjønheder
ubekymret og dnstig.Blich.(1920).VIII.91.
(jeg er) usaarlig for Latteren. Kierk.V1.90.
(modstanderen har) tilkæmpet sig ret anse-

lige Mindretal; men N. N. (o: en folketings-

mand) synes indtil videre usaarlig. HWulff.
DR.317. -saattes, adj. ['uiså'dbs, 'uismdas]
(dial. usattes. Moth.^U206. JMadsen.Folke-
minder fra HanvedSogn. (1870). 54. Kort. 136.

jf. Feilb.). (afl. af f usat (flt. usate. Moth.
8155), ænyd. vdsott, glda. wsott, osatth,

oldn. dsåttr, om hvis 2. led se III. saat; nu
kun arkais. ell. dial.) som ikke er enig med
(en anden, andre); uenig, (næsten kun som
præd. og appos.). *de er med hin anden

|

V-s&attes. Sort.PSkan.l4. han var usaattes
med Bønderne. Grundtv.Snorre. 1.247. han og
Kongen var usaattes. Ing.PO. 1.20. De stod
og blev usaattes om S]^rø']ten. ZakNiels.Fort.
107. (han) gaar og gør sig usaattes saa
med den ene, saa med den åa'en.sa.NT.69.
nubertz.Ærø.(1834).253. MDL. Thorsen.186.
Feilb. LollO. UfF. || ordspr. (jf. III. saat
slutn.; sj.): man siger for et gammelt Ord,
at Hunde forliger usaattes Sviin (Grundiv.
Saxo. II1. 236: Hunde gjør Sviin saatte^.
8a.Saxo.*647. -sast, part. adj. (ænyd. d. s.;

XXVI, Eentrykt ••/, 1950

jf. II. ufortalt; uden for forl. lade (være)

usagt især ijj) som ikke er fremsat, frem-

ført i tale (og skrift); ikke udsagt; ikke ud-

talt; unævnt; uomtalt; ogs.: som ikke har

faaet udtryk i ord (tale). Moth.S189. *usagt
Ord er godt, det røber lntet.Heib.Poet.ilI.

121. noget var endnu ugjort, usagt, ifans

Povls.HF.51. (hans) skønne, duggede Smil,

der vel var hans usagte Tak til hende.

10 smst.53.
II

især i udtr. for, at man ønsker,

gerne ser, at et ord, en ytring ikke var udtalt,

fremført, at der ikke skal tages hensyn dertil,

(de) Vilde at hvad som de forhen hafde
talt, motte være som u-sagt, og u-paatænkt.
Slange.ChrIV.1079. *Det er usselt,

|
Blot at

fornærme for at faae en Kamp.
|
Betragter

da hvert Vredesord som usagt\Oehl.'VI.170.

(ytringen) ønskes usagt. KbhSkild.1817.165.

De har ikke Lyst at skrive deri (o: i en avis)

20 og min Opfordring være usagt. Brandes.Br.

IV.325.
II
lade usagt, undlade at udtale sig

om p. gr. af manglende kendskab, vished (og

derfor lade det staa hen, bero). Hvem (min
moder) havde arvet det (o: sit daarlige hu-

mør) efter, skal jeg lade usagt. Bøgh.JT. 10.

Borries.P.83. CJ lades usagt. Hvor meget
der heraf var virkelig Sygelighed og hvor
meget der var Griller, skal lades usagt.

JLange.1. 351. Om Ballings Lystgaard er den
30 samme som det senere Bakkehus . . skal

lades usagt. Nystrøm. NØ. 394. lade være
usagt, d. s. Om han nu gik saa dybt udi
Tanker, at han ikke kiendte mig, det skal

jeg lade være usagt. Holb.Masc.II.6. om det

er sandt, skal jeg lade være usagt. Oehl.Er.

IV149. hendes Ben kunde ikke bære hende,
men om dette havde noget med Arvelighed
at gøre, skal jeg lade være usagt. Buchh.
FDK.46. -salebar, adj. [-isar(q)|baJr]

40 (sj.) ikke salgbar (1); usælgelig, en gammel
Mand (o: en slave)

\
som usalgbar var hevet

overbord. Drachm.DJ.I.206. KMads. Skagens
Malere. (1929).94. -salig, adj. [-isaUi; i

bet. 1 ogs.: 'U|Sa'(')li] (ænyd. d. s., jf. glda.

vsallelig; sml. -sæl) I) (jf. salig l.i og 4;

relig., 1. br.) som (af gud) er dømt til evig

straf efter døden; fordømt. Moth.S29. *Det er

Midnattens Stund,
|
Og usalige Slægter

|

Staa frem af glemte, sunkne Grave. JPJac.I.

50 315. der er (paa et kirkemaleri) bevaret lidt

af de Salige og noget mere af de Usalige.

Aagerup-Kirkerup.(1946).17. 2) (jf. salig 1.2;

især højtid.) om person: i høj grad ulykke-

lig (1.2); ulyksalig (1); stakkels; ogs. m. af-

svækket bet.: som i nogen grad vækker ens

medfølelse, men ogsaa irriterer en; sølle;

umulig; ofte rent nedsæt.: fordømt. Moth.S29.
Usalig er . . den Mand |

Som Herrens Bifald

savner. Storm.SD.212. Usalige! du kan ei

60 reddes meer. Oehl.XI.379. Usalig er den
hvis Ve og Begær

|
kan aldrig dø.JVJens.

Di.23. Midtpunktet i Bogen er Katrina,

hendes usalige Mand, Johan, og Børnene.
Men mærkeligt er Forholdet mellem Ka-



IJsalished nsamtydig;

trina og den livsuduelige Johan. TiisÆ. 2937.

11.289. 3) om ting ell. (især) forhold. 3.1)

(jf. bet. 1; sj.) om forhold efter døden, en

usalig Udødelighed er en Modsigelse. Heib.

Pros.II.88. 3.2) (jf. bet. 2) ulykkelig (2);

ulyksalig (2); ogs.: som medfører ulykke,

skade; ulykkebringende; ofte m. afsvækket

bet.: i høj grad uheldig; fordømt; forbandet.

*Usalig er min ^]i]ehne.Eeib.Poet.I.74. disse

usalige Luner, som snart frastøde, snart til- lo

tTække.Gylb.(1849).VIII.49. hvilket dejligt

Hoved! Ikke engang de usalige Briller kan
skæmme det. Pont.EY87. man har en usalig

Hang til at udtrykke sig i en spøgefuld

Form under Alvors M.a,ske.GadsMag.l930.

42. en usalig stjerne, stund, se I. Stjerne 3.2,

Stund 2.2.
II
som adv. *Han var en fredløs

Mand;
|
Paa Drotten sine Hænder

|
Usaligt

lagde h&n. Winth.IY68. hun har paavirket

Michelangelo us&Ugt. Brandes. MB. 20. Som 20

ugift med et uægte Barn er hun usaligt stil-

let. TomKrist. (Tilsk. 1931. II. 417). -salig-
hed, en. p. (sj.) -er (se ndf.). ((3, 1. br.) den

tilstand at være usalig; fx. til usalig 1 og

3.1: *For Salighedens Billed at forjage . .
|

Usalighed han (0: djævelen) maatte skabe
selv,

I
I Undergangen Verden med sig

trække. PalM.Y392. en evig Usalighed lader

sig slet ikke tænke. Kierk.V11.75. || til usa-

lig 2. Tonerne toge ikke Usaligheden (0: en 30

ulykkelig sindstilstand) fra ham. EChristians.

Hj.203.
II

til usalig 3.2 ;
(sj.) i flt.: (han har)

efter sin . . forklaring, hindret og formind-
sket . . mange usaligheder her i landet. 5a-
licath. KajMunks mordere. (1949). 81. -etain-
drsegtig, adj. (ænyd. d. s. (og wsamdrecte-
lig^, glda. usamdregtugh ; nu især højtid., 1. br.)

ikke samdrægtig; uenig; splidagtig, bliver no-
gen Usamdrægtig med een anden. DL. 6

—

12—3. Efter Kong Svends Død vare Stæn- 40

derne u-samdrægtige udi Kongevallet. J?o?6.

DE.1.184. Baud.KK.124. jf.: usamdrægtige
(Brandes.E.143: uharmoniske^ Ægteskaber.
Brandes.IV.105.

\\ hertil Usamdrægtighed.
imellem de Tydske og Ryssziske Officeerer

er stoer usamdrægtighed. JJueLSJ. ægteska-
belig Usamdrægtighed. Tops./.320. (gud) be-
vare os fra Krig og indbyrdes Usamdræg-
tighed. Alterbog.427. -sammeiihæng, en.

(nu sj.) mangel paa sammenhæng (2.3). Ver- 50
den (ejer) ikke mere nogen samlet Histo-
rie om disse Tider . . Imidlertid er det
Skade, at slig Mangel og Usammenhæng be-
røver os den. . . Fornøielse at følge et Folk,
som Grækerne, fra den forvirrede Tilstand
(til) Beqvemhed og Buelighed. O Guldb.VH.
1.760. det Uforstandige (er) lettest at vise
i sin \}sarixmenhæng.Oehl.(Molb.Athene.I.
285). de afbrudte Sætninger, der i forvirret
Usammenhæng strømmede fra ham. VKor-
fitsen.ES.102. Usammenhæng i Tankegang.
TroelsL.XI.206. -sammenhængende,
part. adj. I ) (1. br.) som ikke hænger sammen;
afbrudt af mellemrum. En usammenhængende

Række af Bygninger. 750. 2) (især o) som
mangler indre sammenhæng; især om ords,

tankers forbindelse ell. om skriftlig, mundt-
lig fremstilling: afbrudt; uordnet; uden logisk

sammenhæng. vAph.(1759). En usammen-
hængende . . Tale.ifO. Den gamle natio-

nalkamp opløser sig i usammenhængende
enkelto]^tTin.AOlr.DH.I.331. et ganske me-
ningsløst, usammenhængende Brev. i2igre<.V„
1912.8.sp.3.

II
om gruppe af personer: som

ikke arbejder, holder sammen, men opløses i

enkeltindivider, det danske (fodbold)}iold . .

virkede træt og usammenhængende. Po?."/»

1937.6. sp.l. (Olshausens) voldsomme An-
greb (i 1848) paa Danskerne som „et dovent,
dvask og usammenhængende Folk."iS'øwder-

jyllandsHistorie.IV(1937).344. -sammen-
hørende, part. adj. (1. br.) som ikke er

del af en helhed; som ikke passer til noget

andet. Larsen. 2 usammenhørende (o : umage)
Kopper. Z)Æ.ff. -sammenlignelig, adj.

I) (jf. sammenlignelige O som ikke kan
sammenlignes (med noget andet). Drachm.F.
11.51. i sit inderste Væsen er (han) usam-
menlignelig med Andie.Brandes.Ess.il.193.
BerlTid.yiol944.M.5.sp.2. 2) (jf. ty. unver-
gleichlich; sml. uforlignelig; nu næppe br.}

foran adj. i komp.: uden sammenligning;
langt, efter en usammenlignelig større Maale-
stok. Ørst.1.67. Thorvaldsen var en Mand,
som lærte usammenligneligt mere gjennem
Øiet end gjennem 0Tet.smst.VII.89. -sam-
mensat, part. adj. I ) ikke sammensat (se

sammensætte 3 og 6). I.l) (sj.) om stof: som
bestaar af een ell. kun ganske faa bestanddele;

simpel (1); enkel (2.2). De Legemer der
kaldes Metaller ere usammensatte. Hinnerup.
Juv.l3. 1.2) (mods. sammensat 6; sprogv.)

især om ord, lyd. ordet (forekommer) usam-
mensat i svenske naYne.AOlr.DH.il. 86.

Brøndum-Nielsen.GG.II.306 (se u. sammen-
sætte 5.i). 2) om forhold: som er af en en-

kel beskaffenhed, ikke er indviklet, komplice-

ret i sin (op)bygning, struktur, beskaffenhed;

især om persons sjæleliv, aandsanlæg. (hen-

des) stolte, enkelte, „usammensatte" Natur.
Drachm.(Brandes.Br.II.224). (negrenes) paa
én gang usammensatte og snedige tanke-

sæt. i?ørZ?/A;.Z7r.42.
II

hertil: Karaktertegnin-
gen . . er saa tydsk, med dens uskyldige

Usammensathed. JP Jac. (Brandes. Br. II.

357). -sams, adj. [iu|sam's] {sv. osams,
no. usams, sml. oldn. lisamr; jf. sams; især

dial.) uenig, (vist kun som præd., i forb.

være ell. blive nsams). HRasmussen.Overs.af
indiskeÆventyr.(1893).244. (hun) bed Svaret

i sig. Hun vilde nødig være usams med Stine.

Wied.8.146. saa skal vi vel gaa og være
usams for det i lange Tider. Gravl.VF.llO.
Peilb. UfF. -samtydig, adj. (nu næppe
br.) uens; forskellig; uoverensstemmende,

(hertugen) yttrede . . sig dog i alt . . hvad
Kongen imod Hamborgerne foretog, meget
tvært og u-samtydig. Slange.ChrIV722. jf.:



usand Usans

hvor stor U-vished og U-samtydighed,
der er hos Skribenterne, angaaende Bysse-

Kruds og Canoners Opfindning.Grom.f'ZS'ei-

shSkr.1.216). SkVid.VII.175. -sand, adj.

{æda. usan (intk. vsant. D GL. 1. 106 var.),

oldn. lisannr) I) om ytring, beretning olgn.:

som med den talendes vidende ell. forsæt ikke

er i overensstemmelse med de(t) virkelige for-

hold, ikke er sand (III.l); usandfærdig (2);

ogs. (nu mindre Ir.): som er af et indhold,

der strider mod de faktiske forhold, er urigtig,

uden at dette er den talende bevidst, i giør

Ordsproget til usandt, at Drømme ere Løgn.
KomGrønneg.I.308. Med usandt Ord han
. , mig heåiog. Boye.Brødr.56. usande eller

bevidst urigtige Oplysninger. Loi;iVr. 72 "/s

1904.§57. en usand logisk dom
{
Han spurgte

mig om min Broders Opførsel, og da kunde
jeg jo ikke sige JJ sa.nåt. Biehl.(Skuesp.III

,

4.37). 2) (nu sj.) om person: som ikke taler

sandhed; ogs.: hyklerisk, uvederhæftig (D&H.).
jeg saae, at Forfatteren, endskiøndt usand
og ubillig i de fleste Stykker, dog ikke altid

havde afveget fra Sandheden. Bagges. NK.
336. -sanddru, adj. {penyd. d. s.; nu sj.)

som (især: ofte ell. if. sin natur) ikke ta-

ler sandt; usandfærdig (1); falsk, upaalidelig

i sin tale. *Usanddru har endnu mig In-

gen i\xnden.Oehl.XVIII.260. D&H. \\ her-

til Usanddruhed. en Mand som hans man-
ge Fiender, dog aldrig have beskyldt for

Usandruehed. Tode.HM. 213. JVJens. G. 142.

t -sandfærdelig:, adv. (ogs. -sandfær-
deligen. se ndf.). (ænyd. d. s. (som adj.

og (Kingo.SS. V.314) adv.), usandfærdeligen
(som adv.)) usandfærdigt. Hvis nogen over-

bevisis usandfærdeligen, enten med munt-
lig, eller skriftlig, Stævnings forkyndelse at

have omgaaet, straffis ligesom falske Vidne.
DL.1—4—6. Moth.847. -sandfærdig,
adj. adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Moth. S
48). {ænyd. d. s.; jf. usandfærdelig) I) (jf.

usand 2, usanddru ; nu 1. Ir.) om person:

som (if. sin natur) er tilbøjelig til at lyve;

løgnagtig. vAph.(1759). Lyst til Usandhed
giør et Menneske usandfærdigt. 3fO.^ Et
usandfærdigt Menneske. 750. 2) om udta-

lelse, beretning: som (især: med den talen-

des vidende ell. med forsæt) ikke er i overens-

stemmelse med de(t) virkelige forhold, ikke

er rigtig, sand (IILl); usand (1). Det er

usandfærdigt. Det er kun onde Menniskers
i^nAk. Ilolb.Pern.II.4. (hans) Beretning (var)

aldeeles falsk og vi-sa,ndiæTdig.Slange.ChrIV

30. usandfærdige Anbringender. Lassen.AO.*
246. (de) som bander sine byemænd . .

siger usandfærdig om åem.Cit.1705.
(Vider.II.349). -sandfærdig-hed, en.

flt. -er. {ænyd. d. s.) det forhold at være
usandfærdig; ogs. konkr., om (især: bevidst)

urigtig, løgnagtig udtalelse osv. Frøikenen
maa gierne straffe mig, dersom hun befinder
ringeste Usandfærdighed i mine Oid.Holb.
JIP.II.6. Inscriptioneme (bag paa teaterbil-

letterne) indeholde Pasquiller, og de aaben-
bareste Usandfærdigheder om saamange
Mennesker. PAHeib. R. II. 125. paa Sviger-

faderens Forsikringer om Maries Forsonlig-

hed troede han ikke. Hr. Erik Grubbes
Usandfærdighed var altfor vel bekendt.
JPJac.I.218. -sand-hed, en. flt. (i bet. 2)
-er. I) det forhold ell. den egenskab, at en
ytring osv. er usand (1). Logisk Usandhed

10 er . . Talens Uovereenstemmelse med den
tænkte Ting selv. Nørreg.Naturr. 166 (mods.
„Moralsk Usandhed", smst.). Fortællingens

Usandhed faldt Enhver i Øinene.MO. VSO.
2) udtalelse, ytring olgn., i hvilken der be-

vidst fremsættes noget usandt (nu især anv.

som et mildere, mindre anstødeligt ell. ære-

rørigt udtryk end Løgn (1); sml. u- 6.2, jf.

ogs.: Ved den finere Selskabstone er (ordet

løgn) banlyst. I de fornemmere Kredse taler

20 man ikkun om Usandheder. PEMiill.'542);
ogs. (nu næppe br.) om udtalelse olgn., der

er af et indhold, som strider mod de fak-

tiske forhold, uden at dette er den talende

bevidst (jf. MO. PEMiXlU541); ofte i forb.

som fare med, sige, tale (se IL tale 11.5^

usandhed. Troe ham ikke, velbaarne Frue!
han farer med Usandhed; det er en Be-
diageT. Holb.Philos.V7. jeg beundrer den
Kunst, hvormed De . . kan sige lutter Usand-

30 heder, uden dog egenlig . . at lyve. Gylb.

(1849).IX.118. den tolvaarige Niels var
bleven grebet i en Usandhed. Powi.LP.F///.
94. det er en sort (ell. den sorteste^ usand-
hed, se IV sort 10.3. -sandsynlig:, adj.

(jf. u- Q.2) som ikke (paa nogen maade)
er sandsynlig, rimelig, trolig; (i høj grad)

urimelig (2.4), utrolig, der gives saa mange
meget sandfærdige Historier, der, i sær i

vore vantroe Tider, er usandsynlige. JSmj.

40 (1914).IV.114. stemple nogetsomhelst vig-

tigere Træk som usandsynligt eller endog
umuligt. Brandes. III. 333. Det Sande kan
undertiden være usandsynligt. Vogel- Jørg.

BO.107(jf. sandsynlig sp.752^'). (talespr.)

overmaade stor: Hans Lærebøger naaede
usandsynlige Oplag. Poi."/» 2946. iO.sp.J.

JI
(sj.) om person, man troer i Almindelighed,

at det (d: forfatteren) er en Mand paa Landet.
Nogle gjætte paa Bredahl, andre paa endnu

50 usandsynligere Folk. IIr2.Breve.6. |] som adv.;

ofte (talespr.) m. bet.: i særdeles høj grad.

Der var helt usandsynligt mange Aal i de
smaa Ruser. ErlKrist.MM. 182. den usand-
synligt bugtede Ma,iniAod. JohsBrøndst.VK.
68. han var usandsynlig heiuset. Pol.**/il941.

5.sp.4. CD -sandsynli|s*hed, en. flt. -er.

det forhold at være usandsynlig; ogs. mere
konkr., om urimelig udtalelse, tanke, hand-

ling olgn. Sagens aabenbare Usandsynlighed.

60 Reiser.111.342. Hjort.KritUt.il.139. D&H.
t -sans, en ell. et (se ndf.). {dannet (jf.

Tode.Sundhedsbog. (1789-90). 23) som overs,

af Nonsens, maaske til dels efter ty. unsinn)

(mundtlige ell. skriftlige) ytringer uden (for-



nsanselig aselTstændiii;

nuftig) mening; meningsløs snak; nonsens;

vrøvl. Løgn og Usands (kunde) ved do fleste

Stemmer . . blive voterte til at gielde for

Fornuft og Sa.ndhed. Birckner.Tr.2. Dennes

(o: „profeten" ved oraklet i Delphi) egentlige

Forretning var, at opfange det forstyrrede

Usands, som den begeistrede Pythia frem-

sagde, lægge Mening deri, og tolke det

for de Spørgende. HerodotsHistorie.il.(overs.

1840).476. jf. Selmer.FO.II.476. -sanse- lo

lig, adj. ['U|san(')s9li; i bet. 2 ogs.: u'san'-

seli] {ænya. d. s.) I) (jf. ufølbar og sanselig

1^ Q) som ikke kan opfattes med sanserne;

ulegemlig; immateriel, den usandselige Sphæ-
rernes M\isik.Grundtv.HVIII.217. "Vestasiens

Guder var . . usanselige Væsener som de

persiske Magter for Lys og Mørke, for godt

og onåt.GBang.EK.1.19. et usanseligt Stof,

man har kaldt Æteren. Naturens V1914.65.

2) (jf. sanselig 2; nu ikke i alm. spr.) som 20

mangler forstand, tænkeevne, ell. som (if. sin

natur ell. ved en vis lejlighed) ikke tænker

sig om, ikke bruger sin forstand; sanseløs;

vist ogs. m. bibet. af ligegyldighed: skødesløs

(Moth.S56). „Er den, som ingen sans har."

smst. et usandseligt Liv- Øg, er paa anden
Dansk et dumt Beest. Junge.

\\ (jf. sanse-

løs 1.3) (halvt) bevidstløs, i sin usanselige

Kæfert havde (han) forvrøvlet sig. PoL"/«
1904.B.2.sp.7. 3) ikke hengiven til sanselig 30

(3.1) nydelse; ikke sensuel. S&B. hun var
saa usanselig og kysk.AndNx.PE.IY19.
-atteS) adj. se -saattes.

usch, interj. [uj] (sv. d. s. (Ideforss.

De primåra interjektionerna. I. (1928). 247ff.);

1. br.) brugt som udtryk for en følelse af væm-
melse, ubehag olgn. han (var) drukken — og
kælen — og visch.\Wied.Da.l2. Usch — Do-
rete ryster sit Hoved, som er det fuldt af

Myrer. Er Djævlen faret i hele Verden? 40

ThitJens.SK.1.56. „Nej, jeg synes, (suppen)
var udmærket —" „Usch neV'PoulSør.BS.
159.

a-sejlbar, adj. (især ^) som ikke er

sejlbar; navnlig om farvand: som ikke tillader

sejlads; ikke farbar, sejlbar (2). vAph.(1759).
Jonge.HolbergsGeographie.Y(1777) .562. Fior-
den er useilbar for store Skibe.MO. hvad
enten Veiret er stormende eller useilbart.

Berl Tid. "/, 1878. 2. sp. 4. Scheller. MarO. 96. 50

-sejr, en. (ænyd. usej(e)r ofl., oldn. lisigr;

nu kun arkais.) nederlag (i kamp, strid).

Moth.SlOl. de ønske ham Useier og Van-
lykke. 6^MAm.f'/S'A;Ftd.Z/.i30;. „det er mit
Éaad, at lade Vaaben skifte." Men Kongen
svarede, at det havde han prøvet, men faaet
Usejer tit. Grundtv.PS. 1. 476 (jf. Rubow. SP.
37). Hvorfor fanger han altid Sejr og jeg
Usejr? AErslev.Kong Valdemar.II.(1890).128.
GSchUtte.B.lO.

usel, adj. se ussel, uselig, adj. se
usselig.

n-selskabelig, adj. I) (jf. selskabelig
1.1^ om forhold: som ikke passer for omgang

60

ml. mennesker ell. (jf. selskabelig 2.i ; nu sj.)

ml. individer, der lever i samfund. Stolthed,

den uselskabeligste blant alle Laster. £w.
(1914).III.309. Han mødte . . med en højst

uselskabelig Mine. Pont.DR.1.81. Dreng (gik)

paa Jagt og det ikke en Gang i Flok med de
andre yngste Jægere af Stammen men usel-

skabeligt og aAene.JVJens.Br.6. 2) (jf. sel-

skabelig 1.2J om person: som p. gr. af ord-

knap, uinteresseret optræden, utilnærmelighed,

manglende livlighed olgn. (især: ved en vis

lejlighed) ikke passer til at deltage i selskabe-

lighed, ell. som (if. sin natur) er uden inter-

esse for deltagelse i selskabelig omgang; ogs.

(nu sj.): som ikke føler trang til at leve

i samfund med andre (p. gr. af manglende
sympati for sine medmennesker). *Saa føles-

løs, saa kold, saa uselskabelig . .
|
Jeg aldrig

havde tænkt mig dig. Bagges.Y88. tilgiv mig,

Signora, jeg er ikke vel, og det er det, som
gjør mig uselskabelig. HCAnd.SS.II.188. hun
sad og var uselskabelig den første Aften.

AaDons.8.9. 3) (jf. selskabelig I.3 og 2.2;

zool.) om dyr: som (normalt) ikke lever sam-
men med andre ell. (nu sj.) ikke lever i

samfund med andre (af samme art). Gjed-
den er en eensom og uselskabelig Fisk, som
aldrig forener sig i Stimer. Krøyer.111.250.
(insektæderne) er uselskabelige, lever som
oftest ensomt. BMøll. DyL. 1. 39. Naturens Y
1916.18. -selskabelig-hed, en. det for-

hold at være uselskabelig; især til uselskabe-

lig 2. For at du ikke skal beskylde mig for

Uselskabelighed, eller troe, jeg havde faaet

større Hæng til Eremit-Levnet end iør.Fr

Srieed.1.58. Leth. (1800). MO. VSO. -sel-
Tisk, adj. som ikke har personlig del, inter-

esse (2) i en vis sag, men forholder sig dertil

uden tanke paa personlig fordel ell. nytte; som
ledes af hensynet til andre, varetager andres

interesser; uegennyttig; uinteresseret (1). At
være moralsk er at være uselvisk (Bran-
des.Ess.II. 190: uegoistiskj. Brandes.YII.615.
(hendes) Kærlighed havde været sund og usel-

visk. Pon<.Z/P.F//.9i. uselvisk og slidefuldt

Arbejde for Sagen . . slaar (ikke) til for en
offenlig Versonlighod.EHenrichs.MF.1.66.

||

hertil Uselviskhed. Næsten roser Uselvisk-

heden, fordi han har Fordel af den. Brandes.

IR.418. * Uselviskhed, o. Kvinde, er dit

Navn 1 Holstein. MM. 52. -selvstændig,
adj. 1) som ikke bestaar i sig selv ell. udgør

en enhed for sig selv; ikke selvstændig (1).

S&B. især (gram.) i forb. som uselvstæn-
dig sætning, bisætning (L2). EJessen.

Sprogl.14. Bek.Nr.l79^^U1895. uselvstæn-
digt udsagnsord olgn., f^/. «. ufuldstændig

2.1^ udsagnsord, som p. gr. af sit betydnings-

indhold kræver en tilføjelse, især: et prædikats-

led, for (sammen med et subjekt) at danne en
sætning. Mikkels.Sprogl.259. ERehling.Skrift-
ligForm.(1948).77. 2) (1. br.) som er under-

kastet andres herredømme, ledelse; afhængig;
ikke selvstændig (2). S&B. D&H. 3) som
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(p. gr. af manglende karakterstyrke, moden-
hed olgn.) ikke er i stand til at klare sig selv,

udføre et arbejde paa egen haand, men er af-

hængig af andres raad, vejledning, hjælp ell.

forbillede; ogs. om persons karakter ell. om
virksomhed, arbejde, denne Discipels Arbejde

har tit været uselvstændigt. (SÆjB. have en

uselvstændig Karakter. Dcé i/, i løbet af

skoletiden bliver (mange elever) neddæm-
pede, undertiden træge og uselvstændige, ip

vanebetonede i deres synspunkter. ForC/ng'-

dom.1948.r29. -selTStændig-hed, en.

det forhold at være uselvstændig; fx. til uselv-

stændig 3. den . . Feil — ikke at hævde sin

fornuftige Villie — er Uselvstændighed.
0rst.III.54. dette Værks Uselvstændighed.

S&B. Hist Tidsskr.llR.il.266.

nsen, adv. se ussen.

ii*sentiinental, adj. uden præg ell.

paavirkning af (overdrevent) stærke følelser; 20

Tiøgtern; uromantisk; ogs.: ufølsom; haard;

ubarmhjertig, hans ualmindelig lødige, ædrue-
lige, troværdige, usentimentale Væsen. JLan-
ge.II.46. Grundtvig var (i 1802) rationali-

stisk og usentimental som en gammeldags
Bonde. Roos.Vi.51. Det gaar usentimentalt

til (o: ved et motorvæddeløb). Pol.*/10 1937,

ll.sp.2. -set, pari. adj. {ænyd. d. s., oldn.

iisénn; især Qp) I) som ikke ses (1), bemærkes,

iagttages; uden at blive (ell. være blevet) set. 30

jeg . . kom useet hiem giennem en Bagdør.
Rahb.Tilsk.1796.479. her saae jeg hende, selv

nseet.Kierk.VI.192. han kunde faa Lejlighed

til uset at erstatte det manglende Kort med
et åndet. Pont.FL.32. KMunk.C.51. 2) som
ikke før, aldrig tidligere har været set (kendt,

oplevet, truffet); ofte m. foranstillet tids-adv.

^forhen osv.). 2.1) (nu sj.) om person. *Min
Ungdoms Veninde (0: hustruen, som han ikke

}Mr set i 18 aar)\ . . |
Min useete Datter.

|
40

O kom til min Fa.yn\neib.Poet.VII.173. En
forhen useet . . Dame kom mig imøde.
Gylb.1.57. For et Øieblik siden fik vi et nyt
norsk Besøg; en hos os hidtil useet Datter
af Statsraad N.Cit.l849.(HCAnd.BCÆ.II.
21). 2.2) om ting ell. forhold. Det var et

forhen useet Syn. 3/0. han tømte (glasset)

i eet Drag, hvilket var noget . . uset. CMøU.
PF.457. (disse fester) var noget paa denne
Tid ganske uset og uhørt.VVed. BB. 187. 50

disse Former (var) den Gang aldeles usete

i Vroaa. Rubow.SP.24. (sj.) som adv.: det
aandelige Livs Opsving ved Renæssancen
(er) fremgaaet af de nve, uset gunstige
Vækstbetingelser. FFed.i?5.250. 3) (ofte m.
overgang til bet. 1) som ikke kan ses; ikke
synlig (1); usynlig (1). »Da holdt en useet
Finger

|
Det skarpe Jern i Luften fast.

Oehl.XXX.134. Fra det usetes Verden kan
et andet Væsen nu og da dukke frem . .

Dobbeltgængeren. JesperEw.AP. 21. -sige-
liff, adj. (-'si?(q)8lil adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (Holb.Pern.III.5. Slange.ChrIV.956.
Bredahl. 1. 13). (glda. usi(gh)eligh (Sydrak.

59.125), vseyæligh (Bønneb.I.125), sv. osåg-

lig) I ) som man (russien) ikke kan udsige (1),

finde udtryk for, give udtryk i ord; uudsige-

lig (1). I.l) (nu sj.) om noget vanskeligt for-

staaeligt, dunkeli, noget uhaandgribeligt: som
man (næsten) ikke kan fremstille, forklare i

ord. Aanden selv træder frem for os med
usigelige (1819: uudsigelige^ snkke.Rom.8.
26(Chr.VI). hvis jeg havde Ord til at tyde-

liggjøre usigelige Ting. Frank.A.43. Den ud-
vortes Musik . . var kun en usselig Efterlig-

ning, et stammende Forsøg paa at sige det

Usigelige. JPJoe.J/.22. 1.2) (jf. navnløs 1)
om noget i sin ari usædvanligt, overordentligt,

fremragende: som man mangler ord for at

fremstille; ubeskrivelig; uudsigelig (I.2); især

som udir. for en meget høj grad: umaadelig;

over al beskrivelse, det er mig en usigelig

Glæde at see ham med god lielbred. Holb.

Arab.l3sc. *Uden Ende, overmaade
|
Herlig

er din Kierlighed
|
Og usigelige Naade,

|

Som os daglig er beteed. Brors. 70. i den
usigeligste Angest og Pine er (den torture-

rede) nær ved at qvæles.Blich.(1920).VII.

113. E. ventede hans Komme med usigelig

Angst. HansPovls.HF.27. || som adv. Slig
Bortgang gik Per Paars usigelig til Hierte.

Holb.Paars.42. Alle Børn holdt usigelig af

haLm.Ing.EF.IV84. Jeg elsker Dem, Frøken
. . usigeligt, usigeligt, slet ikke til at sige

elsker jeg I)em.JPJac.II.41. foran adj. dl.

adv.: Det er mig usigelig kieit. Holb.Vgs.III.

3. en usigelig kort Tid. Ørst.1. 45. Jeg føler

mig . . saa usigelig lykkelig. PMøll.ES.III.
105. (han var) fuld som en Høne og glad,

usigelig glædesstemt. JFJens./Fi7. 2) f om
ord, udtryk: som man ikke maa, bør ell. tør

udtale; uudsigelig (2). hånd var henrykt ind

i paradiis, og hørde usigelige {1819: uud-
sigelige^ ord, hvilke ikke er et menniske
tilladt at sige. 2 Cor. 12.4 (Chr.VI). Moth.U
188. -sigtbar, adj. {ænyd. d. s. i bet. 1,

ty. unsichtbar) I) (jf.: „usynlig er brugeli-

gere". vAph.(1764)) t ikke sigtbar (1); usyn-

lig (1); ogs.: som er skjult, tildækket (og der-

for ikke kan ses). Moth.S87. *Jordens den
raae og usigtbar Metal. <S<w6.S. 2) ^;7. -sigtig;

især ^ og meteorol.) om vejrforhold olgn.:

som lader genstandene (inden for det nor-

male synsfelt) iræde uklart, utydeligt, tilsløret

frem (p. gr. af taage, dis olgn.); ikke sigtbar

(2); ofte i forb. usigtbart vejr. tykt og
usigtbart Veyer. Mincke.SøemandsHaand-
Bog.(1756). Fort. a.r> Scheller.MarO. 3) (jf.

sigtbar 3; sj.) om taage, dis olgn.: som man
(næsten) ikke kan se igennem; uigennem-
sigtig, usigtbar T)\inst. HCLund.Samler.I.
(1803).262. det sorte . . viste sig at være
Taage . . tyk og usigtbar som en Væg.
FalkRønne.K.lOl. billedl.: Spørgsmaalet (om
Slesvigs deling) laa . . baado i 1848 og se-

nere overordentlig kompliceret og usigtbart.

Stavnstrup.DT.21. -sigtbar-hed, en. I)

t til usigtbar 1. vAph.(1759). 2) (især ^ og
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meteorol.) til usigtbar 2. Solen . . forsvandt

tilsidst helt og Usigtbarheden lukkede sig

atter omkring Rwset.Steenberg.H.I.S. Hvad
hedder det?(1947). 282. -sigtet, part. adj.

{ænyd. d. s., fsv. osiktadher; ^7 III. sigte)

I) (jf. halvsigtet; møl, bag.) om mel: som
indeholder klid (idet det ikke er sigtet). Moth.

S171. det danske Rugbrød (fremstilles) af

usigtet Rugmel. 50^*71^^74. 2) f?/. III. sigte

slutn.) CJ som ikke er udvalgt, lutret, ren-

set, det store usigtede Materiale af Kunst-

værker. Samleren.l933.181.sp.2. (Ingemanns)

„Reiselyren"s ungdommeligt rige, overstrøm-

mende, omend usigtede Poesiskat. fl^APaZw-

dan.(HistTidsskr.lOR.Y 525). f -sigtiff*
adj. (fra ty. unsichtig (ell. sv. osiktig^; jf.

sigtig (2)) om vejrforhold olgn.: usigtbar (2).

en stærk Taage og usigtigt Yeii.BerlTid.^*^

1784.3.sp.l.

usikker, adj. ['Ujsegar] (ænyd. d. s. og

useker, ty. unsicher)

I) som ikke er i sikkerhed, uden for

fare, sikret; som er udsat for overlast,

skade ell. anden ubehagelighed; ogs. (se især

bet.l.2-z): som rummer, er forbundet med
en vis fare, risiko ell. ikke giver tryg-

hed, yder beskyttelse, ell. som p. gr. af

utilfredsstillende beskaffenhed let svigter ved

anvendelsen. I.l) (nu næppe br.; jf. MO.)
om person; i forb. m. præp. for ell. paa.
denne Talemaade: At være . . usikker paa
sit Liv. Høysg. S. 152. da man ikke mere
var usikker for vilde Dyr, saa faldt man
paa at angribe sine Naboer. J5'need.y//.56.

Schweitzeme . . behøver ikke de kostbare
Indretninger, som andre Stater, der . . ere

usikre for deres Naboer. sms<. 7/77.263. 1.2)

om ting (især lokalitet), meget deraf (o: af

brandsprøjter, slanger olgn.) er blevet gam-
melt og usikkert af det, at det tit bliver

repareret. Cit.1705. (KbhDipl.Y 795). Veyene
vare vanskelige og VLsikTe.Holb.Hh.I.SOS.
Byens Havn er meget usikker, men derimod
er Rheden uden fore saa tryg som den kan
ønskes. Thurah.B.164. usikker B.a,vn. Scheller.

MarO. om bæreflade: som let giver efter (for
en belastning). Grunden, hvorpaa endeel
af dette kostbare Slot er anlagt, befindes
sumpig og }xsikkeT.Cit.l775.(CChrist.H.36).

Opslag med: Isen er Msikkeil SMich.Dom-
meren.(1921).118.

\\
gøre ^en vej, egn olgn.)

usikker. Røvere . . giøre Veiene her usikre.

Bagges.L.II.61. Et Søuhyre gjorde . . den
blide Issefjord usikker, det væltede Skibe.
Rist.FT. 132. HKaarsb. (PoU*/, 1920. 8. sp. 2;
se u. Nyling^. (spøg.) m. afsvækket bet., som
udtr. for, at man søger (paa en uskyldig
maade) at lave løjer ell. skaber røre, liv

olgn. den lille Frøken . . har gjort Byen
usikker i de sidste ti A&i. Leop.GH.221.
(drengene) var ude at gøre Middelfart usik-
ker ved Hjælp af Kmesere.OThyreg.PS.llS.
1.3) om forhold. Usikkre tider. Moth. S192.
det er meget usikkert at bade sig i koldt

Vand saalænge Foraaret er saa forander-

ligt. Tode.ST.I.180. i de Tider var det usik-

kert at gaae silde alene paa G&åen.Oehl.

Øen. (1824).IV 62. det blef i Fyen ligesaa

usickert for Fienden, som i Jylland. ^asm
Winth.S.34.

2) hvis beskaffenhed, natur, rigtighed

ell. sandhed ikke kendes ell. kan bestem-
mes med sikkerhed; tvivlsom; uvis (2);

10 spec. om noget fremtidigt: hvis fremtidige fore-

komst ell. beskaffenhed ikke kan vides ell. be-

stemmes med sikkerhed, ofte: p. gr. af ube-

regnelige forandringer, svingninger. 2.1) (nu
næppe br.) om ting. Moth.S192. jf. bet. 1.2

:

kjøb ikke China paa Apotheket, den er næ-
sten altid usikker. Cit.l811.(MReinhardt.FE.

1.19). 2.2) om forhold. Usikker G']elå. Leth.

(1800). *fra et usikkert, svævende Punkt
|

Rækker mig Posthornets Toner. Hrz.D.I.186.

20 En usikker Efterretning, Leilighed. MO. en
usikker Valgkreds. Tops. 77. 260. Byd dem,
som ere rige i den nærværende Verden, at

de ikke . . sætte Haab til den usikre (1819:
uvisse; Rigdom, iTim. 6.77(^7907;. || ogs.:

præget af stadige, uberegnelige ændringer;

ikke af varig karakter; ubestandig; usta-

dig; ustabil. Naturligvis er Fremtiden usik-

ker. /S'vLa.Z.744. kvad og saga holder hin-

anden i en vis usikker (alm.: ustadige

30 ligevægt. AOlr.DH. II. 199. usikkert Vejr.

Scheller.MarO. usikker eller uafgjort Ten-
dens, afvekslende højere og lavere Kurser.

ForrO.576. usikker skæbne, se Skæbne
2.2. om lys(indtryk): I det døsige, usikre Lys
saa' han . . bleg og fremmed ud. JPJac.1.86.

det usikre Skær af to Tællelys. GyrLemche.
S.III.46.

II
i forb. m. spørgende bisætning.

*Endnu er det usikkert, om jeg naaer did.

Hrz.VA.ll. Det var usikkert, om Historien

40 var ssinå. IsakDin.FF.450. jj som adv. at

gaae i dit 28 Aar og leve knapt og usikkert

af at give Timer i Skoler. Oylb.XI. 9.

3) som er præget af slaphed, vaklen, mang-
lende fasthed olgn. 3.1) m. h. t. herredømme
over og besiddelse af fysiske kræfter. || om
levende væsen: som ryster, vakler ell. er kraft-

løs olgn. usikker i sin Ga,ng.Amberg. Hesten
er usikker. MO. Han er usikker paa Haanden.
VSO. Lasse var usikker paa Foden i Mørket.

50 AndNx.PE.I.290. \\ om (bevægelse, brug af)

arme ell. ben ell. om greb, fodfæste ell. om
redskab, der haandteres: som er vaklende,

glipper ell. fejler, (undertiden i billedl. udtr.).

*Det er saa sødt . .
|
At støtte trygt sin

Vens usikkre Fied.Rahb.PoetF.il.166. Skre-

vet med en stor, men usikker og uøvet

Haand stod der kun (tre) Ord. Bergs.PP.612.

I hurtig, usikker Gang ilede Niels gennem
Stuerne op paa sit Værelse. JPJac. 77. 34.

60 Han gik ludende og usikkert. ErlKrist.DH.
98. 3.2) som mangler visse solide og faste

kundskaber, sikker færdighed og rutine; ogs.

om forhold, der vidner herom. En usikker

Smag.MO. han (var) ude af Stand til her
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at gore selvstændige Studier, usikker som
han var i Græsken. Friis-Møll.SB.196. jf.:

denne usikkre Videnskab (o: meteorologien).

Ing.RSE.VII.288. 3.3) som er præget af

manglende tro paa ell. tillid til sig selv, sin

vurdering, mening, overbevisning ell. af uro,

vaklen, vaghed, ubeslutsomhed olgn.; vak-
lende; vag; ogs.: som er i tvivl m. h. t.

viden, vurdering ell. skøn; tvivlraadig. en

Læge (der) syntes usikker i at fatte hen- lo

des egenlige Sygåora..Gylb.TT.69. undertiden
kunde jeg være usikker i mig selv, om det

var en Billedverden, jeg levede i.Kofoed-

Hansen.L.161. I Almindelighed var han ikke

usikker over for KvindeT. Aa Dons.31V 10.

(hun) blev usikker i Blikket. MartinAHans.

JR.170.
II

t forb. være usikker paa (no-

get). Kierk.IV.364. Ved Læsningen af visse

Oehlenschlågerske Tragedier kan man være
usikker paa, i hvad Orden de er skrevne. 20

Brandes.! 1. 27. Ligheden var saa stor, at

jeg et Øjeblik var usikker paa, om det var
ham eller e]. ArthChrist.ST.63. hun var alt

for usikker paa sig selv. TDitlevsen.BF.58.
||

om blik, stemme(føring), optræden olgn. *Dit
skye, usikkre Blik

|
Forraadte åig.Boye.

Brødr.36. *Med usikker Stemme
|
Gjentog

hun sine Ord. Winth.HF.278. *Paa Ansigtet
stod et usikkert Smiil

(
Omtrent mellem

Jjce og Græde. Winth.IV42. Fra sin Stol 30

betragtede Kapellanen ham i usikker For-
bavselse. Ponf./'L.S.

II
som adv. Han . . lo

usikkert. ErlKrist.DH.182.

Usikker-hed, en. det forhold ell. den
tilstand at være usikker; fx. (nu næppe br.)

til usikker 1. Moth.S192. Her beskriver
Poeten sit Fængsels Ulyksalighed af Kulde,
Usikkerhed og andet saadant Onde. Falst.

Ovid.70. Denne Usikkerhed kan have nødt
de første Mennesker til at opfinde Vaaben. 40

JSneed.VII.56.
\\ navnlig til usikker 2-3;

fx. til usikker 3.1. I Øjeblikket var han . .

kolossalt beruset. Benenes Usikkerhed havde
e^n Pendant i de talrige Kontaminationer i

hans Ta.\e.PoulSør.BS.379. til usikker 3.2.

Især i latinske breve og bøger er der megen
usikkerhed i brugen af H i ioilyd.MKrist.

GN.22. især til usikker 3.8. Socrates's totale

Usikkerhed. ZierÅ;.X///.i73. Hertil kom saa
den almindelige usikkerhed og uenighed in- 50

den for ministeriet, ikke mindst over for

spørgsmaalet om en deling af Slesvig. Hist
Tidsskr.11R.Il.226. jf.: Det gav en Usik-
kerhedsfornemmelse, at han hvert Øje-
blik kunde komme overraskende. LeckFischer.
KM.28.
n-sindic adj. adv. -t ell. d. s. ell. (f\

-en (ApoUonio8.Argonavtertoget.(overs.l897).

109). (ænyd. d. s., glda. vsinne, fsv. osin-

nogher; vel fra mnt. unsinnich (nht. un- 60

sinnig^; nu kun arkais. (si.)) afsindig;
ranvitlig; gal; ogs. m. afsvækket bet.: i høj
grad uforstandig; taabelig; ubesindig. Cit.1716.

(HDLind.Nyboder.(1882). 136). en eller an-

den dunhaget eller usindig Embedsmand
har villet vise sin Yigtighed. PNSkovgaard.
B.95. *Hvi blander du usindig dig i Kdi.m-

^en?Søtoft.AM.2. Hans Forsæt, at efter-

tragte Dronningen og Kronen, er usindigt.

HFEw.KG.II.19. jf. Usindighed.S'orøS'amL
11.38. -sianlig:, adj. se usynlig, -skaan-
som, adj. [alm. u'sgåJn(|)S{om(')] (især tS)

som ikke viser skaansel (1), overbærenhed, mild-

hed i sin behandling ell. bedømmelse af an-

dre; ubarmhjertig; haard. (hun fik) en skarp

Irettesættelse af Tanten, med en uskaansom
Erindring om, at det ikke var Tider til at

lege med Brødet i.Ing.EF.II.197. haarde
Ord, omhyggeligt forgiftede Svar, uskaansom
Daddel og tankeløs Nxede.JPJac.il. 107.

Hun (havde altid) været saa uskaansom i

sin Dom over Søsteren.Poni.LP.V11.124. der

var noget uskaansomt i hans Væsen. JFJens.
HF.37.

II
som ikke er nænsom, varsom med

noget. Borgerne har . . været uskaansomme
mod (højene). V la Cour. Sjællands ældste Byg-
der.(1927).59.

II
;ierh7 Uskaansomhed. *Vilst

du . .
I

Mig overvælde med din vilde Vre-

des
I

Uskaansomhed?OeW.Tr2(?7. Recensen-
ten har ikke ladet det blive ved Uskånsom-
heden . . han bryder Staven over Digteren.

Hjort.KritLit.il.138. -skaaren, -sikaa-
ret, part. adj. (glda. vskorn, æda. (intk.)

V scoræt (FlensbSt.36), oldn. liskorinn) I)

(jf. IV skære I6.2; især fagl.) som ikke er

skaaret i mindre stykker, uskaaret Tobak.
Reiser.II.531. (hestene) faae ej andet Foer
end den uskaarne Halm; undtagen om Vaa-
ren. FThaarup. BornholmsAmt. (1810). 28. 2)

(jf. IV skære I6.4; især dial.) om hannen
hos husdyr, især hingst: ikke kastreret; ugil-

det, hingst eller uskåren plag. Cit.1707.(Vider.
III.392). det uskaarne Svin.vAph.Nath.VII.
702. Levin.(jy.). S. havde en brun Hingst
fire Vintre gammel . . Den var uskaaret.

Holstein. (Isl Sagaer.II. 152). Feilb. 3) (jf.

IV skære 2.i slutn.; sj.) om vin: som ikke

er forskaaret (se u. II. forskære S). *deri

pure klare Drue,
|

u-skaaret, uforfalsket.

Drachm.DJ.II.369. 4) (jf. IV skære 2.8; sml.

ty. einen ungeschoren lassen, lade en være

i fred, samt ubeskaaret 2 slutn., utygget;

nu sj. (og vistnok kun som efterligning af

Holb.)) især om person: som ikke bliver

daarlig behandlet, forulempet, kritiseret; ofte

i forb. lade en (være) uskaaren. det er

best, at I om intet skriver,
|
Saa lever I i

Fred, og jeg uskaaret hliver. Holb.Skiemt.

C5.^ Gid i faa en Ulykke, I maatte holde

jer til min Herre. Og lade en stakkels

uskyldig Tiener være u-skaaren, som kand
hverken læse eller skrive. sa.LiS'/c.I/.i. Finder
man en Skrøbelighed hos et Fruentimmer,
da er det strax en uforsonlig Feil; men
Mand -Folks Daarligheder gaae uskaarne.

Prahl.AH.1.17. (Jacob Baden) er en af de

meget faa af Oplysningstidens Mænd, der

er sluppet uskaarne gennem Grundtvigs Ver-
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denskronike. VilhAnd. Litt. II. 673. -skab-
•K*i*> ^^i- ^C' ^- ^^-J- I^6t er en ung
Præst . . fuldkommen uskabagtig i sit

Væsen. CExo.F. 59. (glassene) havde saadan

en pæn, uskabagtig, fuldstændig firkantet

YoTm.Buchh.GS.109. (hans) uskabagtige An-
sigt. StDrewsen.K. 161. •skabt, part. adj.

(ænyd. d. s., glda. vsckapth, æda. uskapat,

ikke tildannet (DOL.I.108), oldn. (som fin-

geret stedn.) Cskaptr) I) (især højtid., relig.) lo

som altid har været til (og ikke er Uevet

skabt (3)). Holb.Ep.III.196. Buddhalæren
. . kiender (ikke) noget uskabt Væsen, der

var førend alle Tider. Molb.F.132. *Guds
uskabte Ord. Grundtv.SS.V378. JohsPed.AB.
10. om gud (især i substantivisk anv., i forb.

den uskabte^; Ingen skabt Aand kan tænke
den Uskabte. JSneed.III.102. Skabningen .

.

indbefatter alle Væsener . . undtagen eet,

Væsenernes Væsen, den Uskabte. Mynst.Betr. 20

7.167. //.; *Usle Verden! kom og mærk
|

Den uskabte Viisdoras Y&xk.Stub.Arier.l4.

2) (1. br.) som endnu ikke er blevet til, ble-

vet skabt (2-3); ogs.: ufødt. Uskabte Væsener.

MO. uskabte Verdener. DÆfl^. -skad, part.

adj. se uskadt, -skadelig:, adj. [u'sga^dali]

{glda. d. s., sml. oldn. (adv.) liskaSliga) I)

m. aktivisk bet.: som ikke gør, volder skade;

ufarlig; ogs.: uskyldig. Moth.8219. Hotten-
totterne agte det for uskadeligt, at drikke 30

. . Slangegift. Z/5^wi%. DiV. 56. en uskade-
lig Tidsfordriv. Ba^^es.ComF. g.'" Uskade-
lige Slanger uden Gifttænder og uden Gift-

kjertel. Liitken. Dyr. " 228. Tekn Leks. II. 509.

uskadelig spat, se II. Spat. || om person.

Denne statskloge Fredsslutning . . giorde
een af hans mægtigste Fiender uskadelig
(jf.\iska,deliggøie).Molb.DH.I.356. gøre sin

Fjende uskadelig, 0: afvæbne h&Tci.D&H.
han kan true og tage paa vej, men han 40
er ganske uskadelig

j 2) f m. passivisk

bet.: som ikke kan beskadiges, ødelægges olgn.

en aand, som er . . ubesmittet, skinbarlig,
uskadelig (1871: uforkrænkelig;. Fisd. 7. 22
(Chr.VI). -8kadelig:-s:øre, v. [u'sgaJba-

liigoJra] vbs. -else (Kaper. Sindballe.Søret.

(1936-38). 110). (især tjj ell. fagl.) gøre

uskadelig (1). uskadeliggøre Minerne. Op/5.*
1.191. De tyske Tropper (havde) til Opgave
at uskadeliggøre de danske militære Styrker. 50
FemlangeAar.75. -skadeligr-hed, en. det

at være uskadelig (1). Amberg. MO. Faktorens
Snorken havde overbevist ham om Tyran-
nens foreløbige Uskadelighed. Schand.F.308.
II

hertil (jur.) Uskadeligheds-attest (en af
tinglysningsdommeren udstedt attest om, at

et jordstykke kan udskilles fra ejendommen
uden fare for pantesikkerheden i denne. An-
ordn.Nr. 298 »V„ 2926. §40. Illum. Servitutter.

(1943).137), -krav (krav, der eventuelt ind- eo
rømmes den, der uanmodet afholder formue-
opofrelser til en andens fordel; se nærmere
Lassen.AO.*309. JurO. (1934). 156). -ska-
det, part. adj. se uskadt, t -skadiget.

part. adj. (vel dannet efter ubeskadiget) som
ikke har lidt ydre, fysisk skade; uskadt;

ubeskadiget, medens Kiolen brendte, giorde

(Poppo) sin Bøn med udstrakte Hænder
til Himmelen, hvorudover, endskiønt Kiolen

blev brændt til Aske, hans legeme blev
ganske usk&diget. Holb. 1)11.1.85. hans Legem
er fundet 200 Aar derefter heelt og u-ska-

diget sa.Kh.795.

uskadt, part. adj. [iu|sga'd, ogs. 'U|sgad]

(tidligere ogs. (skrevet) uskad. Holb.DNB.8.
RasmWinth.S.124. NordBrun.Jon.l6. hertil

flt. nska.d{d)e.Høysg.S.48. Schousbølle.Saxo.

249. — ogs. (1. br.) uskadet. Holb.DNB.8
(sa.Staat.8: uskadj. EPont.(KSelskSkr.II.
117). FrPoulsen.(StSprO.Nr.l68.17)). (ænyd.
wskad(t), glda. wskadh, vskadd(h)er (Rimkr.
93. Fragm.170), fsv. oskadder og oskadhadher,
oldn. liskaddr og Iiska6a8r; formen uskadt
er egl. part, af et verbum, der foreligger i fsv.

(præt.) skadde, (part.) skadder, oldn. skeQja

(part. skaddr^, forringe ved berøring, oeng.

sce&San, jf. got. ska{)jan, og som er sideform
til V skade; jf. uskadiget)

1) som har bevaret sin tilstand uantastet;

som ikke har lidt ydre, fysisk skade; ube-

skadiget (1). I.l) om levende væsen ell. legeme,

legemsdel: som ikke har taget skade, er

blevet saaret; rask; sund; ogs.: i god behold;
velbeholden, dine (0: Israels) Børn kunde
blive bevarede uskadte. Visd.19.6. *Han blev

i Live,
I

Og gik uskadt fra mangen blodig

Dands.Wess.i24. han (bar) et gloende Jern
. . til den . . bestemte Afstand, og . . frem-
viste sin uskadte Rasind.Molb.DH.1.295. Ja-

kob kom paa sin Vandring . . uskadt (1871:
lykkelig; til Sikems By. lMos.33.18 (1931).

(jf. u. bet. 1.2 og 2.2:) slippe uskadt (fra

noget). Lokomotivføreren . . slap uskadt fra

Faldet. DanmarksJernbaner.I.(1933).470. Vor
Stand.1940. 16. sp. 2. \\ hertil: (de hjerneceller)

hvis Uskadthed er en Betingelse for en
normal Aandsvirksomhed. FrHallager.Hyste-
ri.(1901).87. I.2) om ting (ell. forhold), aarle

om Morgenen kom Kongen derhen og Daniel
med ham. Og Kongen sagde: ere Seglene

uskadte, Daniel? BeLi5. *Maierierne man bar
uskadte

|
Til 'Kixkexne.Ing.M.99. Ved Bom-

bardementet 1807 blev (St. Petri kirkes)

Taarn og Spir mærkelig nok uskadte. Trap.*

1.247. (jf. u. bet. 1.1 og 2.2:; Blandt de Byg-
ninger, som er sluppet uskadte gennem
Bombardementet, er . . det gamle Stats-

apotek. PoZ."/2294(?.2.sp.2. (aflevere noget) i

uskadt stand. F-S O. F/. 776. S&B.II.388.
ordspr. (delvis til bet. l.i;.- det kommer ej

alt uskadt af ulvs mund osv., se Ulv 2.

2) (især (3) i videre (billedl.) anv. 2.1) om
persons sind olgn.: som ikke er paavirket,
præget af, ell. som er undsluppet fra en
uheldig, skadelig, forringende indfly-
delse, hans Hjerte var fuldstændig uskadt
(0: han var ikke forelsket). IJohans.J.127.
uskadt samvittighed, se Samvittighed
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1.2. 2.2) om ting ell. forhold: som ikke er

forringet (m. h. t. indholdet), uheldigt paa-

virket; som har sit fulde indhold olgn. *kun
den Frihed kan baade en Stat,

(
Som den

kan skjænke de slette usk&åt. Grundtv.PS.

V.521. det 18. Aarhundredes borgerlige Ro-
maner (synes) at have ladet den danske
Navnegivning uskadt. JohsSteenstr. MK. 77.

(jf. u. bet. 1.1-2:) slippe uskadt: Den ene-

ste af Oehlenschlægers Operatekster, der er

sluppet nogenlunde uskadt gennem Aarhun-
dredets Skærsild, er SoYedvikken. Sku£pl.l06.

3) (nu kun arkais. (sj.)) uden at lide

skade; uden skade (for). Hottentotterne
(kan) uskadt . . drikke andre Gifter. LSmith.
DN.96. især (jf. ubeskadiget 2 og n- S.s)

styrende et foregaaende substantivisk led: uden
skade, forringelse, tab (for), (jeg vilde) ønske,

om det kunde skee dig uskadt, at du snart

maatte trænge til mig. Ew.(1914).IY282. for

Fire kunde han flygte, sin Ære uskadt.
Grundtv.Saxo.1.275. Man kan — vor Folke-

følelse uskadt — tænke sig Danmark som
et stort SønåeTi\'lla.nå.VilhAnd.(DagNyh.
^*/tl913.1.sp.2). |[ (jf. bet. 2.2) om forhold:

med forbehold af. „Hun svarer, som hun
bør." — „Vel I vi vil høre." —

|
„Min Me-

ning dog nsksidt.'' Ew.(1914).III.212.

t n-skamferet, part. adj. (ænyd. d. s.

og uskamferdit) ikke skamferet (ødelagt, be-

skadiget). Moth. S 241. Oversætteren tviv-

ler . . paa, at Verket er blevet aldeles

uskamfered.LTid.i 762.3S. || om person; spec.

om ugift kvinde: uberørt, kiønne, ugiftede

og uskamferede 3QmiTViQr.Holb.MTkr.249.
-skammet, part. adj. {ænyd. d. s. i bet.:

skamløs; jf. -skæmmet; nu sj.) uden at (have
grund til at) skamme sig over ell. ved; uden
skam. Gid jeg maae døe ukiendt, om
ey uskammet leve. Oversat Poesie for Poeter.

(1762).32. jo færre der findes om Kongen,
des mindre kan Nogen, uskammet, ja uden
at gjælde for Niding og Træl, forlade hans
Banner i Uvenners L&ndlGrundtv.Saxo.III.
214. Jeg kan saamænd gaa uskammet med
(det tøj) lige til Jnl. PCVHansen.Hjemmet.
(1917).24. jf.: Konger . . Skribenter, Bor-
gere, der i Viisdora . . i Fædrelandskj ærlig-

hed, kunne uskammet sættes ved Siden af

de største Mønstre, som baade den ældre
og nyere Historie fremstiller. Pema.2S10.22.
-skarp, adj. ((3 ell. fagl.) ikke skarp; fx.

i flg. anv.: I) mods. III. skarp 4. I.l) (jf.

III. skarp i.l) om synsbillede ell. farver, lys-

overgange olgn.: som fremtræder med utyde-
lige, udviskede omrids, med utydelige enkelt-

heder; især (fot.) om (billede paa) fotografisk
plade: sløret (2.2). Sal.VI.967. en del af illu-

strationerne (er) så diminutive og uskarpe,
at de alene tjener til at irritere læseren.
MdiiskrDyrl.LX.234.

jf. Uskarphed. Vorf
Hj. III, 1.139. FotoLeks.7. || om erindrings-
billede. I sin genoplevclse er (\^irgil) ikke
altid . , sikker . . billedet kan blive lidt

XXVI. Hentrykt ••/, 1950

uskarpt i hans gensyn. Grønb.H.1.200. 1.2)

(jf. HL skarp i.s) som er vanskelig at op-

fatte, konstatere; især om (skel, grænse ved)

distinktioner: som ikke kan fastlægges, be-

stemmes nøjagtigt, tydeligt, sig selv bedømte
han nsk&ipt. Jae Paludan. UR. 40. positive

Ideer, der dog forekom lidt uskarpe, i^oae.

TT.23. en uskarpt afgrænset midttunge-
lyd [q]. Skautrup. SprH. 1. 218. 2) (jf. III.

10 skarp 6) om sanseredskab: som virker, fun-
gerer unøjagtigt ell. upræcist, sanser utydeligt,

uklart, et forfejlet Skud kunde (efter middel-

alderlig opfattelse) skyldes enten et uskarpt
Øje eller Indgriben af en Guddom. TiZsA;.

1933.11.232. -skattelis:) adj. [-'sgadali]

(ænyd. d. s., fsv. oskatteliker; nu sj.) uvur-

derlig; uskatterlig. Moth.S258. Voxende, gien-

nem Tiden og alle Evigheder, uden Op-
hør, voxende Væsen! Kiend din uskatte-

20 lige Herlighed. Ba3gfes.DTrZ.i73. det allerede

indvundne (er) dog af uskatteligt værd
for histoTien.FrHamm.EK.5. Norden.(Kbh.)
1904.126. -skatterlig, adj. (ænyd. d. s.;

jf. skatterlig og uskattelig; nu navnlig O,
1. br., jf.: „Talespr., og ikke meget i Brug."
Levin.) som er af saa stort værd ell. høj

værdi, at det (næsten) ikke kan vurderes højt

nok; uvurderlig; i særdeles høj grad værdifuld,

udmærket, fremragende. I ) om ting ell. forhold.

30 ædel Byrd og Blod
|
Er et Naturens Smyk-

ke,
I

En skiøn Juveel, en Gave god,
| Og

uskatteerlig Lykke. Reenb.II.169. en uskat-

teerlig 'Dia.msint.Holb.Hh.II.265. Videnska-
bers store og uskatterlige Nytte.JS^need.Y
112. den lille uskatteerlige Bog: Etwas, das
Lessing gesagt h&t. Bagges. L.1.341. en Ring
af uskatterlig Værdi. Goldschm.1.64. de uskat-

teerlige Samlinger af , , Mønter og Vaser, der

findes i Eremitagen (0: ved St. Petersborg).

40 Holst.IY192. med Hensyn til den arkæolo-
giske Værdi (af gravfundet) er man kom-
men til Ro: Fundet uskatterligt. JFJens.
FS.7. 2) om levende væsen, især person (ell.

om persons egenskaber). Dronning Dorothea,
den aldrig noksom prisede Danske Konges,
Christiani III. uskatteerlige Gemahl. LTtd.
1732.225. den af Deilighed uskateerlige Fugl
Colibris . . FicdTe.Suhm.II.84. det uventede
Tab af herlige Mænd, denne Statens uskat-

50 teerligste og mindst erstattelige Rigdom.
Rahb.Min.1788.II.89. Dit ædle, uskatteer-

lige liieTte.Oylb.(FruHeib.HG.124). -skel,
et ell. (sj., jf. dog Feilb.) en (Hørup.1.31.
11.13). (glda. wskel, uskiæl olgn., jf. oldn.

(flt.) riskil; sml. uskellig, uskels; uden for

dial. næsten kun arkais.) det forhold at stride

mod ell. hvad der strider mod sund og natur-

lig retsopfattelse, rimelighed, billighed, retfær-

dighed ell. gældende vedtægter (love); uret;

60 ubillighed; ogs.: uretfærdig (be)handling; for-

træd; forulempelse, (intet kunde) uden med
aabenbare U-skiæl . . indvendes. 67angfe.

ChrIV733. Orundtv.PS.V.149. Regisse. Hr.
Ridder Stig I I vogte Eder vel,

|
At Eders
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Ord mig volder Uskj el. Hr3.FJ.39. || i forb.

gøre ell. øve (Tychon.Vers.99) uskel. Moth.

S269. I har gjort stor Uskjel imod os (o:

ved at nægte samtykke til et ægteskab). Blich.

(1920).XIV. 49. (man) gør (bladet) Fortræd

og kalder Redaktøren „Carl" Ploug, eller

„Student" Ploug eller gør det anden Uskel.

Hørup.1.31. Vilje til ikke at gøre Uskel

mod nogen. AFriis.BD. 11.92. MDL. lide

(Lemb.Shak.XVI.59. JPJac.1.24. Feilb.) lo

éll. ske uskel, lide uret. *Danmarks Held

og Hæder, |
Som sker soleklar Uskjel.

Grundtv.PS.VII.192. (han) taalte ikke at

Nogen skete Vskiddld. RUss.ME.1.39. Barnet

skeer Uskiel (det faaer ikke tilbørlig Pleie).

MDL. Feilb. -skellig:, adj. adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.8270. Cit.l747.(Vider.

11.153)). (ænyd. glda. d. s., æda. vskiællik

(Fragment av fornnordiska håndskrifter. Utg. av

RLindstam.(1922).34), (adv.) vskællikæ (DGL. 20

VI1I.80. Fragm.42); jf. -skel) 1) (jf. skel-

lig 2) t om væsen: som ikke er udstyret med
fornuft, menneskelig tænkeevne. Moth.S270.
*det (er) en ret pusseerlig Ting

|
At et

U-skiellig Best (0: en bjørn) kand Dandse
saa omkring. Schandrup.N4'». 2) (jf. skellig

3 (2) ; nu næppe br.) ubillig; uretfærdig; ogs. :

utilbørlig; upassende. Begaais noget Uskielligt

imod Tieneren af andre end Husbonden.
DL.3—19—3. han er uskiellig arresteret. 30

Forordn.^"/»1725.1.§5. * Kornet red han op
|

Og brød ind i Huset. Os jog han ud . . |

—
Jeg mener, det var en uskjellig Medfart.
Hrz. XI. 55. fWeilbach.] KristiernII.(1874).

62. jf.: mig det tykkes heelt uskjelligt
|

Med en profan og ureen Haand
|
Det, som

urørligt er og helligt,
|

Iføre Kunstens
Klædebon. Winth.EDM. -skelnelig, adj.

[-'sgæl'nali] (jf. skelnelig; især tu, 1. br.)

som ikke kan skelnes. I ) (jf. skelnelig 1^ om 40

synsobjékt ell. lyd: som (p. gr. af ydre hin-

dringer olgn.) ikke kan opfattes af sanserne
ell. identificeres; ukendelig. Næsset . . ligger

uskelneligt i den dybe Sne. Norman-Hans.
IJøklensFavn.(1912).102. de 26 Sølvstykker
(er) endnu uskelnelige af lT.BerlTid.^y»
1934.M.7.sp.5. jf. umærkelig: Der var en
næsten uskælnelig Mindelse i hendes Tanker.
Lauesen.GlædensDag.(1933).73. 2) (jf. skel-

nelig 2) som ikke kan adskilles fra andre 50
lignende ting. (byens) ni fuldkommen lige

og fra hinanden aldeles uskiælnelige Hoved-
gader. Bagiges.L.//.3i2. September kom gli-

dende . . uskelnelig fra August. EhrencrKidde.
Historien om minModer.(1933) .241. -skels,
adv. {af Uskel; jf, skels; nu næppe br.)

uden føje; med urette. Noget efter blev Kong
Gorm Leirekonge, han er kaldt den Gamle
og den Grumme, og det ikke uskiels. Grundtv.
RS.4. sa.Kvædl.218. -sket, part. adj. som eo
ikke har fundet sted. Amberg. det Uskete kan
man jo tænke sig til i tusinde Skikkelser.
Bøgh.L.47. Synskhed, Evnen til at se endnu
„uskete" Begivenheder. Larsen-Ledet.LK.III.

241. især i udtr. for, at man gerne saa, at en
stedfunden begivenhed ell. virksomhed (især

af beklagelig art) ikke var foregaaet, at man
ønsker at udslette følgerne deraf, beklager det

skete; spec. i forb. gøre det skete usket
olgn. Samvittigheden (siger) at det Skeete
ikke kan giøres nskeet. Mynst.Betr. 1. 384.
Kongen kan ei giøre Skeet til Uskeet.
Hauch.Æ.83. Hun var saa forpint, at hun
var nær ved at ønske nu, at hun kunde gøre
det skete usket.Pont.Noveller.il.(1922).316.
den Tanke, at alt kunde være usket, øger
min Sorg. Stuck.111.44. -skift, part. adj. se

uskiftet, -skiftelig, adj. [-'sgifdali] (oldn.

liskiptiligr; nu sj.) som ikke forandres (foran-

drer sig); uforanderlig; bestandig. ! Smaat
som Stort uskiftelig (Oehl.(1831).IV49:
uligneligj den S&mme. Oehl.V 38. Billedet
af vort Land . .

|
var uskifteligt altid det

sa,mme.Rich.III.71. -skiftet, part. adj.

(nu kun dial. -skift, se ndf. u. bet.2). (ænyd.

wskifft(et), æda. uskift (DGL.I.41.II.23.V
188), oldn. liskiptr) ikke delt (III.1-3) ell.

skiftet (III.l). I) f om personer: som ikke er

fordelt (i grupper), over Ridderskabet og
Prælaterne, saa som de samme udi Førsten-

dommene ere u-skiftede og in Communione,
skulde begge (0: Christian II og den gottorp-

ske hertug) dømme tillige. Holb.DH.II.113. 2)
om ting (formue (genstand)). 2.1) (jur., for-

æld.) som ejes (ell. lejes olgn.) af flere i fælles-

skab uden at være opdelt i (retmæssige) parter.

Findis Skove, som fleere end een Lodsejer

ere til, og de ere Uskifte, da skal slige Skove
aldelis være i Fred. DL.5—10—24. Nørreg.

Privatr.IlI.245. 2.2) (jur.) om et bos, især

et dødsbos, formuemasse: som ikke er (op-

gjort og) fordelt, skiftet (IILl.i) mellem inter-

essenterne (arvingerne); nu navnlig attrib. i

forb. uskiftet (nu kun dial. uskift. DL.
5—2—12. Stampe.IV.226. Feilb.1.99.III.192)

bo, især i udtr. som hensidde (s. d.), sidde
éll. t blive besiddende (se u. besidde 2.\) i

uskiftet bo, om den længstlevende ægtefælle:

have overtaget hele fællesboet ved den anden
ægtefælles død uden at skifte dennes andel i

fællesboet med dennes livsarvinger. Enken . .

sidder i uskiftet Bo. Fogtman.Rescripter.reg.
I.(1806).43. Moderen sidder i uskiftet Bo.

PMøll.(1855).II.129. Lov om Ægtefællers

Arveret og uskiftet Bo. LovNr.l20^''U1926.

se ogs. u. I. Bo 2.2. jf.: Efterlodes hun . .

som barnløs Enke, saa tilfaldt efter fælles

nordisk Lov Morgengaven uskiftet hende.

TroelsL.XII.13. -skik, en. {jf. nht. un-

schick, mni. unschik; sml.u- 7.2 og uskikke-

lig) I ) f tilstand, der er præget af mangel paa
orden, system, passende indretning olgn.;

uorden; forvirring. Moth.S298. den Uskik og

irregularité, som regierede i de holsteenske

Qi\o%tre.Gram.Breve.78. den store U-orden og

U-skik, som det medførte, naar adskillig

Rettergangs Maade skulde følges der i Jjdjv-

åene. Slange. ChrIV 825. 2) (nu sj.) upas-
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sende, usømmelig, utilbørlig ell. uanstændig,

uhøvisk optræden, opførsel, „u-årtige lader

og manerei'^ Moth.S298. (han) havde faaet

Befalning . . at hemme de fremmedes Uskik

i Bergen. Holb. Berg. 140. jj.let.Z: *Efter

Uskik
I
Lod han sin Søn . . løbe

|
Fem Aar

reent uden Daab og Sacramente.OeW./OSJ.
bedrive ell. drive uskik: Leiret paa bro-

lagt Plads, hvor tilforn de (o: bejlerne i

Odysseus' s hus) drev deres Uskik. PMøZL lo

(1855).1.203. Mange koner bedrev uskik med
soldaterne. Linnemann.LiV. 76. 3) sædvane,

skik (3) af uheldig, slet ell. upassende, util-

børlig art, spec: som er udviklet ved vane,

lidt efter lidt; daarlig skik; uvane. Holb.Ep.
11.34. Pibningen i Theatret er en gammel
Uskik, der burde &iska.nes.Oehl.Er.IYll.

(en) dristig, men forsigtig Bekæmper af

forældet Fordom og hævdvunden Uskik.

Brandes. Volt. 1. 7. det er en Uskik med alle 20

de Gaver, der skal gives nu omstunder.
LollO. -skikkelig, adj. alm. udtalt:

[-'sgigali, gldgs. -'sgegali] (jf. H0ysg.AG.ll8
og Bertels. H. 254). {penyd. glda. d. s., sv.

oskicklig, ty. unschicklich (mnt. unschiklikj;

nu sj.) I) otn person: hvis skikkelse, legems-

bygning olgn. er uskøn, grim, uformelig olgn.

saa blind dog kun Vanvid er, at en Yng-
ling . .

I
Skulde forgabe sig slet i en grov

uskikkelig TTæ]qvind.Oehl.XXIX.230. 2) om 30

ting ell. forhold: upassende; utilbørlig; ukor-

rekt; ogs. (nu næppe br.): uegnet; ubekvem.
den gemene Sællandske (o: dialekt) er langt
mere u-skikkelig i Aandelavet, end nogen
af de Jydske.H0ysg.AG.l6. Jeg samledes . .

med mine Medreisende i Parkettet, eller

som det her uskikkeligen kaldes: Parterre
nnhle. Bagges.DVIX.179. Gud forbyde, at

jeg skulde raade min Konge til en uskikkelig

Fred. Gjel. HS. 113. || især (jf. bet. B) om to

persons optræden (adfærd, handling osv.):

upassende; usømmelig; uanstændig, hvis be-
findis noget Uskikkeligt hannem (o: en
præst) at være overbevist, da bør hånd . .

ej at nyde Kaldet. DL.2—3—2. Vi høre . .

at Nogle omgaaes uskikkeligen (1907:
uskikkeligt; iblandt EdeT.2Thes.3.11. Jeg
siger at jeg har med ham intet at bestille,

men allene med den anden (0: sønnen), der
ved sit uskikkelige Forhold fast har ødelagt 50

mig.Holb.Abrac.III.8. Alt var smaat og
yderst tarveligt i dette Hus; men der taaltes

intet Uskikkeligt. /n^.LB./J.^r. Tvi for en
uskikkelig Vise at lyse Kongebørn til Kam-
mers med\ Gjel.HS.103. Jeg er lissom to

Mennesker paa samme Gang. Den ene er
næsten altfor uskikkelig glad, den anden
kunde græde en hel Spand fuld af Taarer.
KMich.MorsØjne.(1940). 169. 3) om person:
tom ikke er skikkelig (2); som ikke skikker eo
fig, opfører sig ordentlig; tidligere ogs.: uan-
stændig. En uskikkelig (1871: uanstændige
?vinde skal giøre sin mand vanære. 5ir.26.
GfChr.VI). Men, min hierte Fader! efterdi

hånd er saa uskickelig, hvorfor vil I da
binde mig til ham. Hoi&.Jean./I.6. „Hvor-
for jog du dem (0: børnene) ind?" spurgte
hans Kone . . „De var uskikkelige, saa' du
jo," sagde \ia,n. SvLa.AB. 78.

\\ f udygtig;

uegnet, jeg maae troe om alle jere Juri-

ster at de ere allesammen nogle uskikke-
lige Folk. Luxd.FS.33. -skikkelig-hed,
en. flt. -er. {ænyd. d. s.) det forhold ell. den
tilstand at være uskikkelig; fx. i flg. anv.:

I) t til uskikkelig 2. vores Fahrtøys Uskik-
kelighed til at holde eller bygge Søen i

haardt Yeir. Æreboe.192. 2) (nu ikke i rigs-

spr.) til uskikkelig (2 slutn. og) 3; ogs. om
upassende, usømmelig, uanstændig, uartig ad-

færd, handling, ytring osv. DL.6—3—10 (se

u. II. stime 1). Uskikkelighed for Retten.
Nørreg.Privatr.VII.247. „Jeg skal meget
have mig frabedt at kaldes skikkelig." —
„Vil De da hellere hedde uskikkelig?" —
„Ja naturligviis 1 Uskikkelighed viser dog
en Kraft til at trodse Former og Vedtægter."
Hostr.ÆS.I.12. (han) slog sig til Uskikkelig-

hed (0: blev brandstifter). Thyreg.UdvFort.I.
209. i flt.: DL.l—12—5(se u. III. løgte^.

de Papistiske Polakker og Munkke (gjorde)

adskillige U-skikkeligheder udi Stokholm.
Slange.ChrIV.80. de trampede i Blomster-
bedene og begik andre Uskikkeligheder.
JacAnd.Er.III.105. -skikket, part. adj.

{ænyd. d. s., sv. oskickad , ty. ungeschickt)
I ) t uformet; utildannet; raa. din almægtige
haand . . skabte verden af en uskikket
materie (1871: et formløst Stot).Visd.ll.l8
(Chr.VI). LTid.1748.103. 2) (især m) som
ikke passer til et vist formaal, svarer til visse

betingelser ell. fordringer; uegnet; ubekvem,
(især i forb. m. til^. 2.1) om ting ell. forhold.

Vers, som stedse gaae ud paa samme Tone,
just fordi de ere saa uskikkede til at følge Me-
ningen ved Ordenes forandrede Fald. Cars^
(SkVid.V211). (blyilter) gør Vandet uskik-
ket til Drikkevand. SkibsMask. 11. EChri -

stians.NT.401. 2.2) om person. Et System,
som er bygget paa egne Fordeele alene, giør
Menneskene feige og uskikkede til ædle
Gierninger. J<S'need.F7/.39. Læreren . . er

brystsvag og uskikket. Mynst.Vis. 1.205. Min
Fedme gjør mig uskikket til Kampen. J5re-

dahl.IV.1'35. uskikket til T\eneste.Wolfh.
MarO. Jeg gik omkring i mine stuer, uskik-

ket til alt fornuftigt a.ihe]de. Hjortø. Kr.140.

II
hertil Uskikkethed. vAph.(1759). Følelsen

af egen Uskikkethed til Opgavens Løsning
medfører Opsættelsen af Handling. Brandes.
VIII.432. 3) (jf. ty. ungeschickt) f klodset;

udannet (2). den gode uskyldige Christian

var enfoldig og uskikket nok, til med eet

at støde Døren op.Ew.(1914).IV17. -skil-
lelig, adj. [-isgel'oli] (QJ, nu 1. br.) d. s. s.

uadskillelig. Moth.S304. »Min Skiebne er

uskillelig fra Svends. Oehl.IV 66. en Yngling
. . med en lysende Kvinde uskilleligt lænet

til sin Side. Bang.Mi.289. (irernes) Hang til
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Fabuleren, deres Beundring for store Be-

drifter og deres Praleri, godt og ondt i een

uskillelig B\åndmg.OadsMag.l943.103. -ski-

neret, part. adi. se ugenert, -skjult,
part.adj. (ænyd.a.s.; l.br.) I) u(lil)dækket;

utilsløret. lCor.ll.5(Chr.VI; se u. ubedæk-

ket^, hvis man stillede uskjulte Urtepotter

(o: urtepotter uden urtepotteskjulere) i Vin-

duet, var man meget tarvelig. S'oj/a.Fi7.97.

2) som ligger aaben for dagen; tydelig; klar;

adbenlar. Man finder, foruden den forborg-

nere, ogsaa den meest uskiulte Tautologie.

Mynst.BlS.1.322. -skoet, part. adj. se u.

skoet 2. -skolet, part. adj. I) (især fagl.

ell. tD) som ikke har faaet skoling, opøvelse,

faglig uddannelse. Maaske havde hun nu
ogsaa faaet en større og fyldigere Stemme;
men . . det var den forlegne, uskolede

Stemme fra dengang, der ligesom med-
lidende sang til ham Duettens mørke Slut-

ningsord. (j;eZ.i2.28. Leddyrene var til at be-

gynde med saa nogenlunde een Familje,

som de for et uskolet Øje er det endnu.

JVJens.DF.62. Den tolvaarige (dreng) var

et Geni . . balstyrig som en uskolet Plag.

OOeismar.Kaj Munk.(1945).88. 2) (forst.,

gart.) ikke omplantet (i en planteskole).

Plantning af uskolede 1-2-aarige Planter,

som sættes med Plantepind, bruges paa løs,

noget fugtig Jord. MøllH.Y215. -skortet,
part. adj. (nu næppe ir.) ikke afkortet, af-

knappet ell. forkortet. vAph.(1764). Leth.

(1800). -skrabet, part. adj. (glda. d. s. og

vscrapet, fsv. oskrapadher) Amberg. spec.

(hist.) om dokument olgn.: hvori der ikke er

foretaget radering; om ord: ikke udraderet.

et Brev af Pave Urban d. 4. uskrabet,

ustunget , ufordærvet. Danmarks Riges Breve.

2R.1.(1938).243. -skreven, -skrevet,
part. adj. {ænyd. wskreffuen, ubeskreven, fsv.

oskrivadher) som ikke er udtrykt skriftligt,

fæstet paa papiret, nedskrevet; ogs.: ikke for-

fattet, skrevet. Linier, som jeg med Grund
kunde ønske uskrevne i min sidste Time.
Ew.(1914).III.253. * Uskrevet er vel end det
Lexicon,

|
Den Grammatik, der bringer Me-

ning i
I

Den dunkle Ta\e.Hauch.DYI.41.
(navnet) har sin egen historie, hidtil uskre-
ven, men meget mærkelig. AOlr.DH. 1.151.

II
især i forb. uskreven lov, regel ell. for-

skrift, lov (LI og 4.2) for menneskelig adfærd,
som uden at være nedskrevet ell. direkte fore-

skrevet anses for gældende, tvingende, stil-

tiende følges. Nørreg.Naturr.384(se u. stil-

tiende å). Saalænge jeg spiste, var jeg be-
skyttet af en uskreven Lov — det følte jeg.

Buchh.FD.13. PoU*/iol943.10.sp.3. -skrift-
kyndig, adj. ^;?7.-skrivekyndig; jur.) som
ikke er i stand til, forstaar at skrive og læse.

uskriftkyndige Personers Oprettelse af skrift-

lige Dokumenter. Lassen.j40.*66. JurFormu-
larbog.''230. -skrivekyndis^, adj. (især
jur.) d. s. LovL.VI.396. S&B. -skrøm-
tet, part. adj. (ænyd. uskrymtet; især tU)

om forhold, handling, adfærd, væsen: ikke

paataget; ægte; oprigtig; uforstilt (2); ogs.

(nu næppe br.): som kan ses og erkendes af

alle; aabenlys; aabenbar. min uskrømptede
Fattigdom. Ære&oe. 45. *hvad han sagde,
kom

I

Uskrømtet meent, oprigtigt fra hans
liieite.Oehl.VII.205. Hans Væsen er den
uskrømtede Ærlighed, den klare bona fides.

Brandes.B.18. Hun tog den (o: en gave)

10 med uskrømtet Forundring. jEC^nstons. O.
7.77. -skueliST; <^dj. [-'sguJali] (sj.) som
ikke kan ses, beskues ell. overskues; usynlig;

uoverskuelig. Rummet svulmede og forstør-

redes til en uskuelig Uendelighed. NyeHygæa.
III.(1824).309. fjerne Verdner — , dem,
Menneskenes Ører og Hjærter er aabne for,

men hvor intet Blik er trængt ind og har
afdækket det U- skuelige !Dracfem.Z0.5<?.

-sky, adj. {ænyd. d. s.; nu sj.) som ikke

20 føler ell. gribes af frygt, ikke er sky ((2-) 3);

uforfærdet. *U-sky for Pile-regn . .
|
Hånd

(o: hesten) søger efter sin Ryg-baaren Rid-
ders KroTp. Sort.Poet.65. *Ræven fulgtes med
Ulven

I
Uskye gjennem øde forladte Byer.

Blich.(1920).lV.221. kun i Skolen og mellem
mandlige Klassekammerater var han nogen-
lunde usky. KNordent.JL.II.257. \\ nedsæt.:

ugenert; fræk. ved uskye Ryggesløshed virker

(taterne) fordærveligen paa den sædeligere

30 Alm\ie.Blich.(1920).V193. -skyld, en ell.

(sj.) et (Bergstedt.lV.9). uden flt. {ænyd. d. s.,

fsv. oskuld, ty. unschuld, mnt. unschult) I)

(især CP, nu 1. br.) det forhold, at en person

i et bestemt tilfælde ikke har øvet noget straf-

bart, syndigt, dadelværdigt olgn., ikke har

handlet mod lovens, religionens, moralens bud,

ell. det forhold ikke at være aarsag til, skyld

(3.3) i noget; uskyldighed (l.i). *Tier du
|

I Følelse af Uskyld eller Skyld? Rahb.Jd'A.

40 161. *du vil . . slaae
|
Dig for dit Bryst og

sværge paa din Uskyld. Hauch.SGr.82. Gold-

schm.VlII.161. han forsikrede sin Uskyld.
LollO. jf. bet. 2 : Herren gengældte mig efter

min Retfærd, lønned mig efter mine Hæn-
ders Uskyld (1871: Ileenhed). 2Sam.22.21

(1931). 2) (især (3) om (sjælelig) tilstand:

det forhold, at et menneske er uden ondskab,

egoistisk begær, list, underfundighed olgn.;

ogs.: det at være ukendt med menneskenes,

50 verdens ondskab, slethed olgn. og derfor op-

træde uden mistillid, skepsis, umiddelbart, op-

rigtigt, ogs.: enfoldigt, naivt; spec. om kvin-

delig renhed, uberørthed, jomfruelighed. Han
(o: Adam) var jo i Guds Billed skabt?

|

Men nu (o: efter syndefaldet) er Uskylds
Krone teiht.SalmHus.403.2. *de (o: dun),

vor Barndoms Uskyld hvilte paa. Bagtes.

IV. 224. *Bøgen krandser Land og Øe,
|

Som Uskyld Slettens Vige.'Wilst.D.I.30. Som
60 hun der havde siddet ved hans Side i sin

jomfruelige Uskyld . . saaledes vilde han
mindes hende.Pont.LP.VII.175. en naturlig

Uskyld . . gennemsyrede hendes hele Væsen.
JVJens.RF. 190. se ogs. u. liljehvid. (nu
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næppe Ir.) i hest. /.: at leve med Uskyldens
. . Sindsroe, blandt Uskyldens . . Glæder.

Rahb.Tilsk.1796.24. \\ ordspr. uskyld har
hyld, se I. Huld 1. 3) (nu tiæppe Ir.)

uskyldig (4), naiv, troskyldig person; uskyldig-

hed (2.1 ). Gierne vover jeg mit Liv for en
mishandlet Vskylå.Oehl.Oberon.dl. ss^adan

en elskelig Uskyld skulde vorde et Offer

for en skinhellig BedT&geT.Blich.(1920).VIII.

76. *Du fagre Uskyld 1 du vil elske mig.

PalM. 1.258. t -skyldelifir (Moth.SéOS)
ell (især) -skyldeligen, adv. {glda. (adv.)

wskyldelige, mnt. unschuldeliken) uden skyld

(2-3); uskyldigt, (han) blev u-skyldeligen

hængt af Kong Harald Gille. LTid.1732.786.
Borrebye.TF.85.

uskyldig, adj. [u'sgyl'di] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.S408. Borrebye.TF.867.
Mynst.Betr.1.359). (ænyd. d. s. og uskyldug,
usk(i)uldig ofl., glda. vskvldigh (Brandt.
RD.I.113), vskilldig (Mand.37), vsckyldug,
vskyllogh, oldn. liskyldugr (i bet. 1), ty. un-
schuldig (t unschiildig), mnt. unschuldich;

jf. Uskyld, uskyldelig)

1) t som ikke er forpligtet (til noget).

de, som ikke vare dømte til at drikke af

beggeret, skal jo drikke, og skulde du selv

aldeles holdes uskyldig (1871: skulde da du
slippe iTi?)?Jer.49.12(ehr.VI). dersom du
kundgiører denne vor handel; da vil vi være
uskyldige for din eed (1871: være løste fra

den Ed^, som du kom os til at svære. Jos.

2.20(Chr.VI).

2) t «om ikke har gjort sig fortjent til at

indehave en stilling, nyde en fordel olgn.;

uværdig; ufortjent. Moth.S408. Paverne
have været . . lidet delicate udi at canoni-
sere, og . . de have giort mange u-skyldige
Helgene. £?oI6.ZA.7S3. komme uskyldig til,

(Æmbede, Fordeel). Leth.(1800).

3) uden skyld (2-3); brødefri; skyld-
fri; sagesløs. 3.1) om person: som (i et

gtvet tilfælde) ikke har begaaet noget straf-

bart, syndigt, moralsk forkasteligt ell. noget

dadelværdigt, upassende olgn., ell. som ikke
har været aarsag til, ikke er skyld (3.8) t no-
get (der kan medføre straf, syndsbevidsthed
osv.); ogs.: som uden egen skyld (3.1 ), t(for-

Sietligt har øvet en strafbar, dadelværdig, for-

kastelig handling, voldt fortræd olgn. ell. har
været aarsaa til, er skyld (3.3) i noget, især
noget uheldigt osv. befindis den Beskylte
Uskyldig. DL.2—23—S. om en Oxe stanger
en Mand eller en Kvinde, saa at de døe,
da skal Oxen (stenes), men Oxens Herre skal
være uskyldig (1931: sagesløs^. 2ilfos.22.25.

I har . . omendskiønt uskyldig, ophidset
tvende Personer til U-eenighed. ZTo/ft.ysis.

V.5. »Som et stille Offer-Lam
j
Gik vor Drot

i Døden,
|
Ændsed ikke Korsets Skam,

I
Bar uskyldig ]iToåen.arundtv.SS.I.436.

netop dette, aldeles uskyldig at blive skyldig
i hendes Ulykke, var ham til Forargelse.
Kierk.iri.179. uskyldig havde han sat her

paa femte Maaned for seksten Indbrud paa
8tia,nåyeien.ORung.SS.107. hvorfor vil du
synde imod uskyldigt Blod ved at ihjel-

slaae David uforskyldt. i5am.29.5. Bagges.

Ep.l03. m. overgang til bet. i: med uskyl-
dige (1931: rene^ Hænder gjorde jeg dette.

lMos.20.5.
II

i forb. m. præp. i ell. f for:

(Pilatus) sagde: jeg er uskyldig for (1819: i)

denne retfærdiges blod. Matth.27.24 (Chr.VI).
10 Han er . . uskyldig i denne YoTtidså.Høysg.

S.167. være uskyldig i en Ulykke. VSO.
||

dømme en uskyldig, se II. dømme 1.2.

spille uskyldig, se III. spille 8.2. || sub-

stantivisk: (fordømme) de Uskyldige (1907:
dem, som ere uden Skyld). Matth. 12. 7.

JSneed.IX.37(se skyldig sp.l321'). for
hele Verdens Brøde

|
Den uskyldige maa

h\øde.Grundtv.SS.III.193. talem. (jf. from
sp.83'*S): det gaar gerne (ell. altid^

20 ud over de uskyldige. Moth.S408. VSO.
D&H. 3.2) om forhold. *besken Eddike Chri-

stus drak
|

I sin uskyldige Død.PMøll.
(1855).1.33. Jeg var uskyldigt kommen til

at høre, hvad jeg ikke skulde. Heib.Poet.
Y83. uskyldig anklagede eller dømte. /Sal.*

XXIV 342.

4) m. h. t. (sjælelig) tilstand. 4.1) om per-

son: som er uden ondskab, egoistisk begær,

list, underfundighed olgn.; ren; især: som
30 p. gr. af ufordærvethed, uerfarenhed, enfol-

dighed, naivitet olgn. er uvidende om men-
neskenes , verdens ondskab, slethed,
underfundighed olgn. (og derfor optræder

uden mistillid, mistænksomhed, paa en op-

rigtig ell. enfoldig, naiv maade). denne For-
fatter, som de saa meget lastede, var just

den, som de nyelig havde roest, den natur-
lige og uskyldige Gelleit. JSneed.IV23. Jeg
var . . dengang saa uskyldig, at jeg virke-

40 lig ikke vidste hvad Kjærlighed var. Ew.
(1914).IV297. »Agnete var uskyldig, | Var
elsket, var troe. Bagges.V 36. *trindt paa
Jord ej fandtes een

|
For Gud uskyldig,

hjærteren,
|
Af Verden ubesmittet. Grundiv.

SS.III.383. du er da altfor uskyldig for en
Pige, der gaaer i sit attende AaT.Gylb.TT.52.
*Selv naar du bader, Pige, |

boler du jo —
med Bølgen;

|
uskyldig som Elementerne

|

øver du dig i Elskov. jVJens.Di.*135. *han
50 (o: klintekongen) . . spænder sine Garn,

|

Lokker i sin Favn saa mangt uskyldigt
Barn. Heib.Poet.III.449. Jeg kommer ind i

Barnestuen for at see til min stakkels syge
Orm . . det uskyldige Barn ligger og skriger

i Vuggen, tfr2. Tf76. Lærerne vilde ikke mere
af de uskyldige Børn forlange, at do skulde
lære Balles Lærebog ndensid. Arup.VH.67.

(delvis til bet.3:) uskyldig som det barn,
der ligger i moders liv (se Liv 13.3^ ell.

60 som et nyfødt barn (Urz.V170. LollO.

se ogs. u. nyfødt l.i^ ell. som en syvaars
ræveunge (se Ræveunge 1). hør de(n)
uskyldiges røst! brugt som udtr., naar et

barn uforvarende røber noget ell. udtaler en
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sandhed, som de voksne skjuler olgn.; (nu

oftest:) hør de umyndiges røst! (se u. umyn-
dig;. HCAnd.(1919).'l.l48. \\ om (ung)

kvinde: jomfruelig; uberørt. Een eller anden
uskyldig ung Pige, som han har . . haft at

fordrive Tiden med. TBruun.(Skuesp.1,1.50).

de paalideligste Mænd udtalte det for os

som deres Overbevisning, at der paa alle

Øer maaskee neppe gaves en eneste uskyl-

dig elleve Aars Tige.StBille.Gal.III.SS. (han)

spurgte mig en Dag, om jeg var uskyldig.

Jeg lo ad ham og svarede, at det kun var

gammeldags Piger, som er uskyldige. De
fornuftige, moderne Piger gaar i Seng med
deres Kammerater, naar de har Lyst til det.

Ole Juul. DerødeEnge. (1945). 51. ogs. under-

tiden (jf. jomfruelig 2.2) om mænd. Er Du
endnu en uskyldig Dreng, Frank? . . hos

Kvinder har Du ikke xæxet? Buchh.FD.77.
Rønberg. GK. 62. 4.2) (nu sj.) om forhold:

præget af ufordærvethed osv. Jeg haver ofte

udi mine Skrifter tilkiendegivet, at jeg hol-

der uskyldig Lyst lige saa fornøden for Sin-

det, som Mad og Drikke er for Legemet.
Holb.Ep.II.428. alle roeste Gellert for en
vis uskyldig 'Na.vvite.JSneed.IV16. Det er

(umuligt) at bringe Menneskene tilbage igien

til deres første naturlige og uskyldige Stand.

smst.VII.473. jf.: Agerdyrkelsen er . . den
allernødvendigste og uskyldigste Håndtering.
OeconT.1.29.

5) m. afsvækket bet., om forhold: som der
ikke er ell. synes at være noget ondt ell.

dadelværdigt i; som ikke kan gøre nogen
skade ell. ikke overskrider grænserne
for, hvad der er sømmeligt ell. anstæn-
digt; harmløs; ogs.: som tilsyneladende
er harmløs. 5.1) i al alm. (ved) figurlige

Udtryk (kan) en Nedrighed . . let faae et

uskyldigt Udseende. Rahb.Fort.1.22. (man)
tillod en Synder, før han udstod sin Straf,

at faae et uskyldigt Ønske oTpiyldt.HCAnd.
(1919).1.17. Han satte Hovedet mod Gulvet
og vendte Kolbøtten, hvorved det dog ikke
kunde iindgaas, at hans lillebitte Mandighed
paa den uskyldigste, men pudsigste Maade
tittede ud af Hullet i hans sorte Fløjls

Bukser. ChKjerulf.GU.82. Helvedesmaskinen
synes at have været anbragt maaske i

en uskyldigt udseende Haandtaske.PoZ."/ii
1939.12.sp.2. 5.2) om handling, foretagende,
især om glæder, fornøjelser, samtale, udtalelse,

skrift.- Kalder I det uskyldig Lystighed?
Holb.Masc.II.2. De troede, at den Berlingske
Avis var uskyldig Læsning. PAHeib.Sk.I.
149. (vi) spilte en lille uskyldig Skierven-
sel, hvor jeg aldrig (tabte) over 2 Rdlr.
Rahb.Tilsk.1795.368. *Det rene, det uskyl-
dige Bedrag,

|
Som Nødsfald kræver her til

Dydens Fiehe. Oehl.IV206. i de uskyldige
Glæder bør man deelta.ge.Kierk.VII.414.
Til at begynde med indledte jeg en ganske
uskyldig Konversation med ham. Wied.Sn.ll.
se ogs. u. Fornøjelse 2, Tidsfordriv, uskyl-

dig skæmt (MO. VilhAnd.Horats.I.158),

sladder (se Sladder sp.265^*), spøg. en
lille Forvirring — flygtige Svagheder —
uskyldigt Spøg.Skuesp.X.173. Hændelses-
viis, ved et ganske uskyldigt Spøg, blev jeg

indført . . under Navn af Hansen. Gylb.II.
279. BilleskovJ.P.52. 5.3) som ikke volder

fysisk skade; uskadelig, (især om nydelses-

ell. lægemiddel). Jeg har aldrig præcket mod
10 Thee og Caffee, thi af ald slags Drik er det

dend uskyldigste. Holb.Bars.1. 6. Tode.ST.II.
52. Den Vin er . .

|
saa let og uskyldig,

men heldigvis ikke saa smagløs som Vand.
Draehm.DD.23. et lille „uskyldigt" pulver
(o: et sovemiddel). AnkerLars.OlsensDaarskab.
(1941).55.

6) (videreudviklet af bet. 6; talespr.) som
udtr. for at man finder noget ganske alminde-
ligt, lidet bemærkelsesværdigt, meget beskedent:

20 sølle; slet og ret; ogs. om indskrænkning
i forhold til forventning: som kun er, ikke
er, andet end . . . undertiden seer (han)
en Hummer eller i det mindste en Krebs,
hvor der kun er en uskyldig Reie.Rahb.
Tilsk.1799.611. Her (o: i tegnebogen) er In-

tet, uden nogle uskyldige Rigsbanksedler.

Hrz.V317. det var en uskyldig Pæreskude,
den samme forventede Orlogsmand. VKorfit-
sen.TO.II.4. (apoteket var) en meget uskyl-

30 dig Bod med en Dør og et Fag Vinduer
til Ga,den. LuisBramsen.0.161.
Uskyldig-hed, en. flt. -er. {ænyd. d. s.,

glda. vskyllehet (Suso.64), mnt. unschuldic-

heit) I) det forhold, den tilstand at være
uskyldig; især i flg. anv.: I.l) (jf. Uskyld 1)
til uskyldig 3. Vi tilbyder os altid med op-

rakte Fingre at beedige vor U-skyldighed.

Eolb.Eex.IV10. Her sidder jeg. Paa Uskyl-
digheden? som det hedder i Tyvesproget.

40 Kierk.III.247. Jeg toer mine Hænder i

UskyldighedY-Z^'Si; tvætter mine Hænder
i Renhed). Ps.26.6. sml. Vogel-Jørg.BO.592.

jf.: en mand spendte buen i sin uskyldig-

hed (1871: paa Lykke og Frommej, og skød
Israels konge.lKg.22.34(Chr.VI). 1.2) (jf.

Uskyld 2) til uskyldig 4. med Uskyldighed
har (han) besteget det første Æres-Trin,

og dertil ikke brugt andre Konster, end at

vise sig værdig deTtil.JSneed.III.132. det

50 er i Smaastæderne man maa søge Uskyldig-

heden; i Kjøbenhavn er den gaaet Bankerot.

Heib.Poet.V178. Hun er omgivet af denne
ejendommelige Atmosfære af Uskyldighed,
der er bleven mistænkt, og af Skandale,
der halvt er bleven kvalt. SvLa.FruG.47.
Trods alt afvæbner Billedet den kritiske

Iagttager ved sin sjældne Uskyldighed.
Elling.RP.23. *Vi blev gode Venner —

|

Forstaaer sig selv, i al Uskyldighed.
60 Oehl.XI.293. ad Forfængelighedens Vej vil

(mennesket) i al Uskyldighed gaa den lige

Vej til UeWede. Rowel.Br.l36. || om kvindelig

ell. (sjældnere) mandlig uberørthed, uskyld.

Skuesp.V188. Oehl.XXX.181. Mogens , . var
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derinde (o: i et lordel) og skille sig af med
sin Uskyldighed. Bergstedt.A.106. miste ell.

(tidligere) tabe sin uskyldighed: dersom
vores kiære Daatter skulle tabe sin Uskyl-

dighed, det skulde blive os en utaalelig

Hierte-Sorg. Pamela.2.9. et ungt Mandfolk
staaer den største Fare for at tabe sin

Uskyldighed i et middelaldrende Fruentim-
mers Arme. Ew.(1914).IY 302. \\ i hest. /.,

om primitiv (samfunds) tilstand, der er jri lo

for synd ell. for den ondskab, egoisme osv.,

der er forbundet med højere samfundsudvik-

ling. Gjel.T.13. ;/. Uskyldighedsstand: Skin-

nede ikke Naturens Lys i sin fulde Glands

i Uskyldighedens Sta,nd? Ruge. FT. 90.

*Paradiis,
|
Hvor Mennesket de første Dage

nød
I

Uskyldighedens St&nd.0ehl.VIII.19.

2) konkr. 2.1) (jf. Uskyld 3; uskyldig ((3-)4)

person. Biehl.(Skuesp.VI.361). Faderen kys-

sede den søde Uskyldighed (o: et lille barn) 20

paa Vanden. HCAnd.SS.VI.5. Hun havde
en klar Fornemmelse af, at han var en
JJskyldighed. Poul Sør.BS.400. en vandrende
Ridder, som drager ud og forsvarer den
forfulgte qvindelige Uskyldighed. fletfe.

Pros.X.18. Blicher blev i (Aakjærs) Frem-
stilling en forfulgt Uskyldighed. Rubow.T.85.
fremstille sine standsfæller (o: restauratø-

reine) som forfulgte uskyldigheder. (Soctai-

dem.^^/tl949.4.sp.4. 2.2) (sj.) om sted uden 30

lastefuldhed. en lille uskyldighed (0: en by)

med kun to hiogT&ite&tTe. NisPet.Muleposen.
(1942).50. Uskyldigheds-stand, en.

(jf. u. Uskyldighed I.2; nu l.br.) d.s.s. -til-

stand. Adam var et lykkeligt Menneske i

Paradis, da han end og levede eene i Uskyl-
digheds Standen. Mosstn. Term. 62. Grundtv.

VK.245. VSO. jf.: et Par ubehagelige Sam-
menstød med Forfattere . . rev mig ud af

min literaire Uskyldighedsstand. Paiilf , /L. 40

11.417. (S -tilstand, en. (jf. -stand samt
Uskylds (til)stand^ tilstand, præget af uskyl-

dighed (1.2); spec. (teol.) om tilstanden i

Paradis før syndefaldet (KirkeLeks.IY.716).
(han) fremstillede . . sig i landlig Uskyl-
dighedstilstand. roideri.F.//.Si. Vi var jo i

en Uskyldighedstilstand dengang, der var
ikke Forskel paa godt og ondt. JSiMunk.S.
32. jf.: Det phantastiske Drama er (ikke)

en Opfindelse af Heiberg, som nogle af vore 50

Blades æsthetiske Referenter i deres litte-

rære Uskyldighedstilstand have villet ind-

bilde Folk. PLMøll.KS.lOO.

t askyldijp-vi«, adv. uden skyld;
uskyldigt (3). Slange. ChriV 1412. »O, lad
mig see, at du betaler ham,

| Den onde,
visne Beenrad (o: Nureddin), sit Bedrag,

|

Som jeg befordred, skiøndt uskyldigviis.
OehU.281. et Udtryk . . som Skuespillerne,
i Actionens Hede, uskyldigviis ere komne eo
til at tilioie. Heib.Pros.V1.90.
uskyld-ren, adj. se uskyldsren.
I'nkylds-, i ssgr. (Qj, ielvis højtid.,

' "f Uskyld (1-2); (foruden de ndf. an-

førte) i mere tilfældige ssgr. som Uskylds-
ansigt, -blaa ^uskyldsblaat Blik. Lauesen.

RY130), -blik, -mine. || S brugt som adj.

det, som gemmer salig Duft,
|
staar som

en Drøm i Dagens Luft
|
— for uskylds til

at wæie.Stuck.SD.lOS. >alder, en. (1. br.)

uskyldig (4.2) alder ell. tidsperiode. *HeId
hvo i Uskyldsalder

|
Din lyse Himmel

seer (0: dør ung). Bødt.221. Litteraturhi-

storiens Uskylds-Alder. VilhAnd.Litt.il.685.

-hvid, adj. (jf. IL hvid 2). *Mod Herrens
Straaletempel vender

|
Ei nogen Lysets

Engel to
I

Meer uskyldshvide, fromme
Hænder. Winth.I.211. Tøsens uskyldshvide
Ta&ieT.AndNx.DM.I.lS. *Er Frugtblom-
sterne altid uskyldshvide

|
som Nonner,

der forsager Livets Lyst? ÉakHolm.FT. 57.

-krans, en, (sj.) jomfrukrans (1). *her til-

staaes hun (0: Ophelia) nu sin Uskylds-
ki&nds. Foersom.Hamlet.202. -lilje, en. lilje

som symbol paa uskyld; spec. (dial.): 2( hvid

lilje, Lilium candidum L. (digtet er) en sødt-

duftende Urtekost, hvori Elskovsroserne og
Uskyldslilierne ere ligesom sammenvoxede.
DLitTid.1815.385. JTusch.315. -ren, adj.

(sj. uskyld-. BilleskovJ.DD.1.56. jf. D&H.).
*0 Moder, se til mig, du uskyldsrene.
CGandrup.Periander.(1874).46. *Naar Solen
gaar under Strædets Sten,

|
og Maanen

skinner paa Ruder,
|
da ligger Hr. Pete'sen

uskyldsren
|
og puster i bløde Puder. jBergf-

stedt.1.45. Paradismyten om Barneaarenes
Uskyldsrenhed. Cifans.BE.63. -stand,
en. (1. br.) uskyldighedstilstand. Gjel.T.15.
Kunsten er amoralsk, befinder sig i Uskylds-
standen og véd ej Forskel paa Godt og
Ondt.VVed.SR.377. -tilstand, en. d. s.

Kirke Leks. IV 335. JVJens.(PoW/i 1942.12.

sp.2).

U-skæbne, en. (efter oldn. liskop; jf.

u- 7.2; sj.) ulykkelig skæbne; vanskæbne. Si-

gurd . . griber Andvares ring trods den
uskæbne, der lå i den. JBoesen.SnorreSturle-
søn.(1879).101. Feilb.(DSt.l920.6). -skæg-
get, adj. {ænyd. d. s., fsv. oskåggiotter; sj.)

skægløs. Moth.S268. Man seer (0: paa en
altertavle) Kong Hans uskiægget, men Chri-

stian IL med stærkt ^kid&g. Molb.Dagb.144.
Larsen, -skæmmet, part. adj. {ænyd.
d. s.; jf. -skammet; nu 1. br.) I) om per-

son: som ikke er vanæret ell. beskæmmet (af
andre ell. ved egen adfærd); som har et uplet-

tet rygte; uden skam; uden vanære. Bonde-
mand

I

I Norges frie Dale
|

. . tør uskæm-
met t&le.Zetlit2.BS.*97. Grundtv.Saxo. 1. 106.

her er Sedler og Sølvpenge . . Jeg kom-
mer nok Hskæmmet i min Grav foruden
det. CBernh. XII. 36. RJHolm. Ældre Edda.
(1874). 9. 2) om ting: hvis (indre) værdi
ikke er forringet; som ikke er skamferet,

ødelagt; uskadt, hun (0: en brud) skulde
holde Slør og Krans uskæmmet. Elkjær.UF.
163. jf. Winth.VI.164(se u. Jomfruguld;.
•skændet, part. adj. (ogs. -skændt, se
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eksempler ndf.). {ænyd. wskendet, wskcnt,

glda. vskændh; n« 1. hr.) I) som ikke er

(blevet) beskæmmet, krænket, vanæret; spec:

som ikke er (blevet) skændet (se skænde
sp.l423*^). Kan I (ikke give ham) Roes
og Ære . . saa skulde I . . lade ham
være uskjændt og nnævnt.Grundtv.Saxo.III.

178. Hjemmet.l913.188.sp.3. (dial.) brugt i

forb. m. ubrændt i talem. som: (man) kan
ligesaagodt gaae igiennem Kongens Gaard lo

uskiændt, som giennem Helvede ubrændt.
Grundtv.Saxo.II.326. Hvem der kan gaae
igiennem Verden uskiændt, kan gaae igiennem
Helvede ubrændt. sa.Da.Ordsprog. (1845). nr.

2829. Feilb.(u. ubrændt^. 2) som ikke er ilde

tilredt, beskadiget, delvis ødelagt; uskadt. *Ei
mægtig Gaard, ei straabedækket Hytte

|

Uskiændet stod . .
|
De Røvere . . giorde

Bytte. CFrim.AS.63. -skøn, adj. {vel til

dels efter ty. unschon; især Qp) som ikke 20

er skøn (II) (men heller ikke grim, hæs-

lig). »Forglemmelsen skal kun med Taager
skiule

I
Hvad uskiønt \aT.Oehl.XX.55. hen-

des Stolthed . . gaaer endogsaa ud over
mig, forleden Dag skete det paa saa uskjøn
en Maade, at de Tilstedeværende studsede
derved. Zierfc.yj.222. Hendes Hænder . .

var ganske vist paa ingen Maade uskønne;
men hun havde dog vanskeligt ved at
skjule for sig selv, at de var noget for 30

korte i Fingrene. Pon<.LP.F/,26. Stemmen
er uskjøn og Foredraget noget slæbende.
HWulff.DR.512.

li
hertil Uskønhed, mange

smaa Uskjønheder, som aldrig tilforn havde
stødt mig, toge sig paafaldende ud til

dette Costume. Gylb.III.33. Hendes forsømte
Klædedragt, hendes Følelse af Uskønhed
og Utækkelighed nedslog hende.Brandes.VI.
581. I. -skønhed, en. se u. -skøn. II. f
-skønhed, en. {vel afl. af I. Skøn 1 ) 40

uskønsomhed, i Eftertiden ihukom Martin
sin store Uskjønhed mod sin troe og venlige
Hund. RUss.ME.III.216. -skønsom, adj.
{ænyd. d. s., oldn. liskynsamr, uforstandig;
nu l.br.) I) som mangler evne til at skønne
(normalt, rigtigt, retfærdigt) ell. indsigt, for-
staaelse. jo meere uskiønsom en er, jo lettere
kommer alting ham ioi.Holb.Rpb.Ill.il.
Jeg taler kuns om skiønsomme Læsere, thi
de uskiønsommes Dom kand være os lige- 50
gyldig. LTid.l754.326. Det blev . . just ikke
uskønsomt bedømt af Kritiken, men det
blev dog ikke vurderet efter Fortjeneste.
Brandes.lll.274. vi . . vil (ikke) regnes for
Hedninger eller uskønsomme Dyr. Elkjær.
RK.63.

II
(sj.) som vidner om mangel paa

omdømme, uforstand. Stilen (er) ved , .

uskiønsomme Anmærkninger kiedsommelig
at ldise.JSneed.VIII.37. 2) som ikke paa-
skønner (goder, velgerninger olgn.) ell. viser eo
erkendtlighed; utaknemmelig. Erfarenhed har
lært mig, at jeg bør nægte mine Gaver til

onde og uskiønsomme Mennesker. Holb.Plut.
II.l. *har han med uskiønsomt Hierte I

Forglemt Algodhed? Ew.(1914).II.42. jeg var
uskjønsom for den Godhed . . De altid

har viist mig. Eostr.ÆS.11.17. Recke.HB.113.
•skønsom-hed, en. flt. -er. {jf. glda.

wschøn[som]heet (Fragm.80); nu 1. br.)

I) til uskønsom 1; ogs. om uforstandig,

urimelig anskuelse, ytring olgn. de U-skiøn-
somheder, som findes udi samme Skrift

(0: anden Maccabæernes bog).Holb.JH.I.695.
Det er ikke Vankundighed, ikke Uskiønsom-
hed, ikke Had, men Sandheds Kierlighed,
som formaaer mig til at skrive følgende.
OGuldb.Br.195. Pol.^'/»1903.2.sp.l. 2) til

uskønsom 2: utaknemmelighed. LTid.1733.
405. Kald mig ikke utaknemmelig, beskyld
mig ikke for Uskjønsomhed.CBern/i.F//.4.
Kierk.X.22. -skørlig, adj. {maaske omdan-
net af ustyrlig (ell. uhyrlige; jf. dial. uskyr,
utyske, et uhyre (UfF.); dial.) uhyre stor;

vældig; kolossal. Det regner uskørligt. ilfZ)L.

Tysken æder saa ded er nouet uskørligt.

PNJørg.ER.6. Bondekonerne . . i deres til-

talende, gammeldags Dragter , . alle præ-
gede af en uskørlig Ro og Sindighed. CH
Rørdam. Svundne Dage. I. (1916). 7. -skøt-
som, adj. se u. skøtsom. -slaaet, part.

adj. [-isWdt] (f -slaaen. Moth.S462. — nu
især arkais. -slagen [-|SlaJq(a)n] se ndf.).

{ænyd. vslagen, vslaget, fsv. oslaghin, oldn.

lisleginn) I) f ikke ramt af slag ell. pryg-

let. Moth.S462{nslken). smst.469 (uslagen). 2)
(fagl.) om sten: ikke slaaet til skærver. Vei-

Bygn.(1865).136. 14 Favne uslaaede Kampe-
sten. iV^a<Tid.*%i29i2.iH.TiH.i.sp.2. 3) (nu
1. br.) om afgrøde ell. mark: som ikke er blevet

mejet, slaaet (III.7.2). uslaaede Enge. Cit.1791.

(AarbFrborg.1938.88). ager eller eng, enten
de ere slagen eller uslagen. Cit.l707.( Vider.

III.247). Cit.l772.(smst.I.469). 4) (især {q)

om modstander: som ikke er besejret, over-

vundet, (fyrsten) drager tilbage (0: fra felt-

toget) usldidiet.8t8prO.Nr.187.24. *Vi øved
vort

I
Værk uslagne,

|
indtil man kendte

I
os med 'R^dsel.DenældreEdda ved Martin

Larsen.II. (1946). 197. -sleben, part. adj.

(fuslibet. i bet. 2: Moth.S489). intk. (især

i bet. 1) -slebet (ogs. i forb. m. ord af fk.,

se u. bet. l.ij ell. (især i bet. 2) -slebent
(MO.). {ænyd. d. s. (Kingo.8S.V174)), glda.

vslibeth (DGL.I.108)) I) i egl. bet. I.l) om
skærende redskab: hvis æg ikke er behandlet

ved slibning; ikke skarp(sleben) ; sløv. vAph.
(1759). En endnu usleben Kniv. ikfO. en
stor . . uslebet Qintøkse. AOlrE.NG.373. 1.2)

(især fagl.) om diamant olgn.: hvis overflade

ikke er behandlet ved slibning; ikke afglat-

tet; upoleret. vAph.(1759). *Usleben er jo

hver en Bjergchrystal
|
Til Kunsten danner

den. Søtoft.T.185. MO. (diamanten) vejede i

usleben Tilstand . . ca. V, Kilo. PoZ."/n 2943.
4.sp.4. se ogs. u. Diamant 1. 2) overf., om en
person(s væsen, adfærd, udtryksform osv.),

mods. sleben 2.2: ukultiveret, udannet, upo-
leret ell. ubeleven. *hin u-slebne Alder,

|
Da
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Verden alt for buursk og u-behøvlet var,
j

At kunde fatte det, man Politesse kalder.

Wadsk.94. Deres uslebne Væsen sees best

af et Exempel. Reiser.111.442. uslebne Bøn-
derfolk. TFess.765. *alle disse unge forfløine

|

Uslebne „Radikale". Drac/im.Z).20<?. hun vid-

ste, at den sande, poetiske mandighed oftest

skjuler sig under et uslebet yåie.Hjortø.F.SO.

en jævn, godmodig og aabenhjertig Karl,

der maaske var noget usleben af sig, men
hvem man maatte bære over meå.IsakDin.
FF.367. *Vel har jeg en usleben Tunge,

|

Men Sandhed maae jeg tale dog. CFrim.AS.
215.

II
om litterær udtryksform, et værdifuldt

Indhold (i usleben Stil). BilleskovJ.H.1.135.

II
hertil (1. Ir.) Uslebenhed. Leth.(1800).

Uslebenheden og Raaheden for henved et

Aarhundrede siden i Studenterkredse. Lewn.
(Wess. civ). Chevalier. Sainte - Colline. (overs.

1945).298. -sletteligr, adj. [-'slædali] (nu
sj.) uudslettelig. VSO. I) i egl. bet. (vejen)

gaar som et bredt ar tværs over bakken . .

vognhjul og regnvand har gjort sit til at

gere arret dybt og usletteligt, som en fure

i et ældet ansigt. Gersov.KL.6. 2) overf.

denne lille Fortælling giorde et dybt, et

maaskee usletteligt indtryk paa mit

unge Rierte. Bagges.Skudd.20. Det hele Ind-

trjk vil blive uslettelig hos os begge.ECAnd.
BCÆ.I.lll. -slibet, part. adj. se -sleben.

-slidelig^, adj. [-'sliJfiali] (ænyd. d. s.,

glda. d. s. (som adv. m. bet.: ubrødeligt)

;

nu sj.) som ikke (ell. vanskeligt) kan slides

itu; som taaler slid; holdbar; uopslidelig.

Det uslidelige Tøy. Gram.Breve.136. *Kiæden
. . til Fenris:

|
Tynd og smidig, men seig,

som holdt, og ved koglende Kunster
|
Virkt

uslidelig. Oehl.XXIX.205. MO. VSO. -slik-
ket, part. adj. i) (sj.) som man ikke har

slikket paa; til udtr. slikke sine fingre efter

noget, se slikke sp.477".
\\ (jf. II. slikke

3.2} uden kærtegn, kys. *det er Synd, hun
skal gaae saa uslikket hen (o: dø uden kys).

Wadsk.74. 2) (til ænyd. slicke, klappe, slaa,

ell. tron. anv. af bet. 1 slutn.) f ustraffet.

Hånd skal ei komme uslikkedt heriiå.Moth.
8493. Vidste jeg ikke nok, at De ikke lod

slig Uforskammenhed gaae uslikket &i? Biehl.

DQ.III.140. det skulde . . gjøre mig ondt,
om denne (inspektør) skulde gaae saa gan-
ske uslikket herfra . . maae jeg ikke com-
?onere hans Rvg lidt med denne Pidsk.

'Aneib.Sk.I.30i.

L'slin«:, en. ["uslen] flt. -e (JohsWulff.
MidtiLivet.(1944).101) ell. -er (MO. Ps.35.
15(ChrVI afvig.). MMatzen. Modersmaalets
Sproglære.(1893).182. jf. Saaby.'), {ænyd.
d. 8. (Kalk.IV802), glda. (flt.) vslinge, ys-
linghe (smst.693), sv. usling (fsv. yslinger^
no. d. s., jf. glda. weslinngh (Kalk.IVSOl),
no. vcsling, oldn. veslingr; afl. af ussel)
I) (nu næppe br.) syg, invalid pH. svage-
lig person; invalid; svækling. Tode.V.62. Han
pf bleven en Usling efter sin sidste Syg-

dom. FaSO. 2) (nu sj.) nødlidende, elendig stil-

let, ulykkelig person; stakkel. Moth.U71. han
(0: lodsen) skal ej græmmes, som hidtil,

ved den Lod at efterlade sig Børn som kun
blive Uslinger af Mennesker, om de end ei

omkomme af Sult og Kuld. Handels- og Indu-
strie-Tidende. 1803. 119. MO. AHenningsen.
Byenerobret.(1945).85. 3) (især CO) person,

der er fej, lav, lumpen, tarvelig af karakter,

10 holdning; pjalt (3). En Usling sidder i

en Krog
|

I Feidetid.HCBunkeflod.Viserfor
Spindeskolerne.^ (1784).45. Jeg seer . .

|

Uslingen, som kun forstaaer at bukke,
j

De skiønneste blandt Livets Blomster plukke.

Rein.500. En Usling daaret har og . . mis-

brugt
I

Din Uerfarenhed. Oe/iL 727.330. en
Usling,

I

En Nidding var jeg, om jeg nu
var Tolig. Heib.Poet.III.427. Jeg føler mig
som en Usling. Howalt.DB.60.

20 u-slippeifig, adj. [-'slebali] (1. br.) som
man ikke kan give slip paa, give afkald paa
ell. ophøre at beskæftige sig med; ogs.: som
man ikke kan slippe fri for. (han) bak-
kede paa sin uslippelige Fihe. Aakj.FDD.144.
Siden den Dag har jeg haft en uslippelig

Yen. sa.DK.178. Den fjerne brusen steg, den
var uudholdelig og uslippelig. J^nfcerLars.

Olsens Daarskab.(1941).16. Ingen Titelblade

havde nogensinde lyst ham saa mystisk
30 uslippelige i }AødQ.NicNeiiendam.VY34. jf.:

(huset) stirrede paa mig gennem en Række
smaa Vinduer . . med et uslippeligt, hemme-
lighedsfuldt Genkendelsesblik. Pont.F. 1. 294.

-slakkelig, adj. [-'slogali] (-f -slykke-
lig. PoulPed.DP.(1937).16). (ænyd. d. s. og

uslyckelig, oldn. lislokk(v)iligr) som ikke kan
slukkes; uudslukkelig. I) (nu sj.) i egl. bet.,

om ild olgn. det er dig bedre, at gaae en
Krøbling ind i Livet, end at have to Hæn-

40 der og fare hen til Helvede i den uslukke-
lige (1907: uudslukkelige; Ild. Marc. 9. 43.

et Udyr . . som spyede Ild . . ud af sig,

og stak derved Alting i uslukkelig Brand.
Grundtv.Saxo.il. 4. MO. jf. bet. 2.2 : En Spa-
nierindes Kjærlighed er en uslukkelig Ild.

CBernh.VI.232. 2) billedl. 2.1) (jf. -mætte-
lig 1 ; især (3) om tørst: som ikke kan stilles,

slukkes (1.3.1 ). Jeg havde med megen Møie,

Sved og uslukkelig Tørst gaaet paa de fleste

50 Steder steilt o^iSkd. Bagges.DVX.33. de pi-

nes af en uslukkelig 1øTst.OBloch.D.*I.214.

2.2) (nu 1. br.) om stærk (brændende) følelse,

lidenskab, drift olgn. saadan høy Fornær-
melse og uslukkelig Forågt.Slange.ChrIV818.
hvorfra rejser sig dette uslukkelige Had
imellem (dem)? Falsen. Idda. 5. En Qvinde
. . har fattet en uslukkelig Kjærlighed til

I)ig\Winth.Nov.l27. JesperEw.PF. 125. jf.

bet. 2.8: forestillende dom, hvilken uslukke-

60 lig Skam det \&t. Orundtv.Snorre.il1. 79.
\\

om latter: som ikke kan standses (ell. holdes

tilbage). Begge brast tilsidst i en . . uslukkelig

L&ttcT.Winth.VIII.255. 2.3) (nu sj.) (m.
overgang) til angivelse af en overorderitlig

XXVI, Rentrykt ••/, 1J>60
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høj grad ell. overvældende mængde: vældig;

ustyrlig, den Slags Mennesker, der gjøre

dem (o: sig) en uslukkelig Umage for

at heh&ge.Gylb.(FruHeib.HG.121). Med en

uslukkelig Damphede paa nogle og tyve

Grader slingrer, ryster og rasler denne Hel-

vedesmaskine (o: Riviera-ekspressen) afsted.

VortLand.*U1905.2.sf.5. \\ især om mængde,

(hans faders) uslukkelige Giæld laae ham
paa Skuldrene som en tung Byrde. Gram. lo

(KSelskSkr.IV.29). hånd eyer (o: skylder)

mig een u-slukkelig Summa Penge. £^om
Grønneg.III.392. en uslukkelig Hob Penge.

Grundtv.Snorre.1.128. som gradsadv.: en bor-

gerlig Pige som jeg (fordrede) at han (o:

en frier) ikke blot skulde være uslukkelig

riig, men og . . sin egen Herre. Rakb.Fort.

11.488. Den højtærede Formand . . var i

sit Hjertes Inderste uslukkelig enig med
den ærede T&ler. OGeismar.MM.68. -slat- 20

tet, part. adj. spec. (jf. II. slutte l.i slutn.;

foræld.) om form for anbringelse i fængsel,

ved hvilken fanden ikke lægges i lænker (jf.

krumslutte, langsluttet^. usluttet . . Arrest.

Skr.(MR.)^*lil775. -slykkeliff, adj. se

-slukkelig. -sløret, part. adj. (sj. -slørt.

se u. bet. 2.2). (tS, nu l.br.) I) ikke skjult

af ell. indhyllet i (et) slør ell. noget andet

dækkende. Lad mig Dit (0: venskabets)

Aasyns Glands usløret skne. Gutfeld.5. Hver 3_o

Gang H. (0: en ung araber) saae hende uslø-

ret (opflammedes) hans Længsel. JLiJosm.
lOOlNat.206. jf.: *din (0: Drachmanns) blin-

kende Stjerne
|
frem skulde bryde, usløret,

ndulgt. Schand.SD.127. 2) (jf. sløret 2) overf.

2.1) om blik ell. iagttagelsesevne: som ikke

er blevet uklart ell. svækket; skarp(t-seende).

denne følsomme Indleven, forenet med et

usløret, kritisk Blik, gav hun Udtryk for

i to Breve. Elisabeth Hude. Caroline Schlegel. *p

(1944).109. 2.2) aabenlys; utilsløret, (det in-

diske digts) erotiske Skildringer gaae . .

ofte over til den uslørede Nøgenhed, som
europæiske Sæder ikke tei&le. Molb.F.255.
usløret Oij^rigtighed. HSchwanenfl.A.14. jf.:
Selv i den frie Mands

| Uslørte Sprog
De seer kun Smigers Konstgreb. Molb.DC.22.

t -smag, en. (sv. osmak, afsmag, smagløs-
hed, fsv. osmaker, no. usmak; vel efter ty.

ungeschmack, mht. unsmack; sml. usmage- 50

lig) I) ulyst til ell. lede ved noget. Moth.
S521. 2) daarlig smag (3); mangel paa smag;
smagløshed, smst. Slottet selv er bygget i den
allerafskyeligste Usmag, man kan tænke sig,

med græske Søller og chinesiske T&ge.Bag-
ges.DVXI.192. -smagelig, adj. [-'smaJ-
qali] (sv. osmaklig, mnt. unsmakelik; jf.
-smag, -smagende) I) (nu næppe br.) som
ikke smager af noget, ell. som smager flovt;
smagløs (1). Vand af dende Strøm (er) éo
u-smageligt og h&rt. LThura.Poet.67. et ret
udmavret Creaturs Kiød er saa godt som
usmageligt. iEusfe.i*'T.285. Spiserne . . blive
usmagelige naar ikke Saltet kommer til.

Mynst.Taler.(1840).II.142. 2) (især Q)) overf.:

som støder den gode smag ell. virker æste-

tisk, moralsk utiltalende; ogs.: som vidner

om daarlig smag; smagløs (2). usmagelige og
daarlige F&h\er.Suhm.Hist.I.408. der (høres)

under Navn af Prædiken mangt et vandet
og usmageligt Ord om Guds Kjærlighed.

Kierk.VlII.354. (boderne) bugnede af alle-

haande usmagelige Ting som gamle Klæder,
Porcellæn, Kobbertøj og alskens brugte
Marskandiservarer. ESchiødte. GI. kbh. Huse.
(1894).63. (denne forfatter) har ikke haft

litterær Succes paa sine usmagelige Karika-
turer af nogle af vore Salmer.NJeppesen.

ON.44.
II

hertil Usmagelighed, ogs. om
usmagelig (2) ytring olgn. (stilen i Disraelis

„Lothair") forfaldt til de Usmageligheder,
som Bret Harte saa kosteligt har parodie-

ret, brandes. /X. 497. At forklare alt som
Vorherre og Frelser Jesu Kristi forunder-

lige Førelse . . er for (ham) Usmagelig-
hed. Lawesen.S'.i^S. t -smagende, part.

adj. (-smagendes, se u. bet. 1). {ænyd. d. s.,

glda. vsmaghen (Suso.167); jf. smagende
u. smage 6 ) d. s. s. usmagelig 1. Mon det

usmagendes (1871: det Vamlej kand ædes
uden s&lt?Job.6.6(Chr.VI). billedl: uden
Salt (0: angerens) er vor beste Gierning
u-smagende. Hersi.TT.469. || overf.: d. s. s.

usmagelig 2. allermindst . . erklære man
noget for . . stødende, usmagende . . uden
at forklare sine Tanker. Sporon.Breve.1. 65.

-smertelig:, adj. [-'sm'gydali] (med., vel.,

nu sj.) som ikke volder legemlig smerte, ikke

er forbundet med lidelse; som ikke smerter,

piner. Denne Operation er let, usmertelig

og hæver det Onde paa Øieblikket. ZToc/c.

Veneriske Tilfælde, (overs. 1792). 34. Nakken
(hos hesten) maa være blødhudet, uden Hæ-
velse og usraertelig. Viborg. HY. 18. Stock-

fieth.S.31. -smidig, adj. ikke smidig. Am-
berg. især i flg. anv.: I) i egl. bet.; spec. (fagl.)

om metal: ikke smidig (l.i). Jærn behø-

ver kun et Par Procent Kulstof for at

kunne blive usraidigt. Wagn.Tekn.106. Sal.

XVI.838. 2) G) overf. Systemet var for

usmidigt. Dag Nyh.^yil929. 13. sp.l. W. be-

gyndte at nynne med en dyb, usmidig
Stemme. AaDons.MV 56. en usmidig For-

tolkning (af en bestemmelse). VorStand.1940.

248.sp.2. det usmidige befordringsmiddel,

der hedder sporvognen. Poi.'/4i949.i2.sp.2.

han er en usmidig embedsmand, forhandler
j

Il
hertil Usmidighed. Amberg. dette Bureau-

krati, hvis Usmidighed jeg nu skulde faa en

Prøve ^aa. 0strup.Er.22. -sminket, part.

adj. I) i egl. bet. Amberg. Skuespillerens eget

usminkede Ansigt. Teater-Bogen. (1901). 103.

Backfischen . . var aldeles usminket. »Soi/a.

Smil saa! (1944). 164. 2) overf. 2.1) (l.br.)

om person: oprigtig; uforstilt; uforbeholden.

en usminket Evangelii Bekiendere. LTid.
1738.34. Man vil være usminket og ligefrem

og man nævner usnærpet Tingene ved deres

I
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Navn. yyed.Bi5.2S9. 2.2) som ikke er søgt

tilsløret ell. besmykket, forskønnet, men svarer

til de virkelige forhold; ubesmykket; utilsløret;

aaben og ærlig, (man) vil lade see een u-smin-

ket og u-farvet Alvorlighed til Fred. Slange.

Chrlf.659. Forstand og usminket Christen-

dom vare de egentlige Fortienester i hans

Øine. Mall.SgH.21. den usminkede menneske-
lige Elendighed. Ponf.Fiy.^56. hans ukunst-

lede Sprog og hans usminkede Indignation.

Drachm.SS.70. hans oprindelige hensynsløse

og ubeherskede Natur havde vist sig i al

sin usminkede Oprigtighed. Leop.FL.II.36.

drive usminket Interessepolitik, yerdenGD.
IV,2.19.

II
især om ytring, fremstillingfs-

form) olgn. LTid.1726.546. Alle lyttede med
Deeltagelse til denne usminkede Fortælling

om et Liv, saa fuldt af Savn og Bekym-
ringer. OleNavnløs.To Fortællinger.(1858).177.

Stundom fik han anonyme Breve, der paa
usminket Vis lod ham vide, at han var
en elendig Stymper. Tops. US. II. 304. (en

folketingsmand) skaffede sig ved sin usmin-
kede Argumentation en Tilrettevisning af

Formmden. HWulff.DR.76. (en) Lære (der)

udmærker sig ved tydelig Simpelhed og
usminket Sandhed. Bagfges.iViC.235. han
kunde sige sin Gæst den fulde og usminkede
Sandhed, hvor den fra andres Læber vilde

være ilde h.øit. OGeismar.E.133. \\ som adv.

Usminket yndig og usminket from,
|
Var

den Heltinde, som jeg synger om. Ew.(1914).
1.125. Skjælde ham ud? Vi skjælde ham
ikke ud; vi sige ham Sandheden, aabent og
usminket. 6'cAocA;.2i5. Ansigtet er usminket
københavnsk. VilhAnd.HB.120. -smittet,
part. adj. (æda. usmittæth (Fragm.6), mnt.

ungesmittet; især foræld.) ikke ramt, berørt

af smitte ell. noget legemligt ell. aandeligt for-

urenende; især: ikke plettet, besmittet af synd,

brøde olgn.; ubesmittet. Han (o:. Christus)

eene var usmittet og retfærdig. i^MJ.fiSi^^.

1.140. *(Eder) rækker den fortryllede Ca-
mene

|
Sin usmittede, skiøndt ringe Krands.

Bagges.IV123. Grundtv.SS.IV320. (de) holdt

sig (ikke) usmittede af deres stammefrænders
kætteri. Moltesen. Fredrik Brekling. (1893). 2.

om jomfru Maria (ell. hendes undfangelse):

frelserens . . hellige og usmittede moder.
ADJørg.NK.108. Dogmet om Marias usmit-
tede Undfangelse. FrA^teis.fi./.525. -smyk-
ket, part. adj. se u. II. smykke 8. C9 -sner-
pet, adj. Hun viste sig snart ligesaa djærv
og usnærpet, som hun var dejlig. Schand.O.
11.133. franske Romaner af vovet Art og
. . smaa Fortællinger paa Forsiden af det
(len Gang højst usnærpede Echo de Paris.

Jørg.Liv.II.17. De finder sig en Krog ved
Bredden og smider hastigt deres Klæder.
Der er noget dejligt usnerpet . . over dette.

Rønberg.DE.56. -snild, adj. {ænyd. d. s.,

glda. usniail, æda. usnial(l) (DGL.I.121.Y62),
oldn. tisnjallr; ;/, Usnilde; nu 1. br.) uklog;
uforstarmg; ubehændig; dels om person, dels

om ytring, adfærd olgn. Hvo han end er,

den fremmede Mand, usnild er han ikke.

Wilst.Od.XVlI.v.586. Kierk.XIII.552. Barn-
domshistorien, som . . foredanner Novellens
Hovedhandling, men anbragt paa en meget
usnild Msia.de. HBrix.AP.II.279. -snilde,
et ell. en (jf. D&H.). (ogs. skrevet -snille.

;'/. smst.). (ænyd. usnilde, glda. vsnildhæ,
vsnillæ, oZdn. usnilli (og lisnildj; ;'/. usnild;

10 nu kun (sj.) hos sprogrensere) mangel paa
geni, talent (HjælpeO.) ell. dygtighed, for-

standighed; uklogskab; uforstandighed. Moth.
S573 (som fk.). FrHorn.SomnPoet.A8^> skiøn-

ne Fyrstinde! tilgiv mig min Usnilde (o: at

jeg forvekslede Eder med en havfrue i mine
feberfantasier). Det var i Drømme. Oe/ii.

XXXI.133. Dette hus er bygget med så

stort usnille, at man næppe kan få borde
og stole op ad trappen. ^;/ceZpeO. -snob-

20 bet, adj. (især Q)). Middagsp.^'/iil903.1.sp.3.

han (var) vokset op i flotte Omgivelser.

Og dog skulde man lede længe, for at

finde en saa usnobbet Fyr. GJørg.FrieFugle.
(1919).14. y/. Usnobbethed. JacAnd.Er.I.
35. -8nor(e)t, part. adj. ikke snør(e)t

(II.l.i); dels om klædningsstykke ell. fodtøj:

D&H. Et Par usnørede Sko sluprede over
GeiSiTden.ErlKrist.DH.23. De bare Fødder
skinnede hvidt i usnørte Sno. sa.MM.124.

30 dels om kvinde: uden snørliv, korset. Holb.

Tyb.III.2(se snøre sp.l270*). lad kun ved
din Side Amor iile

|
Og de usnørte Gratier!

MCBruun.PF.1.37. D&H. -social, adj.

(især o). Kierk.XlII.153. spec: som ikke

kan indordne sig ell. ikke føler sig som med-
lem af samfundet med dertil hørende for-

pligtelser; som ikke er præget af den sam-
virken, gensidige hjælp, hensyntagen, der bør

herske i et samfund, i Almindelighed er

40 (man) tilbøjelig til at karakterisere organi-

seret Udvandring som en usocial Menneske-
Eksport, der kun har til Formaal at be-

fri Landet for Borgere, som man helst vil

af med, for at vi andre kan faa mere Be-
vægelsesfrihed. DagNyh.*U1925. 10. sp. 4. (de

individuelle bønder) betyder et usocialt Ele-

ment i et socialistisk Samfund. ^ndiVx.
To Verdener. (1934). 18. Slægten var og er

usocial og vagabonderende. Rubow. P. 128

.

50 -soig^neret, part. adj. (især i højere tale-

spr.) uplejet; uordentlig holdt, passet m. h. t.

renhed, properhed (især om persons ydrt olgn.).

Signalement . . grove Hænder, sorte Negle-

rande, noget usoigneret. PolitiE.^'/i 1924. 5.

disse usoignerede Gsider.GeorgJens.FH.8. jf.:

Sin egen lille unge havde hun glemt (o: fordi

hun var forelsket). Hun havde en hæslig

usoigneret fornemmelse af sig selv. ^nfcer

Lars.Ru8.(1931).65. Hans Tøj var velsyet

60 og elegant, men der var lige en Tanke af

Usoignerethed over ham alligevel. Kra-
ven paa Jakken havde ikke været børstet

den Ddig.AaseHans.Vr.76. \\ om sprogligt

udtryk, fremstillingsform olgn. Jakob Knud-

3*
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sen (roste) mine smaa Bondehistorier, men
gjorde Ophævelser over det usoignerede

Sprog. Aakj.EE. 146. Teksternes uensartede

og usoignerede Karakter. Da.Folkebøger.XIV

(1936).forord, -solet, (part.) adj. (ænyd.

d. s.; nu næppe br.) som ikke er belyst, be-

skinnet af solen ell. opfyldt af solskin. Ægte-
Standens Soel gaaer op med Vaar og Som-
mer

I
Paa Deres Eenlig-Stands u-soeled

Vinter-Stie. WadsA;.73. *Bliv, u-soeled Dag I lo

bliv længe i din Rnle. sa.Skuepl.273. Q)

-solgt, part. adj. (ænyd. usolt) Jeg skal

hen til en Boghandler med disse u-saalte

Vers, som han (o: en poet) har giort for-

gangen Maaned. Holb. LSk. II. 2. de store

u-soldte Oplage, som jeg endnu haver paa
Bahen. sa.Ep.Y2. vAph.(1764). S&B. -so-
lid, adj. I) om ting: som ikke er af fast,

stærk bygning ell. modstandsdygtig, en Byg-
ning af saa luftig og usolid Art som denne 20

pavelige Lærebygning. SkatRørd.NaadensAar.

(1900).349. Netop paa dette Sted er Isen

særlig usolid. Poi."/ii54fl.6.sp.5. jf.: *Jeg er

ej stolt, fordi mit Navn man maler
|
som

Kræmmerskilt paa usolide Huse. Ploug.II,
65. 2) overf. Fliden er usolid, 0: upaalidelig,

ustadig. Dtfcjff. der (er) noget usolidt eller

utilforladeligt ved (ordet:) op, når det

bruges om sindsstemning: Han er svært
oppe, han er højt oppe. Hjortø.ST.38. usolidt 30

(videnskabeligt) Arbejde. UnivProgr.1948.11.
85. især om person: som ikke er paalidelig,

reel; spec: upaalidelig m. h. t. økonomiske
forhold (betaling af gæld olgn.). Man har op-

levet, at fortrinlige Poeter vare usolide Per-

soner. JEJessen.E/.50. Fagforeningen forsøger

ad Rettens Vej at faa Dækning hos den
usolide Moster. MalPrisl.9. -sonlig, adj.

[-•soJnli] \(ænyd. d. s.) i) (jf. uforsonlig 1;
nu sj.) om forseelse, brøde olgn.: som ikke 40

kan sones. Moth.S608. *hvis jeg Eders Øn-
sker ikke fyldestgjør,

| saa kalder du det
en usonlig Synåeskyld. Dorph.ÆschylosB.24.
Edv Lehm.Religionog kultur iAvesta.(1896). 48.

en usonlig, ustandseligt voksende Brøde.
JJurg.CS.260. 2) (QJ, 1. br.) som ikke kan
bringes til forlig, udsoning olgn.; uforsonlig

(2); dels om person: *Da er en Konstdommer
først som han bør:

|
Usonlig, haardnakken,

kold, stiv og tør. Blich.(1920).VI.127. i sit 50

Forsvar angreb Demosthenes ham aabent
som Athens usonlige Fiende.NMøll.(Folk
Hist.1.926).

II
dels om følelse, ytring olgn.

Ismene . . slynges tilside med usonlig foragt.
NMøll.Antig.x. *i de Lærdes Pen boer det
usonlige Ra.å.FOuldb.S.55. -soren, part.
adj. se usvoren.

1J-S$pant, et. se U- 4.

a-!»paret, part. adj. [-^shåhdt] (ogs.

-spart. se ndf.). (ænyd. uspar(e)t, glda. éo
vspa(a)rd, vspordh, sv. ospard (fsv. ospar-
dher;,- jf. Arkiv.XXIX.135ff.; nu l.br., især
arkais.

|| næsten kun som præd.) I) som ikke
spares (ILI.2), forskaanes for revselse, kritik

olgn. *De Rim dog være skal uspart
| For

Glose og for Glnfie. Grundtv.PS.Y384. 2) som
ikke spares (ILl.s); som bruges helt, fuldtud.

Han sparede paa Tiden, men lod sin Flid

usparet.MO. vi har baade Mjølner og
Gungner endnu og lader dem uspart, hvor
det giælder Asgaards Fred. Grunatv.HY1.33.

3) som der ikke spares (n.2) paa; som gives

med gavmild haand. (især som udtr. for flot-

hed, gavmildhed, ødselhed). Moth.S639. Havde
jeg seet ham (o: Jesus) her paa Jorden . .

ol det beste jeg havde skulde været uspart.
Nord Brun. TT. 61. *Alt hvad jeg havde,
smukt og rart,

| Jeg ogsaa holdt for ham
uspa.rt. Grundtv. PS .V 434. *over Grus og
Græstørv

|
Uspart og rigeligt den (0: blod-

strømmen) skyller frem
|
Og jevner Vejen

for de Stores Ære. ThorLa.Overs.afLongfel-
low:DengyldneLegende.(1880).51. *Mad var
uspart her, og der blev ikke

|
Saa lidt tilovers.

Recke. Spoletos Blomst. (1913). 151. -spille-
liffj <^^j' [-'sbel'ali] (især fagl.) som ikke

kan spilles; fx. om bold (i boldspil), kort

(i kortspil): Uspillelig Bold . . Bold, der

f. Eks. er faldet i et Hul eller andet umuligt
Leje (i golfspil). Sportsleks.II.643. spilleren

havde ingen indkomstkort paa bordet, og
sans'en var derfor uspillelig I om (del af,

rolle i) skuespil: (skuespillet) er ganske
uspilleligt. Brandes. y//.457. Denne Figur . .

er uklar fra Forfatterens Haand, for ikke

at sige uspillelig. DagfiVj/ft.«/ioi5(?7.3.sp.2. Vilh

And.Litt.il1. 264. -spiselig, adj. [-'sbiJ-

sali] (ænyd. uspislig) ikke anvendelig som
spise; især: som man ikke kan (lide at) spise

p. gr. af dets daarlige tilstand, ubehagelige

smag olgn. Amberg. Levnetsmidler kunde
ikke erholdes uden . . noget for os uspi-

seligt M&ishrøå. Krøyer. Er. 108. Kjødet er

uspiseligt, det stinker. Bogan.11.23. Leop.Ma-
damMangor.(1925).41. o -sporlig, adj.

[-isbo^rli] (flt. :) u- s porlige. Høysg.AG. 181.

I) som ikke kan efter- ell. opspores, (ud-)

findes; som man ikke kan opdage, naa til

erkendelse af; uopdagelig; ueftersporlig; ogs.:

uudgrundelig. I.l) om levende væsen ell. ting.

Leth.(1800). de for vort Øie usporlige FI&-

neter. Heib.Pros. IX. 117. Beyle . . kunde
ikke dy sig for bestandig at snakke med;
Mérimée gør sig usynlig, uhørlig, usporlig.

Brandes.VI.228. Disse usporlige Forældre

(0: et hittebarns)\CHans.BK.8.
||

(især relig.)

om gud. *Dyb og usporlig er den evig Gode.
Ew. (1914). II. 32. *hvor søger. Usporlige,

dig, hvor finder min Siæl dig? Bagges.SV19.
Grundtv.8S.IV.152. jf.: Guds Usporlighed,
naar han hedest sages.Brandes.XI.349. I.2)

om forhold. * Fornuftens usporlige Gaade.
Bagges.ND. 24. Aarsagerne til (kompassets

virkninger er) usporlige for vore skarpe-

ste Undersøgelser. Blich. (1920 ). XXIV 178.

en Skik der gik usporligt tilbage i Slæg-

terne og hvis Oprindelse ingen tænkte over.

JVJens.Br.l70. Succes'en beror paa ejti mel-
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lem Tilskuere og Scene usporlig Korrespon-

dance. £CAns<tan«.^T.266. II
usporlig vej.

hvor urandsagelige ere hans Domme, og

hans Veie usporlige liJom. 22.53. Usporlig
er vor Herres Yei.Grundtv.SS.III.272. ofte

maae (forsynets) Veie (være) usporlige for

vor indskrænkede Forstand. i¥t/ns<.jBe<f./.

271. Tops.II.292. 2) som ikke har sat sig

spor, efterladt sig (kendelige, varige) efter-

virkninger; sporløs (2). Evighedens Glimt lo

kan ikke gaa os helt usporlige toThi.OMøll.

GK.56. de er Vermunds Venner, og det

lober ikke usporlig af, om nogen gør dem
Fortræd. Kyrre.(l8lSagaer.I.291). •spurgt,
part. adj. {ænyd. d. s., fsv. ospordher) I) (sj.)

uhørt. *Men skal jeg slig uspurgt Lykke
naa, |

Saa gjerne jeg sætter mit Liv derpaa.

Bøgh. Overs, afHSachs: Concretus.(1869). 18.

2) (især io) som ikke er blevet udspurgt ell.

raadspurgt. Moth.S706. *uspurgt taler Ingen 20

til ham iøTst.Oehl.VIII.77. Blaum.StS.109.

Det er ikke min Sag — uspurgt — at give

Regeringen Raad. Cit.l940.(FemlangeAarA4).

•spæiidii^, adj. (hos sprogrensere, nu sj.)

uelastisk, de Forandringer, som et uspændigt
Legera under Stødet lider. Ørst.Naturl.*552.

NordConvLex.*V542.
ussel, adj. [•us(9)l] (især tidligere ofte

skrevet useL hsel.Høysg.AG.SS). lest.f. og

ftt. nsle ell. f usele (Job.20.22(Chr.VI). 30

Holb. Usynl. 1. 1. Cit. 1756. (A Garboe. Agersø.

(1938).91)); A:omp. uslere; superi. uslest ell.

(nu næppe br.) us(s)el8t (Moth.U70. Holb.

MTkr.229. Ew.(1914).V100. Oehl.XVII.102).
(ænyd. us(s)el, glda. vsel, æda. usæl (DGL.
I.24.V46), usal(l) (smst.1.53.211; sml. bornh.

usall (og usæll^. Esp.375), best. f. ent. (m.)
usli, (f.) usla, flt. uslæ (Mariakl.) , sv. usel

(fsv. usæl, usal), no. ussel, oldn. lisæll, jf.

oeng. unsæle, got. unsels; af u- og IIL sæl; 40

;'/. usæl samt Usling, usselig; sml. (m. anden
forstavelse) sv. dial. vasal ofl. (fsv. d. s.),

no. (dial.) vesal, oldn. vesall og vesæll)

1) (dagl., især dial.) stærkt medtaget af

sygdom, legemlig svaghed, skrøbelighed, af-

kræftelse; meget syg, svag, afkræftet olgn.

Moth.U70. de Pocker . . hafde besat Hans
usle legeme gandske over dXt.RasmWinth.
8.54. »Hvorfor er jeg (0: en gammel mand)
dog saa ussel!

|
Hvorfor mægter ikke Haan- 50

den
I
længer stvre Mulens 1ø']\ex.Rich.II.24.

Stundom trækker Sygdommen i Langdrag
. . Barnet vedbliver da længe at være usselt

. . og dør ofte af Afkræftelse. Ponum.240.
jeg (o: en højtfrugtsommelig) var saa ussel.

Oldemors Erindringer.(1908). 114. have en us-

sel Helbred. DÆH. Esp.375. Feilb. (u. usc\).

jf.: efter dem steg der syv andre Køer op
af Nilen, usle at se til (Chr.VI: slemme
af anseelse; 1871: stygge af Udseendej og 60

ms^Te.lMos.41.3(1931).

2) som lever i ell. er præget af meget daar-
lige kaar, fattigdom, nød, underkuelse, elen-

dighed; elendigt stillet, især i økonomisk.

social henseende; meget fattig; elendig; ogs.

som udtr. for medfølelse med person i saa-

danne kaar: stakkels, (jeg ser) mig selv fra

en stoor og naadig Herre forvandlet til en
usel Bonde igien. Holb.Jep.IYl. *hun elsker

Usle;
I
Det ædle Hierte svulmer høit af

Medynk
|
Med hver Nødlidende. JSm).('2924j.

111.27. (hun) var i de usselste Omstændig-
heder, og Du besad en umaadelig Rigdom.
Skuesp.VIl.334. *Ei den usleste blandt Jor-

dens Sønner ussel er som jeg (0: Hødiir),
|

Thi hans Qval forgaaer med Boden. Oehl.ND.
186. *Den usle . . Prakker,

|
Der knap i sine

Buxer Seler hæT\PalM.AdamH.I.227. PalM.
VIII.159(se u. elendig 2.1j. *0g han, den
fattige, usle Hund (0: om en herreløs pudel),

I

han mangler Intet, han er jo sund,
|
han

har jo Luften og Solen. Kaalund.122. de us-

lest stillede Aiheidere. Pol.''^tl935.9.sp.5. et

usselt kræ, se Kræ 3. ordspr. det er en
ussel mus (osv.), se I. Mus 2.3. || om ting

(ofte m. overgang til bet. 3). hvor usle Hyt-
ter fordum stode, der pralede omsider de
rigeste Kiøbmænds BodeT.OGuldb.VH.1.763.
*selv i Fattigmands usle Skjul

|
Bringer De-

cember dog glædelig Juni. [KHWith.JBørne-
bog.(1865).97.

3) meget daarlig i henseende til egenskaber,

kvalitet, værdi olgn.; ringe; ubetydelig.
3.1) m. h. t. (hvad der viser ens) formaaen,
evner, dygtighed, begavelse og lign. aandelige

egenskaber, den hele Ode er usselt skreven.

Bagges.DVX.183. *Den var af usselt Nem-
me, hvis Erindring ei |

Beholdt slig stak-

ket Yise.Oehl.ND.220. *Af daarlig Slutning
kommer daarlig Statsmand . . | Af daarlig

Slutning ussel Philosoph. PaZM. 77.72. Rek-
tor. *Det er usselt 1 det er slet I Ingen grin!

|

Om igen\Hostr.SD.I.188. en Skoleduks i en
ussel Klasse . . maa atter og atter høre den
gamle Lektie om ; det er nødvendigt for Fuk-
sens Skyld.Brandes.lv109. usle (1871: unyt-
tige; Læger er I til Robe. Job.13.4 (1931).
en ussel Studentereksamen. £TAoms.Z)L.45.
»(især relig.) om verden ell. menneskene med

enblik paa dens (deres) ufuldkommenhed,
forkrænkelighed, syndefuldhed. *Jeg er aldrig

hierteglad!
|
Men med lønlig Smerte tærer

|

Brødet, som mig Usle næieT.Kingo.SS.III.
174. det er jo alle de Herligheder et Men-
niske kand forlange i denne usele Verden.
Holb.Usynl.I.l. *Nu sidder hos din Fader

|

Du (0: Kristus) høit i Himmel-Chor,
| Og

Synderne forlader
| Paa denne usle Jord.

Grundtv 8S.I.511. (delvis til andre bet.) i forb.

ussel og arm: *Ak! naar vil dog Gud sig

forbarme!
|
Ak, naar maa jeg usle og arme

(
Indgange for Herren at staa? smst.III.284.

se ogs. u. II. arm I.2 samt u. I. Ham 3. 3.2)

om ting ell. forhold: meget ringe, utilfreds-

stillende m. h. t. størrelse, kvantitet, værd(i),

betydning, beskaffenhed, naar dot usle Brød
. . er erhverved, møde andre Bekymringer.
Holb.MTkr. 471. Priserne . . vedbleve at
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være ringe og usle. RasmSør.ML.216. hvil-

ken Bog her paa Jorden, fra Bibelen af,

og indtil det uselste Fireskillingsblad . . er

ikke bleven mistydet? Rahb.Tilsk.1791.424.

Handelen gik usselt. Studene var kjøbte

for 35-40 Daler Parret paa Mors og i Thy
og maatte sælges i Husum for 10 Daler

I Mark Kurant. Feilb.BL.162. vi er lede ved
denne usle Føde (1871: vor Sjæl kjedes ved
denne ringe M.ad).4Mos.21.5(1931). jf. bet. lo

3.1 : Lad Andre klage over, at Tiden er ond;

jeg klager over, at den er ussel. Kierk.I.12.

en ussel trøst, se I. Trøst 3.
|| (jf. bet.A)

som gradsadv. Hendes Stemme var ussel tynd.

Elkjær.NT.180.

4) m. noget afsvækket bet., som udtr. for,

at man ikke sætter noget særlig højt, regner

noget for en ubetydelighed, ell. som udtr. for

ringeagt: sølle; blot og bar; ikke andet
end. med Videnskaber om Naturen stod 20

det endnu meget slettere, derom havde man
ikkun nogle usle GisningeT.Kraft.(KSelsk
Skr.III.213). nogle Seiervindinger; men over

hvem? over nogle usle Y'inner. Suhm.(SkVid.
XI.177). usle 500 Pund, dem skulle min
Fader ikke kunde bringe tilxeie? PAHeib.Sk.
111.57. Den store Goliat blev dræbt af en
ussel Steu. Billeskov J.H.1. 224. i forb. som
for ussel vindings skyld, blot for at tjene

(lidt) penge, faa økonomisk fordel, for en 30

ussel Vinding sælge Hus og G&avå.Grundtv.
VK.406. Lad mig ikke sørge over Deres Tab
for en ussel Vinding Skyld. Cit.l817.(Rask.
Br.1.278). (nedværdige) sig for ussel Vindings
Skyld. Fv Jessen. Mit Livs Egne.II. (1945). 60.

II m. overgang til adverbiel anv., i forb. ussel
(1. br. usselt. D&H.) lille. Fiskeren kan
sidde hele Dagen paa samme Plet, vente og
vente, tidt for at faae en ussel lille Skalle.

HCAnd.TB.IIl.29. Se der er Foraaret, al 4o

Livets Herlighed samler sig pludseligt i en
ussel lille Krokus, som Solen skinner paa.
HAhlmann.Moderneda.Lyrik.(1922).16. Hun
kunde ikke sige sig fri for en Lyst til at
pine ham — blot en ussel lille Smule. Jac
Paludan.EY 72. jf.: det (er) kun en lille

ussel Part af alt dette, vi andre formaar
at oipfatte.JohsWulff.T.n.

5) som har ell. er præget af en meget daarlig
moral, lav, foragtelig karakter, tænkemaade; 50
meget slet, gemen, lumpen, (han kunde)
ikke fuldkomme sit usle raad (1871: slette

FoTsæt).2Makk.l5.5 (Chr.Vl). *Dog havde
du fortient,

|
At jeg afhugged Øret dig . .

|

Til Straf for dette usle LuTeu.Oehl.lX.163.
*ve det usle Drog,

|
Der elsker ei sit Sprog.

PFaber.VY.4. »Kun den er ussel,
|
der taler

ondt om det svundne. Stuck.SD.119. Kon-
gen (er) saa ussel, at han end ikke viger
tilbage for at skamlyve en Kvinde. OFriis. eo
IAtt.106. saadan(t) et usselt stykke mand-
folk, se L Stykke 4.5.

Ussel'dom, en. (ænyd. us(s)eldom; ;/.

Usselskab; især gldgs.) det forhold ell. den

tilstand at være ussel; usselhed, i) til ussel 1.

Kræfternes Svinden,
|
Alderens Usseldom,

|

det er den Udsigt
|
Mennesket h&r. Drachm.

VS.21. 2) til ussel 2. *han saa høit sig

svinged | Op over Jordens Usseldom og Vee.
PalM.Vl.283. TroelsL.BS.in.161. Mens . .

Lærken synger sin Sang over de én Gang
hellige Steder, kues Bonden i Armod og
Usseldom. J V Christensen. Midtsjællands Hist.

1.(1907).68. Hun var jo da forresten „ble-

ven til i Usseldom og dyrket i Armod", om
ogsaa det ikke maatte høres, nu da hun var
bleven stor Gaardmandskone. Bregend. HB.
176. 3) til ussel 3(-4). Dragtens Usseldom
fornedrede hans Holdning, ^ikfic/i. ^Poi."/ii

1934.14. sp.l). jf.: Den overbevisning at
materielle goder er usseldom overfor sjælens

velfærd, vil aldrig forlade menneskehedens
fremskredne aander.Svedstrup.SM. 112. 4) til

ussel 6. han kunde ikke krybe til Kor-
set, han turde ikke vise sig for mig i sin

\5sseldom.ESkram.AV.139. Børns Graad og
Kvinders Klage af Mænds Usseldom kom
over hende. Gravl.JB.40. -hed, en. fit. -er.

{ænyd. wselhed, glda. vsel-, yselhet, vslehet
(Suso.16.17); jf. Usseldom, -skab; især o)
det at være ussel; ogs.: hvad der er usselt.

I) (især dial.) til ussel 1. Ligger Jeg i synd-
sens Boye,

|
Ligger Jeg i Armod ned,

|

Ligger Jeg i sygdoms Koye,
|
Ligger Jeg

i Uselhed . . O her er dog haab tilbage.

Kingo.SS.IY514. hun (er) ikke . . Skyld i

sin ældste Søns Uselhed . . den ulykkelige
Dreng er . . saa sløv, saa hæslig, saa syg og
vranten. Oylb.1.85. de (0: nogle skibbrudne)

tørstede ulideligt . . de var sløve af Slid

og Usselhed. MylErich.S.125. 2) til ussel 2.

(fæstebøndernes) Uselhed er større eller min-
dre, ligesom de have mildere og haardere
Herrer til. Holb.MTkr.230. Fattig kom du
til Jorden ned,

|
Adlede Armod og Ussel-

hed. Grundtv.SS.1.345. Det ene Væsen efter

det andet blev bragt frem til Nød og Ussel-

hed. — I denne Rotterede var Vogn vok-
set o^.JYJens.HF.147. 3) til ussel 3 (-4).

Holb.MTkr.450. \\ konkr. „Altsaa, min Ven!
Forglemmelse af alt, hvad der er passeret!"— . . „Fortjener den Uselhed (o: ubetyde-

lighed), at man endnu tænker paa den."

PAHeib.Sk.1.78. de, der sammensmøre Ussel-

heder som Recensenten og Dyret. Conversa-
tionsbladet."/2l827.82.sp.l. Datidens kjøben-
havnske Presse var en ren Usselhed mod den
nuværende. HSehwanenfl.H.219. 4) til ussel 6.

at blotte (Baggesens) Usselhed. Oehl.(Hjort.

KritLit.I.lOO). Brandes.XII. 47. jeg skæl-

ver for min egen Usselhed. KMunk.C.*72.
\\

om ussel ytring, tænk aldrig, at jeg lægger
mig slige Usselheder paa Hierte. NPWiwel.
NS.241.

^
usselig:, (^^j- ['usali] (især tidligere ogs.

skrevet uselig^. adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en
(Moth.U71). (æn?/d. wsel(l)ig, ^Zda. wslig, no.

us(se)Ieg, oldn. lisælligr, jf. oldn. vesalligr (og
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(adv.) vesælliga^; afi. af ussel; i rigsspr. især

gldgs., arkais. ell. spøg.} I) d. s. s. ussel 1. hun
bragte en lillebitte uselig Dreng til Verden.
RudBay.EP.II.177. Esp.376. jf.: han . .

|

Zittred, og saae heel uselig ud.Bagges.NblD.
164. 2) d. s. s. ussel 2. *Neied den uselig

Bonde
|
Sig dybt for Aså-ThoT.Oehl.ND.lS.

Da rev Alvilde i sit lange Hovedhaar og

sagde: „Jeg er da uselig faldet i denne
Mands (o: Eyvind Skaldaspillers) Hænder, lo

som for at spare paa et elendigt Stykke
Træ (o: harpen) bringer mig i en saa stor

Liysf&Te.'' PMøll.(1855).II.41. *Saa kom han
('.}: en hund) da bort til et fremmed Land . .

|

Der blev han et useligt Skind. Winth.IVlOO.
din stakkels Farbroder er ikke bedre end
en uselig Fledføring eller Stavkarl. fiaud.

KK.83. det (for højre) ubehagelige Øjeblik,

da . . den usselige Bonde (skulde) indtage

sin Plads i Kongens BA&å.JacAnd.Er.II.43. 20

Snapsen skænkede for en Stund det, man
kom saa usseligt tilkort paa i Virkeligheden.

AndNx.LK.70. Bindehundens Usselighed
(en vinterdag). HKaarsb.F. 93. 3) d. s. s.

ussel 3. *Ned da skalst du rive saa brat
|

Det uselig Kirkeskuur.Oe/ii.XZ/Tri57. af

Angest for deres uselige Liv havde (træl-

lene) ladet Fjenden løbe saa nær ved Land.
PMøll.(1855).II.46. en Huslærers usselige

IiveTy.JPJac.II.24. forfædrene . . havde 30

gået rundt i landet med usselige stenøkser.

Grønb.RS.106. Ved første Syn forekommer
da Grundlaget for „Gesta Danorum" mere
end \isel\gt.EllenJørg.HH.36. 4) d. s. s. us-

sel 4. *En chemisk Svovlstik, blev der
sagt,

I
Har vor Pjaltenborg ødelagt —

|

Hvad er al Verdens Glands og Skin
| Alt

mod en usselig Fynepind? ARecke.l 12. Ørre-
den eller Laksen kunde jeg usselige Pøjke
ikke gøre mig noget Haab om at faa paa 40

Krogen. Aakj.BT. 184. (m. overgang til ad-

verbiel brug) i forb. m. lille olgn.: Sandstens-
Altanen . . hænger som en uselig bitte

Musvit-Rede ud over Byhet.Drachm.KW.O.
de usselig smaa Molekyler. Marfce.^^owcro^
MolekyUr.(1931).23. Hvorfor gaar jeg . .

hvert Aar og planter og saar og . . plejer

vor usselige lille Stump Jord? Raae.TU.172.
5) d. 8. 8. ussel 6. *I uselige Daarer!

|
Som

frygted Saar og Død.Oehl.ND.57. *Et det 50

en uselig Karl, da skifter han idelig Farve.
Wil8t.Il.XIII.v.279. Tops.II.320. Esp.376.

jf.: usselig Æresyge og koldt Hovmod.
JPJac.1.181.

dssel-ryg, en. (jf. Ilunderyg og Puk-
kel 4, Ryg 7.1; nu især gldgs. ell. dial.; jf.:

„i dagl. Tale og hos Almuen".AfO.^ skælds-
ord for en Ugemlig svag, fattig, ubetydelig
perton, ell. (især) frygtsom, lumpen, nedrig,

lavsindet person. »Nu, Herre Gud, vi Ussel- 60
ryeee lover

|
Iblandt en Ting, ei altid bliver

holdt. TBruun.1. 76. Hvorfor slog du ikke
fra dig? — hvad er du for en Usselryg.
Ing.EF. VI1.177. Hvedebrød, det er ikke

Kost for Usselrygge (0: fattige børn) som
JeT.PMøll.(1855).II.71. *en Usselryg, en
lumpen Hund,

|
Saa skrøbelig, at naar man

blæser paa ham,
|
Saa falder h.Sin.Hrz.XVl.7.

sløve, haanlige Øjne, Uvaner, sirlig, men
smudsig i Tanken, en Usselryg. JFJens.LB.
59. Feilb.III.983. jf. (sj.): Det er dog
usselrygget og tyrannisk . . at mishandle
de stolteste Skabninger (a: hingste) . . for

at kunne styre dem mageligt. /nj.LB.lJ/.
132. t -skab, subst. d. s. s. Usseldom (2).

han døde i største Armod og Usselskab.
Cit.l827.(AarbHolbæk.l945.157).

nssen, adv. [ius(8)n] (ogs. (skrevet)

usen^. {ænyd. vs(s)en, vossinn, glda. osen,

osne, wusen, æda. vsinum, paa utilbørlig

maade (DGL.II.161var.), fsv. osini, osinum,
osyniom, oldn. lisynju(m) ; til oldn. syn, ret-

færdiggørelse, gat. sunjon, retfærdiggøre; jf.

Brøndum -Nielsen. G G. 1. 216 (og DRun.sp.
733); i efterligning af folkevise-spr., sj.) paa
ulykkelig maade; under ulykkelige forhold; i

en ulykkelig stund. *De rede dem i Laden
ind . .

I
de ledte op den unge Konge,

|
saa

usen de ham iunde.DFU.nr.25.5. Skal jeg

ud af Danmark rømme . .
| usen skal I sige

deraf,
|
at I mig nogen Tid sa.3..smst.nr.29.Z2.

Ussen kom vi hid
| iga.aT.Gjel.HS.233. Mæ-

led helt mod da Herre Kong Niels . .
|
„Us-

sen foer vi til Vagerland
|
Med Vendens

Herre at stride." Recke.SB.7O

.

IJ-Sltaal, et. se U- 4.

n-stabily adj. ^især tO) 1) om ting og
forhold, især svarende til stabil 2.i: for-

anderlig; ikke af fast, varig karakter. C-Vita-
minet er meget ustabilt og ødelægges let

ved Ophedning. AKrogh. Fysiol. 74. ustabilt

..hi Forlyd. Brøndum-Nielsen.GG.1.65. Vin-
den . . var ret svag . . og ustabil. Poi."/? 7544.
4.sp.l. 2) om person, svarende til stabil 2.2.

en ustabil Klient. LeckFischer.HM.61. -sta-
bilitety en. (især (3) navnlig svarende til

-stabil 1. de russiske Tilstandes Ustabilitet.

Holstein.!s.12. AaDons.DU.224. .

ustadig, adj. ['uisda^di, 1. br. u'sda?5i]

(flt. :) u-stådige. Høysg.A G.113 (jf. Bertels.H.

254). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Moth.
S 734). (glda. w stadig (GldaKrøn.96f.), jf.

glda. ustadugh (Kalk. IV 701. Mariagerleg.

330), fsv. ostadugher samt ænyd. ustadelig,

oldn. dstabligr og ty. unståtig)

I) som ikke er af varig art; som forandrer

sig, skifter; ubestandig; ustabil; tidligere

ogs.: som ikke er i ro; urolig; ofte: som
man ikke kan regne med; usikker. Moth.
S734. Leer er klæbrigt og sejt, derfor sam-
menbinder det de glatte og ustadige Sand-
korn. t;4p/».iVa<A.7//.3S3. Residentsen var
ustadig, og, isteden for faste Huse, bestod
(den) af Telte. Bagges.NK.298. ustadig Uel-
hred. Grundtv.PS. 11. 9. Ilden fra Kakkel-
ovnen kaster sit ustadige Skin henover
Gulvtæppet. Goldschm.11.240. Intet er . .

ustadigere, upaalideligere og mere vildle-
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dende end Steås&^n. JohsSteenstr. HD. 314.

ustadig ligevægt, se Ligevægt 1.
||

(gram.

ell. sprogv., sj.:) Nogle af disse (refl. verber)

kaldes ustadige, naar de baade kunne bru-

ges som tilbagevirkende, og tillige som blot

transitive eller intransitive . . Andre ere

stadigen reflecterende. 3foi&. j?0. 79. i Sæl-

landsk og Fynsk er endelsens -o . . usta-

digt, så man ofte (oftest?) ikke horer det

i sammenhængende t&le. MKrist.(Kort.l28). lo

II (jf. u. I. Lykke 1.2^ om lykken, skæb-

nen olgn. vAph.(1764). *Vor Ungdoms favre

Vaar er kort:
|
Ustadig al vor Glæde. TAaar.

ES.307. Verdens Ære er ustadig som Vin-

dens Flugt. Mynst.Betr.IL37. Man troer Lyk-
ken er en Qvinde o! ja den er jo ustadig;

men den er dog ustadig i Noget, thi den
kan give Meget, forsaavidt er den ikke en

Qyinåe.Kierk.VI.66. || nu især om vejrlig

ell'. vindforhold. Ustadige Vinde. Jens /Sør.//. 2. 20

Vinden blæste ustadig, som om der vilde

reise sig en Storm. Sibb.1.65. Det er ustadigt

i April Maaned. PEMull.*138. de næste tre-

fire Dage var bygede og kølige, ustadigt

Vær kaldes det i Barometersproget, ffwgfo

And.HK.161.
2) om person (levende væsen) og om ka-

rakter, sind, levevis, væremaade: som ikke

holder fast ved meninger, er ubestandig i

følelser; som ikke holder sine løfter; upaa- 30

lidelig; ogs.: som ikke fører et regelmæssigt

liv; urolig. Den, som Ustadig befindis i

sit Vidne, og nu siger et, nu et andet, og
nu bejaer noget, nu fragaar det iglen.

DL.l—13—20. ustadig og flygtig skal du
(0: Kain) være (1931: du skal flakke hjem-
løs om^ paa Joiden. lMos.4.12. hans Hierte
er et af de ustadigste, der kan være til i

Yeiåen. Lodde.(Skuesp.IY269). *Hvor er den
Yngling med et varmt og aabent Bryst,

| 40

Der svæver ei ustadig. Bien liig, en Tid
|

Fra Blomst til Blomst? Oehl.Bidr.II.il. føre

et ustadigt (0: uregelmæssigt) Liv. D&H. et

ustadigt (0: uroligt) Blik. sms<. || ofte (jf.
Kvinde sp.933*B: og Vogel-Jørg.BO.339)
om kvinden. Holb.Tyb.lY.lO. AaDons.S.225.
Ustadigt er Pigernes Hjerte, | Som
VeirUget er i ATpn\.PAHeib.Sk.II.350. CRei-
mer.NB.391. jf. Krist.Ordspr.625.

3) (sj.) overstadig (2). De le endnu usta- 50
åiseTe.Gjel.HS.94.

1Jstadig:-hed, en. [alm. u'sdaJbiiheJS]
(glda. d. s. (Kalk.IV.701.V.1145. Sydrak.122),
ustadughet (Postil. 176. Bønneb.I.121.273))
det at være ustadig; især i flg. anv.: I)

til ustadig 1. Moth.S734. Lykkens Ustadig-
hed og \itroska.h.Schousbølle.Saxo.60. saavel
Kornprisernes som Skatte-Paalægenes ^5st3,-

å\g\i&d.CFWegener.A.I1.94.
\\ især om vejr

ell. vind. Vinterens store ustadighed. Borre- e'o

bye.TF.487. Vindens Usta^digheå.Schousbølle.
Saxo.465. VSO. (jf. bet. 2) billedl.: PoulPed.
DP.34 (se u. Kulevejr^. *ved Verdens vidt-
løftige Hav . . fristes Ustadigheds Ebbe og

Floed,
I

Een Vagt er saa ond, som en anden
er %od. Stub.41. 2) til ustadig 2; især om uro

i sindet, mangel paa udholdenhed. Holb.DH.
III.97. min Ustadighed, der ikke kan holde

en Beslutning ia,st.Kierk.VI.296. Trods sit

Sinds Ustadighed var Per en baade kærlig

og omhyggelig Ægtefælle. Poni.LP.F///. 268.

ustadighed, dit navn er kvinde, jf. 1. Kvinde
2.8.

U-JStamme, en. se U- 1.

I. U-stand, en. (no. d. s., ty. (dial.) un-

stand; især dial. ell. (if.S&B.) no.) daarlig

tilstand; uorden; især i forb. i ustand, i

uorden; i ulave. MDL.(jy.). Kanonerne var

i Ustand. Bøgh. DD. 1869. 166. Bergs. S. 224.

Sprøjteslangen var helt i Ustand. JacPaludan.
EY.66. LollO. II. -stand, en. se Udstand.
-standselig, adj. [u'sdan'seli] adv. -t ell.

d. s. ell. (t) -en (Bagges.L.Il.316). I) (jf.

-standset; nu oftest m. overgang til bet. 2)
som ikke kan standses, ikke lader sig standse.

*den Anfører . .
|
Som Hære nedslog med

ustandselig Yælde. Pram.Stærk.78. *Vi skued
Dig som Yngling, vi skued Dig som Mand
I
At drages ustandselig mod Digtningens

Land. Hauch.SD.1.53. (en) kæmpemæssig og
ustandselig Ildebrand. JVJens.A.II.188. 2)
som vedvarer, fortsættes uden standsning; ofte:

uafladelig; stadig, som en uhyre Damp-
maskine ustandseligt arbeider Nat og Dag.
Thiele.Breve.292. Hun brød ud i en ustand-
selig ll\iMs.eTi.8Heegaard.VT.374. Det var
slet ingen Nat. Det var en ustandselig

Gi&a,iiGn. PLevin.Hjem.(1919).147. Der skul-

de ustandselig ske Noget under det andet
Kejserdømme i Frankrig. Rubow. Napoleon
111. (1948). 67. -standselig-hed, en.

især til -standselig 2. den Baumannske Tales

JJstmdselighed.SHeegaard.UT.146. S&B.
\\

i een ustandselighed, uafladelig; stadig

væk. AndNx.PE.IY19. -standset, part.

adj. (1. br.) som ikke standses; uhemmet;
uhindret; ogs.: ustandselig. Amberg. ustand-
set lod jeg

I

Flyde min Taares Strøm. Winth.
Digtn.304. Tidens Hjul ustandset fremad
haster. Holst. Sørgetale "/i 1840. 6. Faderens
ustandsede Pengetrang. PLevin.Hjem.(1919).
19. -stemmelig, adj. se u. stemmelig 2.

-stemmet, part. adj. se -stemt, -stemp-
let, part. adj. (emb.) som mangler ell. er

fritaget for stempel (1.8); uden stempel. Ustemp-
let Maal og Yægt.Nørreg.Privatr.VII.247.
S&B.

II
om dokument: uden stempel; fri-

taget for stempelafgift. Dokumenterne er ikke

ugyldige i ustemplet St&nd. HFB.1936.596.
navnlig (jf. slet papir u. III. slet 2.2J i forb.

ustemplet papir. MR.1765.218. Konge-
lige Bevillinger udfærdiges paa ustemplet
Papir i Reglen mod Gebyr. JurFormularbog.*
3. jl (post.) om frimærke. ErnaPedersen.Fila-
telistisk Ordbog.(1940).53. -stemt, part. adj.

(\ -stemmet. Moth.S786. Amberg. IL 818).
I) som mangler stemning, tone. I.l) ^ om
musikinstrument: som ikke er stemt (III.2.2);
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uden stemning, jeg har maattet lade mit

stakkels Claveer staae ustemt i fire Maane-
der. Rahb.Tilsk.1791.147. PoU^U1945.5. sp.l.

1.2) (fon.) om sproglyd: uden stemmeklang;

stemme-, tonløs. Jesp.Fon.304. AaHans.S.35.

2) (1. br.) overf. anv. af bet. l.i. Gennem
Pressen og Folketaler skabes Slagord, der

behersker og former de mange ustemte Sind.

Starcke.VK.154. -stigelig:, adj. [u'sdiJqali]

(nu næppe br., jf.: „nsædy.""Levin.) ubestige-

lig. Reiser. Y.17S. *Kiæk besteg
|
Han Smal-

sershorn, for holdt mtigeligt. Oehl.Y111.122.
O -stillelis, adj. [uisdel'ali] (til III.

stille 4.5^ om sjælelig uro, sindsbevægelse:

som ikke kan dæmpes ell. tilfredsstilles, jeg

(blev betaget) af en uhyre, ustillelig Længsel.

Bergs.PS.II.50. i hans Sjæl luede en ustille-

lig Iver efter at hæve sin Kirke. (?£angf.

EK.I.215. CD -stillet, part. adj. (sj. -stilt

C Oandrup. Periander. (18 74) .20). som ikke

standser ell. standses; som ikke kommer ell.

bringes i ro; fx. om blodstrøm: * Heltens ædle
Blod ustillet rinder

|
For Nationers Vel.

Ew.(1914).I1.16.
II

navnlig (jf. III. stille

4.5^ om ønske, længsel, savn: utilfredsstillet.

*(hun) I eet ustillet Ønske smægted.Winth.
VI. 70. kynikerens sentimentale hunger efter

venskab . . forblev ustillet. Nis Pet.Stynede
popler.(1943).88. -stiv, adj. spec. (jf. stiv 3

;

flyv.) om luftskib: hvis ballonlegeme ikke (ell.

kun delvis) er afstivet, sadledes at dets form
kun vedligeholdes af gassens tryk indefra.

OpfB.*II.486. FlyveO. -stokket, part. adj.

(ænyd. d. s.; til I. stokke 2; jur., foræld.)

ikke sat i fangeblok. Moth.S832. især i forb.

ustokket og ublokket, se ublokket.

-stolt, adj. (jf. u- 7.3; dial.) især om
ytring: meget stolt; hovmodig; ogs.: ond;
uhøvisk, som han . . tænkte fint, var yderlig

agtsom og høflig, sagde han aldrig et ustolt

Ord til nogm.Suhm.VI.58. Biehl.MF.III.49.

UfF. -strafbar, adj. se u. strafbar 2.

-straffelig:, adj. [u'sdrefali] adv. -t ell.

d.8. ell. (t) -en (lThes.2.10(1907: ulaste-

ligt^. vAph.(1759)). (ænyd. d.s., gWa. ustraf-

lig (Suso.166), ty. unstråflich) I) (sj.; ofte

opfaltet som bet. 2) som ikke kan straffes;

som er fritaget for straf; straffri. Ustraffelig

Nødværge. Eilsch.Term.43. Med Danske Lov
maa Homo's Liv man maale,

|
Og blank

som Solen min Client skal straale,
|
Ustraffe-

lig, kjcndt fri for Bod og Tort. PalM.(1909).
11.511. MO. 2) (nu især bibl. ell. relig.)

som ikke fortjener dadel; som der intet er at

udsætte paa; især om person(s handlinger,

levned): udadlelig; fri for last; skyldfri, (de)

vandrede ustraffelige (1907: udadlelige^ i

alle Herrens Bnd. Luc.1.6. det (bør) en Bi-

skop at være ustraffelig (1907: ulastelig^.

lTxm.3.2. den Franske Konge St. Louis,
hvis heele Liv var ustraffelig. //oift.jBp.//.

401. ingen Fristelser skulde senere for-

5rkke ham fra hans ustraffelige Vej.JF
ens. Mindets Tavle. (1941) .32. ustraffelig

XXVI, Eentrykt »•/, 1060

vandel, se Vandel.
||

(nu næppe br.) uden

fejl; uden lyde. *er den Konst saa van-
skelig,

I
Ustraffeligt at skrive,

|
Hvad volder,

at saa mange sig
|
For Skaldre tor udgive?

Reenb.II.6. Brød og 01 som i alle Maader
kan findes godt og ustraffeligt. Ci<. i 732.

(Nyerup. UnivA.290). -straffelig:-lied,
en. I) (sj.) til ustraffelig 1. Nørreg.Privatr.I.

104. de ufrie Handlingers Ustraffelighed.

o AS0rsted.Eunomia.il. (1817). 123. Embeds-
Manden (havde) Krav paa Ustraffelighed,

naar han havde stræbt at handle lovmæssig.

Grundtv.SDL.6. Cit.l854.(MO.). 2) (især

relig.) til ustraffelig 2. LTid.1745.216. hos
min Hustru (vilde jeg) ligesaa lidt . . und-
være den Trofasthed, jeg kræver af en in-

tim Ven, som den Ustraffelighed, en Ægte-
mand har Ret til at forlange. Gylb. XII.
209. Kierk.VIII.156. -straffet, part. adj.

20 {glda. d. s.) I ) (jur.) som ikke (aldrig) har

været straffet. Moth.S850. 1 Sagfører (ustraf-

fet). Soya.FK.II.191. 2) som ikke (kan)

straffes; fritaget for straf; straffri; om hand-
ling: som ikke er strafbar; ogs. m. afsvækket

bet., i udtr. for ikke at undgaa ubehagelig-

heder, ikke komme helskindet fra noget; ofte i

forb. som han skal ikke gøre det ustraf-
fet, anv. som trusel. du skal ikke tænke,
at du skal blive ustraffet, du, som har taget

30 dig for at stride imod Gud.2Makk.7.19.
(han siger) at Misgieminger udi smaae
separerede Stater ofte blive ustraffede,

efterdi en Misdæder søger Tilflugt og Be-
skyttelse udi et mhoe-L&nd. Holb.Ep.III.

344. *En frek Forreder skal
| Ustraffet

spotte os? Wess.52. Fra Kamp med mig
ustraffet Ingen g&s,eT.Ing.SR.191. de hvid-

slidte Støvler vidnede om, at man ikke

ustraffet traver i Kalk og AUald. OThyreg.
40 UA.175. W (i skødesløst spr.) i tilfælde, hvor

ordet grammatisk er knyttet til sætningens subj.

(den straffende, hævnende part), medens det

logisk hører til det logiske subj. for en af

lade sig styret inf. Man kunde ikke for-

lange . . af tappre Soldater, at de skulde

lade sig ustraffet forhaane.Oc/iLXXy///.
294. B. var ikke den Mand, der ustraf-

fet lod sig gjøre skinsyg. Goldschm. VII.
419. -strafvwrdig^, adj. (nu næppe br.)

50 d. 8. 8. ustraffelig 1. de (vilde) holde sig for

ustrafværdige efter Bøden. Kraft. VF. 262.

-stridbar, adj. (ty. unstreitbar; nu sj.)

som ikke egner sig til kamp, kampudygtig,

ell. (især) som ikke er stridslysten; ukrigerisk;

fredsommelig, den ustridbareste Nation kand
ved en duelig Regent saaledes omstøbes,

at den ikke alleene kand blive stridbar,

men og fast n-oyervindelig. Holb.Ep.11.112.
Mindst frygted' (han)

|
At jeg, ustridbar

60 Olding lig . . skulde jamre om Bistand.

JMHertz.Isr.196. Amberg. D&H. jf. Ustrid-
barhed. Orundtv.Udv.IX.511. f -stride-
lig, adj. adv. -t ell. d. s. ell. -en. (jf. ube-
stridelig) d. s. s. ustridig 2.2. Det er ustride-
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ligt, at Bøger paa Auctioner gielder oftest

meer inden end uden Landet. Gram.Breve.

29. (distriktet havde) u-striideligen og uden
nogens Paatale . . hørt til Norge. Stongie.

ChrlV.UO. -stridiff, adj. [iu|Sdri-(')6i,

u'sdriJSi] adv. -i ell. d. s. ell. (f) -en (Holb.

DH. III. 639. Bagges. DV IX. 401. MR.1845.
163). (ænyd. d. s. i bet. 2, ty. unstreitig)

I) t som ikke er stridig (2.i ell. 3.1 ). Leth.

(1800). 2) (jf. uafstridelig, uimodstridelig lo

samt stridig 3.2) som ikke er genstand for

strid (diskussion, tvivl); ubestridelig (2);

uimodsigelig. 2.1) (sj.) om egenskab. Direc-

tionen har . . forgvaklet deres ustridige

TsAent.Bagges.DYXI.243. en ustridig Be-

gavelse. DÆH. 2.2) (nu l.br.) om ting ell.

forhold; især om rettighed ell. (navnlig)

ytring: hvis rigtighed ikke kan omtvistes;

ubestridt; uomtvistelig, vi har Ret til denne
Handel; Alle Nationer tilstaaer os vor 20

ustridige Hettighed.Holb.Samt.l7. en ustridig

og bekiendt Sandhed. (Stømpe.//.^^^. to Per-

soner, hvis ypperlige Egenskaber giver dem
en ustridig Ret til min og alles Høiagtelse.

PAHeib.Sk.II.66. Legemets Beskaffenhed
har . . en ustridig Indflydelse paa Villiens

Modi&c&tion. Engelst.Nat.176. f "*• hensobj.:

saadan Rætt var dem u stiidig. Holb.DH.I.
484.

II
især som præd. i forb. som det er

ustridigt, at, ell. som adv. saa er det 30

gandske ustridigt, at der ikke findes i den
hele Verden nogen bog nest den Hellige

Bibel, hvis indhold er af større vigtig-

hed. Æos<giaard.CBrwwn.Fi2.//.56j. Blant alle

timelige og legemlige Fordele er Heldbred
og Sundhed ustridig den allerstørste.^WW^.
D.2. ustridig skal du (0: hustruen) have,

|

Hvad du fik i Fæstensgave:
|
Dette Hjærte,

som du kiendeT.Grundtv.PS.Y 368. At De
er aldeles fri, er nu nstndigt.Gylb.XII.125. 40

Heiberg er ustridigt en af de mest frem-
ragende Personligheder i det 19de Aarhun-
dredes danske Literatur. Brondes.1.294. disse

Bøger, som . . i Fremstillingens Glans og
Pointe ustridig overgaar alt, hvad der i vor
Tid offentliggøres i almenfattelig . . Prosa.
Rubow.(PoUyt 1927.14. sp.4). -studeret,
part. adj. (tidligere ofte -studert. FrSneed.
1.538. Schand.BS.222). I) (nu især Qj) om
person: som ikke har studeret (ved et univer- 50

sitet); uden akademisk uddannelse; ogs.: ube-

læst; ulærd. Holb.Ygs.I.l. ustuderede Med-
lemmer (af Studenterforeningen). Cit.1820.
(HCALund.St.I.91). De ustuderede Embeds-
mænd: Postmesteren, en afskediget Kaptejn,
og Toldforvalteren, en dansk Jniist. Schand.
AE.165. juridisk eksamen for ustude-
rede, se juridisk. 2) (nu næppe br.) om
optræden, ytring: ikke præget af (akade-
misk) dannelse ell. lærdom; ikke omhyggeligt 60
udarbejdet, gennemtænkt, (apostlen Paulus'

s

skrifter) ere simple, lidet pyntede og u-stu-
deiede. Holb.Kh.70. Et fortreffeligt Selskab
. . hos alle Jevnhed i Character, den ustu-

derte Høflighed, den sunde Forstand. Fr
Sneed.1.538. Leth.(1800). -stund, en. (jf.
-tid 3; dial., nu næppe br.) i forb. have
ustunder, ikke have (megen) tid; have
travlt. Junge. *Gud bedre det som han
bruger sin Tid.

|
Det veed man, det er ikke

til Rigets Tarv,
| Naar Niels Bugge har

Ustunder. Hrø.X/.47. -stunden, part. adj.

iglda. d. s.; hist.) om dokument: ikke gen-

nemstukket (som tegn paa kassation); ikke
ugyldiggjort; fuldt gyldig, et Brev af Herr
Kristoffer . . ufordærvet og ustunget og
in\dgy\digt.DanmarksRigesBreve.2R.l!(1938).
56. smst.239.243. -styr, et ell. (især jy.,

jf.: „foræld."DcfeH.j en (Moth.S896. LThura.
HansRostgaard.(1726). 131. Grundtv.B.II.27.
MO. IngvBond.JR.66. Feilb.). (nu dial.

-styre. Slange.ChrIY80. LHøyer.G.103. jf.

Feilb.). (glda. ustyr(e), fsv. ostyra (ostyri,

ostyria), no. ustyr, n., glno. list^ri, mnt.
unsture, jf. hty. (dial.) unsteuer; egl. (jf.
III. Styr 2.3j.- mangel paa styre, uorden i

styret; gldgs. ell. dial.) uordnede, forstyrrede

forhold; forstyrrelse; uorden; navnlig om
klammeri, optøjer, spektakel ell. larm, støj.

(ofte i forb. som gøre ell. lave (Elkjær.RK.
82) ell. (sj.) øve (Grundtv.B.II.27) ustyrj.
*Gjør dende Nat saalang som Fem . .

|

Aid Stoj og U-styyr hviile plat. Z/TAwra.

Poet. 72. (skulde nogen) med Ustyr fordre

meere 011 eller Brændeviin end ham tjente

. . da skal Marqvetenterne være tilholdne

(det) at melde. iJf22.2739.665. *en Udlæn-
ding,

I

(der) bringer Ustyr, Oprør . ,
|

I Landet. Rahb.Skuesp.III.14. den danske
Svend Tveskiæg, som i flere Aar havde gjort

Ustyr i Landet, havde nu faaet Magt med
Kong AdeliBid.Grundtv. Snorre. II. 10. Ver-
dens Ustyr og Verdens Larm. sa.SS.III.408.

den sidste Udvej (i et kloster) : pint af Ørkes-
løshed skaffe Tiden Indhold ved Krig mod
Abbedisse, Søstre, Regler, Gudsfrygt . .

Summen blev det vildeste Ustyr og For-
virring, hvor hvert Forsøg paa Ordning var
omsonst. TroeisL.Z27.285. Flokke af Karle

løb om fra Gaard til Gaard . . brød Stald-

dørene op og byttede Folks Kræ om, saa

der hver Nytaarsmorgen var et Ustyr med
brølende Køer og skændende Mennesker paa
Gaden. Zak Niels. K. 22. MDL. Feilb. UfF.
-styrbar, adj. (sj.) som ikke lader sig

styre; ustyrlig (1-2). A Henriques. SD. 149.

Automobilisterne, der . . kommer til at kolli-

dere med disse ustyrbare Cyclister (paa Kbh.s
gader). Berl Tid.^*/1.1931.M.22. sp.6. -Styre,
et. se -styr.

ustyrlig:, «<^i- [u'sdy'rli, u'sdyr'li; i bet.

1 ogs. 'U|Sdy'rli osv.] (ænyd. d. s., fsv. ostyr-

liker, no. ustyrlig, mnt. unsturlik, hty. un-
steuerlich, jf. ænyd. ustyr(ig), sv. ostyrig;

sml. styrlig samt overstyrlig, ustyrtelig)

I) (nu sj. og kun m. overgang til bet. 2)
som ikke lader sig styre (IVl); ikke styrbar.

rette sine Skud . . mod Roret, og derved
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gjøre Skibet ustyrligt. Pram. 7729. Æsken
(med fotografier) er stor og uhandelig . . det

tunge Indhold (slaar) dens ene Side ud, saa

de stive, glatte og ustyrlige Billeder . .

glider ud.Raae.TT.8.

2) som ikke lader sig holde i ave, tæmme,
tøjle; tøjlesløs; uregerlig; ofte: som er

helt ude af sig selv; ubehersket; rasende;
vild; ogs.: overstadig. 2.1) som adj. Moth.

sa.CM.40.
II

især i forb. som ustyrlig
morsom. Stykket er . . ustyrlig morsomt.
BerlTid.^y^UOd.Aft.Till.l.s'p.l. De nøgne
blaalige Skanker, der dirrede ynkeligt under
Skødskindet, tog sig ustyrlig grinagtigt ud
til den fuldt paaklædte Overkrop og det
ærværdige Skæg.AndNx.PE.III.19.
Ustyrli^'hed, en. især til ustyrlig 2.i

:

Moth.S898. *Han elsker Dem i Sandhed,
S898. Tungen kan intet Menneske tæmme, lo med et ungt,

|
Et rigt Gemyts Ustyrlighed

det ustyrlige (Chr.VI: ubetvingeligej Onde
Jac.3.8. de leiede Hobe af selvraadige, ustyr-

lige, tungt bevæbnede La,nåseknegte. Molb.
BIS. 2 Saml. 1.257. han (var) nu saa om-
trent ustyrlig af Fryd. ThomLa.F.55. De ere

blevne som velfodrede ustyrlige (Chr.VI:
vel-forede^ Heste (1931: fede, gejle Hing-
ste^ hver vrinsker ad sin Næstes Hustru.
Jer.5.8. *en ustyrlig Mand

|
med et for

og NdkXViXQ.Hrz.XII.62. Guden selv, som han
naturligvis ikke kender, lader han i sin

Ustyrlighed fængsle. VilhAnd.BT.15.
n-»tyrret, part. adj. (f -støret TBruun.

MF.149). (;/. SU. ostord ; nu sj.) uforstyrret.

Wess.241. Farvel, o Verden! med al din
Fornøjelse,

|
Ustyrret Slummer og god For-

døjelse. BJic/i.('i92<?;.J¥iS<?. *I tør ei lade

denne Kongemorder
|
Ustyrret leve længer

tvivlet Mod,
|
der flakker om fra Land til 20 midt i Riget. MarskStig.(1834).81. JPJac

Land. VilhAnd.GD.21. \\ om (udbrud af) fø
lelse, lidenskab, trang, lyst. Mit Hjerte følte

jeg at bæve
|

Forbittret, i ustyrlig Harm.
Winth.Xl.201. Et ustyrligt Sind. VSO. jeg

fik en saa ustyrlig Længsel efter vore egne
Bakker og Enge derhjemme. Draci'iw.FD.<35.

en ustyrlig (= homerisk) Latter. DÆJ?. jf.

bet. 3: drikke sig en ustyrlig Rns.Pont.F.II.
317. 2.2) som adv. (ell. præd.). Moth.S898.

(1924). II. 24. -styrtelis, adj. [uhdyx-
dd\i] (no. d. s.; vel til u- m. forstærkende bet.

(se u- 1.3) og styrtende (se IL styrte 11.5^-

jf. ustyrlig; i Larsen, angivet som no., men
alm. i dial.; talespr.) d. s. s. ustyrlig 3.

FCLund. Thorseng. (1823). 106. Brandes. Goe.
1.169. snart havde han en ustyrtelig Hær
8a,m\et.GormdenGamle.(1919).30. her er jo

Lejligheder og Lagerpladser i Massevis, der
Ved dette Arbejde forholdt hun (o: et almisse- 30 kan jo lejes en ustyrtelig Bunke nå. KBecker.
lem) sig bestandigen ustyrlig med Banden
og Tumlen. Cit.l815.(AarbKbhAmt.1943.73).
(de kom) til at lé begge to, rent ustyrligt,

saa det klukkede i dem. Bang.S.330. Det var
Ridtets Voldsomhed, som betog. Ingen red
saa ustyrligt som h&n. sa.Udv.l28. \\ knyt-

tet til adj., ofte (jf. bet. B.2) m. forstærkende
bet. de bliver jo saa ustyrligt vrede over
den Behandling. JFJens.iVH. 31. Han skal

TK.I.81. Feilb. LollO. UfF. || som adv. æde
ustyrteligt.^oÅ;;.yF.26<3. en mægtig Mand
. . ustyrtelig ng.JVJens.NH.70. Hun prø-
vede at neddæmpe Glæden . . Det hjalp
ikke, hun var lige ustyrtelig glad. KMich.LL.
156. Feilb. •8t8evn('e)t, part. adj. (ænyd.
ustævnet, fsv. oståmder; jur., foræld.) ikke
indstævnet; dels om person: ikke stævnet (jf,
II. stævne 2.i^/ dels om sag, dom: ikke fore-

hava været aldeles ustyrlig hidaig. AarbSorø. 40 lagt; ikke appelleret, indanket, (jorden) maa
1924.77

3) som udtr. for en høj grad, stor mængde:
kolossal; kæmpestor; mægtig. 3.1) som
adj. det var Alt det, han (o: det dødfødte
barn) kunde have blevet og kunde have
udrettet, der nu førtes frem for Broderen i

. . naiv Travestering og ustyrlig Forvoksen-
hed. JP7ac.('i924;.//.i7. (hun) havde brugt
en ustyrlig Bunke Fenge. JesperEw.PF.69

hånd . . ej afhænde, med mindre hånd det
i tre Aars Tid Ukært og Ustævnet haver
besidet. DL.5—6—2. Luther (lod) et Skrift

udgaae, hvorudi han . . beklagede sig, at
han u-hørt og u-stævned var bleven for-

dømt (af paven). Holb.Kh. 995. ustævnt:
Moth.S753. Disse Sogne har han eiet uhin-
dret og ustevnt

|
Henved treti A&r.Hrz.XI.

52. Hylling.HJ.85 (se u. II. stævne 2.i slutn.).

I Alt raadede de to Prinser over 188.000 50 i talem.: I alle vore Love hersker dette
Infanterister, 813 Kanoner og en ustyrlig
Masse Kavaleri. Rubow.Napoleon 111.(1948).
110.

\\
{vel ved omdannelse af ud,tr. som

ustyrlig morsom, se bet. 3.2 ; 1. br.) i udtr.

for, at noget er uhyre morsomt, som en god
Ven havde taget En gemytligt om Skuldrene
og betroet En den ustyrligste Morsomhed i

yarden. ChKjerulf.GU.260. m. prægnant bet.:

uhyre, vanvittig morsom, det ustyrlige Hefte

Princip (o: at enhver, mod hvilken man i

retten agter at foretage noget med juridisk

virkning, skal være lovlig kaldet dertil); ja

man er endog i Praxi gaaet saavidt dermed,
at det er blevet til et Ordsprog: Ustævnt
skal være Unævnt. Nørreg.Privatr.V 321.
Mau.6864c. Krist.Ordspr.373. jf.: ustævnte
og unævnte lLiediemænd.NPWiwel.JL.197.
stø(d), adj. se -støt. -støret, part. adj.

(3: et morsomt hæfte). Pol.^''Utl939.3.8p.4. 3.2) 60 se ustyrret. -støt, adj. (sj. m. no. form uste.
som adv.: overordentlig; uhyre, (plan
terne) gror saa ustyrlig tykt oppe paa Møl-
lerens Mæmnrng. Wied.Silh.6. hun holdt saa
ustyrlig meget af at køre paa Karussei.

Blaum.StS.138(se støt sp.880**). D&H.
jf. U3tø(d). S&B. Larsen.), {m. ustø; jf.

støt; /. fcr.) I) som ikke holder sin plads,

stilling, bevægelsesretrUng fast, sikkert; usik-
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ker; vaklende, den smækre hvide Fugl (o:

en terne) ligger ustøt i Flugten, JFJens.iVJEf

.

57. Far kom først hjem hen paa Afte-

nen; han var ustøt i det (o: paa gr. af

beruselse) og tavs, og søgte straks Sengen.

AndNx.LK.189. 2) usikker, vaklende i stand-

punkter, principper; ustadig; ogs.: vægelsin-

det. Der er en mærkelig ustøt Holdning

over ham i denne S&g.EHenrichs.MF.I.44.
(Pingel) manglede megen Samfølelse med i_o

dansk Gemyt, hans Glød gjorde ham ustøt,

Biogr. Haandleks. III. (1926). 111. -sund ,

adjx {glda. d. s. ^vsunt væder. Mand. 193),

mnt. unsunt, jf. My. ungesund) I ) om person

(levende væsen). I.l) som ikke er rask; syg

ell. (især) sygelig; ogs. (og nu navnlig, ofte

i forb. som se usund udj om ydre, udseende:

sygelig, bringer hånd (o: den gamle frier)

Penge med sig, saa bringer hånd ogsaa

Hosten, Harken, og et gammelt usundt 20

Legeme med sig. Holb.Pern.1.7. (han var)

ganske køn til Trods for hans usunde An-
sigtsfarve. G'?/rLcmc/i€.)S'./¥6S. Skønt han ser

noget usund og svagelig ud, er han dog
aldrig syg. Soya.HF.34. have usundt fedt,

blod
j jf.: onde Vædsker, der foraarsager . .

stor U-sundhed i Legevaet.Hørn.Moral.
11.12. Ringene (i ørerne) trak Usundhed ud.

CReimer.NB.137. 1.2) overf., om aandsevner

og (resultat af) deres virksomhed: ikke sund 30

(III.2.2). Leth.(1800). usund og nervesvæk-
ket Ta.le.Kierk.VI.173. give sig hen til

usunde og ørkesløse Gmhlener. Eriksholm.

S.21. usund (børs)Spek\ila,tion. FemlangeAar.
15. jf.: Hvilken aandelig Usundhed har
ikke Grundtvigianismen bragt ind i l^a,-

tionenl Brøchner.(Brandes.Br.1.176). 2) som
er (kan være) skadelig for sundheden, en
usund Spise. J0&.6.7. Luften . . var usund,
og . . Vandet foraarsagede Sygdom. fioZft. 40

Hh.I.212. en sumpig, usund, svinsk By.
Drachm.F.I.148. det Arbejde var usundt.
80iberg.KK.II.l8l. talem.: nok er nok og
for meget er usundt, se Y. nok 4.i. jf.: alt

for Meget er usundt. /ScéJ5. Vogel-Jørg.BO.
19. 3) (især fagl.) om (natur)ting: af daar-
lig, uheldig beskaffenhed; ogs.: fordærvet. Saa-
fremt Varen (0: kornet) er forringet, saasom
usund, spiret, uren eller vaad , , skal der
ske et Fradrag i Flisen. Bek.Nr.301*/i 1942. 50
^'''

II ^ videre anv. Ved Skrueskæring med
Skrueblik bliver Gevindet imidlertid helt
eller dog delvis oppresset og derfor usundt,
d. V, s. nsolidt. Hannover. Tekn.257. -såret,
part. adj. (f -surt), {ænyd. d. s.; nu næppe
fer.) usyret. Moth.8929. usured Brød. LTid.
1725.23. i billedl. udtr.: *Hvis ey dit Hiærte
er før Døden vel beladen

| Med Himlens
gode Ting, med den u s urte Dey (0: renhed
og sandhed; jf. lCor.5.7f.),

\
. . skeer det eo

derefter ey.Clitau.IR.47.

O Usurpator, en. [usur'pa-tmr] (f
Usurpateur. Holb.DH.III.695. FrSneed.I.
577. Leth.(1800). jf. Primon.Lexicon.(1807).

Meyer.* hertil flt.-s. Holb.Ep.III.330). fit.

-er [usurpa 'to-rar, -'to"(r)j] (sv. usurpator,
ty. usurpator, fr. usurpateur; fra lat. usur-
pator, til usurpere) person, som med vold
og uret bemægtiger sig noget; navnlig:

person, som tilegner sig en andens
trone (jf. Kron-, Tronraner^. Primon.Lexi-
con.(1807). Kampen mellem Slesvigs gamle
danske Befolkning paa den ene Side og de
fremmede Usurpatorer paa den anden Side.

KNyrop. TS. 13. Finanstidende. 1946/47. 373.

sp.l. usurpere, v. [usur'peJre] -ede ell.

(nu sj.) -te (Heib.Poet.II.123). vbs. -ing
(S&B. Roos.HK.128) ell. Usurpation (Holb.

Kh.806. Oehl. Er. 11.61. Østrup. T. 97). (ty.

usurpieren, fr. usurper, jf. eng. usurp; fra

lat. usurpare, til lat. usu rapere, tilegne sig

ved brug) bemægtige, tilegne sig med
vold og uret; især m.h.t. myndighed ell.

magt: tilrane sig (og fortrænge den lovlige

hersker). Moth.Conv.U27. støde Baggesen
ned fra den Throne, han . , har usurperet.

Cit.l804.(Oehl.Br.I.90). Birkeretten er . . i

Følge (GLBadens) Afhandling herom , . i en
sen Tid af Adelen usnrTpeiet. JohsSteenstr.

HD.148. m. refl. hensobj.: De har usurperet
Dem en Magt over ham, som De ikke

havde Ret til.EChristians. Hj. 261. EFrede-
riksen.JJ.142.

u-svisagtig, adj. {ænyd. d. s. (Kingo.
SS.Y194); nu næppe br.) usvigelig (2). et

usvigagtigt Middel. LTid. 2755. 28. -svige-
lig, adj. [uisvi?c[8li] adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (Moth.U24. vAph.(1772).III). {ænyd.
d. s., fsv. osvikliker; jf. uforsvigelig ; især O)
I) om person (og dennes følelser, tanker):

som ikke sviger; som man kan stole paa;
paalidelig; trofast. Moth. S 963. Retfærdig-
heds Søster, usvigelig

|
Tiosksib. Bagges.DV

VIII.420. * Dette Haandtag giør
|
Mig til

din tro, usvigelige M.di,nå.Oehl.IV173. Hvem
der læser H. C. Andersens „Mit Livs Even-
tyr" med Eftertanke, vil ikke kunne lade

være at gribes af den usvigelige Tro til

stærkere M&gter. VortLand.ytl905.1.sp.3.
||

som adv. Moth. S 963. *usvigelig tro
|
De

delede Sorg og . . Glæder. Gutfeld.ll. jeg

har svaret dig så usvigeligt, som jeg kanl
Kidde.S.78. 2) om ting ell. forhold: given;

paalidelig; sikker, aflegger al ondskab, og
al sviig . . Og som nyfødte børn, længes
efter den fornuftige og usvigelige (1819:
aandelige uforfalskede^ melk, at I kand voxe
ved den. 1Pet.2.2 (Chr. VI). Guds usvigelige

Oid.Grundtv.PS.III.73. hvad der for ham
er Tvivl, er for hende usvigelig Sandhed.
Kierk.I.184. Enhver Forbryder skal frem-

stilles for en Dommer inden 24 Timer . .

det er hans usvigelige Borgerret. PoU.*/« 2930.

Sønd.8.sp.l.
II
som adv. Selv følde nu Balder

usvigelig, at hans Time var kommet. Grundtv.

Saxo. 1. 150. det vil usvigelig vise sig, at

(osv.).Rubow.KS.15. jf.: (Estrup sagde:) De
har saa usvigelig Vret. AsgerKarstensen.Et
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LiviPolitik.(1940).39. ofte i forb. usvige-
lig(t) sikker: Dersom jeg ikke vidste det

saa usvigelig sikkert, havde jeg aldrig talt

til Dem, som jeg her har gioit. Pont.DR.*I.

341. gennem det sproglige Udtryk dannede
(Hjortø) sig et usvigelig sikkert Billede af

det sidsleUge. Kyrre.fHjortø. S T.6). -svo-
ren, part. adj. (nu næppe hr. -soren. Moth.

S959. PAHeib.Sk.I.127). (ænyd. us(v)oren,

fsv. osorin; jf. svoren u. I. sværge 5.2) ikke lo

bekræftet med ed; som der ikke er svoret paa.

Naar tvende Pagte, en svoren og en usvoren

ikke tillige kunne opfyldes paa en Tid, da
agtes den første høyeie. Holb.NF.1.245.

\\

især i (den foræld.) talem.: usvoren er

bedst, (sv. osvuret er bast) man bør ikke

aflagge ed, undtagen man er helt sikker; ogs.:

man skal ingenting forsværge. Mau.I.159.
„førend det nogen Tiid skulde hendes mig,

saa vilde jeg før at .
." — „Usoret er 20

best. I kunde snart blive Meen-Edere oven
i ]i.\ø\iQt."'KomGrønneg.II.167. Usvoren er

imidlertid bedst, bande paa det vil jeg dog
egentlig i\s.^Q.CBeTnh.TV.50. -svækkelis,
(idj. [u'svægali] {ænyd. d. s. (Kingo.SS. V.535);

O, 1. br.) som ikke lader sig svække (kue,

nedsætte, rokke), han havde . , viist al den
. . usvækkelige Standhaftighed, som man
kunde fordre. Wand.Mindesm.I.407. D&H.

||

(jf. -svækket 2.2^ om dom, vidnesbyrd olgn. 30

Kommer Sagen til Forlig (skal) en saadan
indgaaet Forening have samme Kraft og
Virkning, som en usvækkelig og upaaanke-
lig Dom. Forordn.^"/! 1795.§43. Regieringens

høie Agtelse for Videnskaberne, hvorom den
(universitetet) forundte Understøttelse afgav
de usvækkeligste Yidneshyrd.Werl.Bibi.317.
•svækket, part. adj. (ænyd. d. s.; især tD)

I ) om person: hvis kraft, styrke, sanser, aands-

evner er uformindsket, bevaret; ogs. om legem- 40

lige ell. aandelige evner. Kong Christians

u-svækkede 'Hiooå. Slange. Chr IV. 652. Capi-

tain(!n var . . hvidhaaret, sund af Udseende,
usva!kket.Xt€rA:.y/.26S. han bevarede ikke

længe et usvækket B.eWireå.CFWegener.A.
11.260. den gamle dyrkede sit fag med
usvækket interesse

\ 2) som bevarer sin

maat, myndighed, styrke, kraft ell. værdi ufor-

andret. 2.1) t al alm. (digterværker, som)
altid og overalt med usvækket Virkning 50

lokke og fastholde Læseren. MoZ6.i?.320. dor
(er) ingen store Træer til at si eller bryde
de stærke Vinde, de kommer over Tagene
styrtende usvækkede ned i Harven. Naturens
V1922.279. en Herremands- og Bondestand,
der usvækket hævdede gammel dansk Sæd
og 'Livmyii.OFriia.IAtt.136.

\\ (jf. II. svække
6; sprogv.) om lyd (stavelse, ord), usvækket
Vokal. LJor./i//. 29. den usvækkede Form.
APh8.XVlI.14. 2.2) (især jur. (foræld.)) om 60

dom, vidnesbyrd olgn.: som stadig har fuld
gyldighed; ikke afkræftet, omstødt. Reenb.1.42.
(en) afsagt Kiendelse, som endnu ligger

myaMLet.Stampe.II.256. en usvækket Ilof-

og Stads-Rets-Dom . . siger, at jeg har
feylet. PAHeib. (FruHeib.HG.*(1947).164).
OFCRasmussen.Gisselfeld.(1868).44. -syet,
part. adj. {glda. vsydh (3Mos.l3.45(Glda
Bib.)); jf. -sømmet; 1. br.) om klædnings-

stykke: ikke gjort færdig ved syning. Amberg.

Skiorter leveres . . tilskaarne, men usyede.

MR.1837.4. Bl&T. || spec. (især bibl.) om
kjortel (overklædning): dannet ved sammen-
lægning af eet stykke tøj (hvis frynser knytte-

des sammen). Joh.19.23. SaUIX.83. -sym-
patetisk (Larsen. Casse.IE.42. jf. D&H.)
ell. (nu) -sympatisk, adj. i) ikke del-

tagende; uvenlig; ikke velvilligt stemt; vrang-

villig. Larsen. Gjel.RS.I.231. 2) som ikke

vækker sympati; utiltalende. Brandes.Menne-
sker og Værker. (1883). 10 (se u. utiltalende^.

KLars.MH.51. Han søgte i sin Hukommelse
efter blot ét eneste Menneske i Byen, der

ikke var ham altfor usympatisk, ikke altfor

underlegent og aandsfremmed. Leop.LJ?. 57.

-synbar, adj. I) (nu næppe br.) som ikke

kan ses; usynlig (1). LTid.1737.619. smaa
mesten usynbare Svedehuller. Lcejfen./Ji.PS.

2) (jur.) som ikke er klar, tydelig, reel; navn-

lig om servitut olgn., mods. synbar (2). Torp.^

(1892).471. Ugeskr.fRetsv.l946.A.955. -syn-
dig, adj. {oldn. lisyndugr, ty. unsundig;
;/. ænyd. usyndelig, ty. unsiindlich; teol.,

nu sj.) uden synd; syndefri. Et usyndigt
Menneske efter Syndefaldet kan vi ikke be-

gribe af Foin\itten.Ew.(1914).L39. Grundtv.

SS.II.213. -syne, v. (jf. ænyd. glda. usyn,

usiun, slemt syn, samt usynlig 4; dial.) mis-

klæde; vansire; vansyne. JHSmidth.Ords.170.
Gravl.E.ll. Der er nogle slemme Huller

i Stensætningen som usyner det smukke
Parti. Strandvej-Kommunerne."U1927. 3. sp.l.

LollO.

usynlig, adj. [u'sy^nli, ogs. u'syn'li]

(nu næppe br. usiunlig. Reenb.Æ.35. Holb.

Paars.187). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Rei-

ser. III. 171. Kierk.VIII.308). (ænyd. usyn-
lig, usiunlig, glda. usjTilig (Da. Folkebøger.

I.(1915).50), usiønligh (Bønneb.I.lOO), usin-

lic (i bet. 4.2: Kalk.IV.694), æda. u synlyk
(Earp.Kr.l83), oldn. iis;^niligr; jf. usynbar,
usyne)

I) som ikke kan ses; ikke synlia (l.i);

dels (jf. bet. 2.i): som p. gr. af afstand, spær-

ringer ell. mørke ikke ses; dels om aander,

overjordiske væsner olgn.: som intet legeme

har, ell. hvis legeme kan forsvinde, de kiendte

ham (0: den opstandne Kristus), og han blev

usynlig for dem. Iaic.24.31. 2Cor.4.18(se u.

synlig 1.1^. den Usynlige (0: gud). Kierk.

IX.155. i samme Stund, som han fik (trylle-

hatten) paa Hovedet, blev han usynlig.

Thiele. 1. 111. Kort efter rundede Skibet

et usynligt Nies.Pont.EV16. den usynlige
kirke, se Kirke 3.

|| (jf. u. bet. 3) Reise-

kammeraten gjorde sig usynlig, saaledes

at hun slet ikke kunde soe h&m. HCAnd.
(1919).1.96. Kierk.VIII.272.
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2) som (under visse forhold, til visse tider)

er vanskelig at faa øje paa ell. kende, erkende.

2.1) som ikke træder tydeligt frem for synet;

ikke ell. lidet iøjnefaldende; ofte: som
med vilje er gjort lidet fremtrædende; ogs.:

gemt; skjult, en skjult Viisdom og en

usynlig Skat, hvad Nytte gjøre de begge?

Sir.41.18. høit i Luften hang
|
Den usyn-

lige LæTke.lWinth.HF.115. (gulvtæppet er)

fastslaaet med smaae usynlige Søm. Cit.1866.

(HCAnd.BC.III.354). „usynlige Lapper" . .

en Reparation (paa fodtøj) kan skjules i den

Grad, at selv Fagfolk vil have Vanskelig-

hed ved at opdage åeJX.Haandv.56. det er

umuligt for Dem at faa øgt Stykkerne

usynligt sa,rnmen. Sy Strikke B. 164. Pande-
naale, „usynlige Haarnaale", smaa Haar-
naale, fremstillet af tynd Metaltraad. ilfanit-

fakt.(1942).90. (hun) laver de usandsynligste

usynlige Stopninger. ERode. Ogsaai de andre

Huse.(1946).199. usynlig fejl, se 1. Fejl 1.

2.2) (jf. usynbar 2; især "g ell. polit.) overf.:

som ikke lægger sig tydeligt for dagen; tilslø-

ret; indirekte; navnlig i forb. som usynlige
indtægter, om et lands indtægter ved skibs-

fart, fortjeneste af transit, renter fra uden-

landske debitorer m. m. Schovelin.Landmands-
banken 1871-1921.(1921).399. ErikMøll.(Gads
Mag.1947.179).

3) som ikke (gerne) vil lade sig se,

komme til syne; som holder sig skjult,

gemt. endel (af de jagede betlere) ere usyn-
lige hele Dagen uden under Maaltids Tid.

Cit.l705.(KbhDipl.V 802). (han) forlod Gaar-
den . . og blev usynlig. LHøyer.G.130. Pyn-
tet smukt af en usynlig Haand,

|
Staar nu

Træet (o: juletræet) dér med Lys og Baand.
PFaber.VV 114. især (jf. u. bet. 1) i forb.

gøre sig usynlig, skjule sig; ofte: flygte;

rømme, (de vilde) giøre sig usynlige, naar
Betalings -Tiden kom. Argus. 1771. Nr. 11.3.
Han havde . . forødet hendes Mødrene-Arv
og endt med at gjøre sig usynlig. Hrz.ST.lO.
Han gør sig usynlig bag sin Avis. CHans.BK.
45.

II f som skjuler sit ansigt bag en maske;
maskeret. Holb.Usynl.I.l.

4) (jf. Syn 6.1; nu ikke i rigsspr.) som
ikke virker paafaldende ell. tiltrækkende ved
sit udseende. 4.1) uanselig; ubetydelig.
Planternes Oprindelse og . . Væxt, fra

et usynligt Sæåe-Kom. Ew.(1914).Y 123.
JESrnidth.Ords.170 (sjæll). 4.2) (jf. usyne)
hæslig; modbydelig, en gammel usynlig,
lam, krumpen, kroget, visSen, tør og ud-
levet 'M.8inå.Reenb.Æ.57.

usynlig -gøre, v. [-igoJra] (jf. gøre
usynlig u. usynlig 1 og S; 1. br.). (han)
blæste . . Røgskyer ud, som den viltre

Vind . . i en Haandevending usynliggjorde.
Gjel.M.345. (Sainte-Beuve) var unægtelig
gaaet for vidt i sin trang til at usynliggøre
alle personlige overbevisninger hos sig selv.

StSprO.Nr.190.39. -hed, en. (ænyd. usiun-
lighed) det at være usynlig; især i flg. anv.:

I) til usynlig 1. vAph.(1759). (guds) V^yn-
ligYied.Kierk.VII.206. \\ hertil bl. a. beteg-

nelser for forsk, klædningsstykker, der (if.

folketroen) gør usynlig, som Usynlighedg-
hat (SvGrundtv.FÆ.II.33. JPJac.(Brandes.
111.57)), -kaabe ^A. nød Skuespillet (o: en
ægteskabelig scene) til Bunds, hyllet i sin

Uvidenheds Usynlighedskaabe. Gjel.T.230),

-kappe ^*Taagens Usynlighedskappe
|
hæn-

10 ger om Jordens Skulder. Gelsted. Rejsen til

Astrid.(1927).19). 2) til usynlig 2.i, om det

forhold, at noget er vanskeligt at se, lidet

iøjnefaldende, (en) nødvendig Egenskab for

Ørkendyrene, foruden deres Usynlighed, er

'iiuTtighed.VilhRasm.ÆM.47.
||

(sj.) konkr.,

om en ringe mængde, en ubetydelighed, „du
(faar) mig aldrig til at komme rødt paa
læberne." — „En usynlighed, pigebarn!"
KDahlerup.Mandfolk.(1934).28. 3) (sj.) til

20 usynlig 3. hvis hendes Usynlighed ikke i

Dag bliver forvandled til Synlighed, døer
jeg af 'Uta,a.lmodighed.Holb.Usynl.III.4.

j|

om en maskeret person, allerskiønneste Usyn-
lighed! hvortil tiener Deylighed, naar den
altid skal ligge skiuled under en Maske.
smst.II.l.

n- syret, part. adj. {ænyd. d. s., fsv.

osyrdher; jf. -suret; bibl.) om dej (brød):

tillavet uden tilsætning af surdej, usyrede

30 Brød og usyrede Ka.geT.2Mos.29.2. Holb.Kh.
491. Schindler.Liturgi.(1928).261. de(t) usy-
rede brøds højtid, jødisk fest umiddelbart

før paaske. 2Mos.l2.17. 5Mos.l6.16. \\ billedl.

lader os holde Høitid, ikke med den gamle
Suurdei, ei heller med Ondskabs og Skalk-

heds Suurdei, men med Reenheds og Sand-
heds usyrede Brød. lCor.5.8. I. -sæd, en.

(glda. used(h), usidh (Suso.89), oldn. usi5r,

jf. ty. unsitte; 1. br., jf.: „Bruges meget
40 sieldent." FfSO.) ofte iflt., om daarlige skikke,

vaner; daarlig(e) sæd(er); umoralitet. Moth.
S1013. da var al hans Omhue henvendt
til at drage Grønlænderne . . til sig, at

tale med dem om den sande Gud . . at

laste deres Overtroe og \Jsæder. Mall.SgH.
266. (forfædrenes) rene, mandige Sæder have
vi bortbyttet for fjantet Tant og frem-

med Usæd og Yaiusæd. Foersom.L.9. Menne-
skene, deres Raahed i Tale og Sæder —

50 rettere: Usæder — Alt var mig modbyde-
ligt. BZtcft.('i92(?;.XX/Z.82. de romerske Af-

sendinges Arrogance vises tilbage ved Hof-
fet som en fremmed \]sæd.VVed.B.198.
II. -sæd, en. (jf. I. Sæd 6.i ; sj.) om hvad
der bliver aarsag, ophav, spire til noget ondt

ell. dadelværdigt. *hans (o: kirkens fjende,

Darwins) Usæd gror, |
indtil tusinde Fold den

giver. Gjel. Aander og Tider. (1882). 65. (han)

lægger . . den første Usæd i hendes Sind.

60 Tilsk:1930.1.61. -sædelig, adj. [u"sæ?&8li]

adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (vAph.(1759)).
(oldn. Asibligr, i«/, unsittlich; 7/. L -sæd) 1)

(nu næppe br.) ikke stemmende med gode

sæder; umoralsk; ogs.: uciviliseret; udannet.
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Mo{h.S1013. Folkeslag, som leve i en raae

eller usædelig Tilstand . . kaldes Vilde.

Hallager.39. saa lidet som det er usædeligt

at græde, saa lidet er det usædeligt at lee.

Kterk.Vn.452. 2) (endnu ikke hos Amberg.

(1810); især Qi) uoverensstemmende med køns-

moralen; uanstændig; utugtig. MO.^ Kierk.

11.21. Djævle straffer usædelige. TroeisL."

XII. 178. en meget usædelig Roman. J5an^.

R.66. Den, som . . stiller usædelig Levevis

saaledes til Skue, at derved Blufærdigheden

krænkes. LovNr. 81 *"/> 1906.§2. -sædelig-
hed, en. fit. (sj., jf.: „ud. ^pV MO.') -er.

(is(vr o) den egenskab, det forhold at være

usædelig (1 ell. (især) 2); usømmelig, umo-
ralsk tænkemaade ell. adfærd, navnlig paa
det kønslige omraade; kønsusædelighed. vAph.

(1759). Modarbejdelse af offentlig Usædelig-

hed og venerisk Smitte. LovNr.258*''/ii 1908.

II
i flt., om usædelige handlinger. PHMøn-

ster .GymnastikensAnvendelse.(1804). 151. Ved
(lunefuldhed og letsindighed) skadede (Dy-
veke) sit Rygte ligesaameget, som om hun
alt havde begaaet virkelige Usædeligheder.

Hauch.VZ.63. -sædet, adj. se sædet.

-sædTanlig, adj. [usæ6'va^nli] adv. -t

ell. d. s. ell. (t) -en (Moth. S 1013. vAph.

(1772).III), (ænyd. d. s. og usidva(a)nlig, jf.

ænyd. usædvane, mangel paa vane) uoverens-

stemmende med skik, brug, sædvane; navnlig

(jf. sædvanlig 2): som man ikke er vant

til; ualmindelig; sjælden; ogs.: betruBrkelses-

værdig; mærkelig, giøre ulovlige og usæd-
vanlige \e\e.Cit.l725.(Vider.II.293). *Et
Lyn med usædvanlig Glands slog ned. Bag-
ges. Ungd.1.241. *1 denne Vinter har vi ha't

I
en usædvanlig Frost. Hostr.G.117. Barba-

rerne viste os en usædvanlig (1819: ikke

liden; Menneskekærlighed. ApG. 28. 2 (1907).

II
(sj.) m. tids-bet. jeg tog . . ikke i Be-

tænkning, naar det en usædvanlig Gang
gjordes fomedent, at gjøre en Om\ei. Kierk.

I.vi.
II

t forb. m. nægtelse for at betegne noget

som almindeligt. Det er dog ikke saa u-sæd-
vanligt, at en gammel Mand gifter sig med
en ung Jomfrue. ^oi6.Pcrn./.5. Most, Miød
og Melske er dem (o: fynboerne) ingen usæd-
vanlig Drik. E Pont. Atlas. 111. 397. Forret-

ningsmand . . ønsker ad denne ikke usæd-
vanlige Vej (o: gennem avisen) at stifte Be-
kendtskab med Ægteskab som Maal. PoL
"/iol919.16.8p.4.

II
som adv. Moth.S1013.

Olav . . rustede sig så usædvanligt til toget.

ADJørg.1.80. usædvanlig gunstige Betin-
gelser. //U(ft;. -sædvanlig-hed, en. flt.

(sj.) -er. Moth.S1013. Bagges.L.I.UO. Fun-
dets Usædvanlighcd og store Betydning.
AFang.IK.52. I| » flt., om usædvarUigt for-

hold, udtryk olgn. Johannes V. Jensen . .

forstaar at indprente sin Egenart og Ud-
tryksmaades Usædvanligheder. Kehler. Over-
mennesker. (19 29). 104. -sæl, adj. (æda.
usæl, fattig, ussel (se ussel;, ulykkelig (DGL.
VIII. 307), SV. osåll, no. usæl, oldn. lisæll;

sa. ord som ussel; jf. usalig samt IIL sæl;

genopt. omkr. 1800 fra oldn. (ell. æda.); poet.

ell. arkais.) ulykkelig; ulyksalig; ogs.: elen-

dig; stakkels. *Usæl den Mand, du (o: dø-

den) vinker bort til Fred,
|

der ei med
Ro dit Vennebudskab hører. FGuldb.11.51.
Oehl.XXIV.250. *mangen usæl Kiøbmand
. . maatte døe |

For deres (o: sørøvernes)

Morderknive. smst. XXXI. 276. NMøll. B. 80.

10 II
om ting ell. forhold. *En usæl Skiebne vi

nu maae friste,
|
Meer Brød ei yde de brændte

Qviste. Oehl.XXIV274. *Slagsmaal var der

og usæl Tvist. Ing.VSt.246. I en usæl Stund
har min Moder født mig. JOlr.SD.1.63. *En
Grækers Fatning røbed du,

|
da du blev

stedt for Karons Baad.
|
Os væder ingen

usæl Graad. J7Jens. JB. 42. -sælgelig:,
adj. [u'sæl'qali] (især o) som ikke (kan)

sælges. Gejstligheden (havde) i Udbytte af

20 . . Kirkens usælgelige Jordegodser . . store

ordentlige Indtægtskilder. Fridericia.NH.1.8.

II
især: som er vanskelig at sælge; ikke gang-

bar, kurant. Amberg. Forlagene kaster de-

res usælgelige Restoplag ud paa Markedet.
A Gnudtzm. (Riget."/1 1911.3. sp.l). -søden
ell. I. -sødet, part. adj. (sj. -saadet. Gjel.

HS.93. jf. MO. II. 1437 og VSO.VII.445).
intk. -sødet ell. (sj.) -sødent (Grundtv.Saxo.

1.162); best. f. og flt. -sødne ell. -sødede.

30 {ænyd. d. s. og usaaden, usaadet, æda,

usathen (AM.; jf. Brøndum -Nielsen.GG.I.

224.310), fsv. osudhin, eng. unsodden, jf. ty.

ungesotten; til IL syde 2; næsten kun i forb.

raat for usødet) ikke kogt (tilstrækkeligt);

ukogt. Moth.S987. Holst.R. jf.: de havde bo-

sat sig paa et fjærnt Skær . . hvor de i til-

strækkelig Ensomhed smagte unge Menne-
skers Velbehagelighed ved hinanden, men
ogsaa Landflygtighedens usødne Mad.JV

40 Jens.Br. 184. || overf. Den augustæiske Pe-
riodes Portræter er . . gærne noget friere

behandlede, giver ikke en saa usøden (o: rea-

listisk) Gengivelse af Virkeligheden. jBec/ceW.

VK.90. især om ord, udtryk: ligefrem; oprig-

tig; grov. Dagbl.y, 1886.1. sp.4. Det er alt-

saa denne lidet værdige Holdning, som De
igaar Aftes i usødede Vendinger har bebrej-

det ham. EChristians.Breve fra en Skriftefader.

(1937).59. jf.: *en streng, velvidende Vogter

50 for Dyden,
|
der uden Betænkning i hver en

Stund
I

kan bruge en såre usøden Mund.
Blaum.DU.19. navnlig i udtr. som give
raat for usødet (sætte raat imod usødet),

se IV raa 2.i. jf.: Han udøste de grueligste

Eder og truede Bille, som gav grovt for

usødet. J C Jessen. Alsted og Ringsted Herreders

Skolehist.(1945).81 samt: (Velazquez og Mu-
rillo) saa netop Farven i „den omstrøm-
mende" Luft, de smeltede den i Lyset og

60 vilde ikke vide noget af dens raa og usødne
Virkelighed. JLange.//. 266. (han læste) alt,

hvad der faldt ham i Hænderne, raat og
møået. AndNx.PE.IV.82. II. -sødet, part.

adj. (især kog.) ikke gjort sød med sukker ell.
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andet sødemiddel, (et) Krus usødet Te. Ose

Jens.SL.132. PoVUWiO.S.spA. -sødyg:-
tijr, adj. (dadlet i HDahl.AM.25, der fore-

trækker søudygtig^. I) 4>- om fartøj: ikke

sødygtig (1). Harboe. Mar O. Hage.* 285. 2)

(sj.) om person: uegnet til at tjene paa et

skib; ukyndig i sømandskab. AKohl.MP.1.41.
-søgt, part. adj. (su. osokt, eng. unsought,

jf. ty. ungesucht; sml. (til søge 3 og l.i)

ænyd. usøgt, ikke angrebet (Da Viser.), æda.

usot, ikke sagsøgt (Kalk.IV700)} I) (sj.)

som ikke opsøges af nogen; upaaagtet; overset.

FOuldb.II.65. det syntes mig . . at jeg

(aldrig) kunde tvinge Livets Dør aaben,

men maatte staa derudenfor og lytte til

Festens Toner, ubuden og usøgt. JPJac.
(1924).1.199. 2) som man ikke (efter)søger,

ikke stræber at faa fat i. Amberg. Lassalle

vilde . . have handlet ganske uforstandigt,

om han havde afvist en saa mægtig For-

bundsfælle, naar denne usøgt tilbod sig.

Brandes.VII.541. faa et usøgt Embede.
D&H.

II
navnlig: som ikke er fundet frem

ved eftersøgning, eftertanke; ukunstlet; natur-

lig; utvungen; især om udtryk, optræden.

Saaledes kom Natur, Uskyldighed og Glæde,

1
Usøgt til hvert et Bryst,

|
Og hver en

M.\inå.Ew.(1914).II.22. en mere jævn og
usøgt Opfattelse af Digtet. Buhl. Jobs Bog.
(1887).ll. Wessel . . udmærker sig ved den
. . mest usøgte Naturlighed i Tanke og Vå-
tTy'k.Paludan.(BiogrLex.XVIII.428).
IJ-Søm, en. se U- 4.

n-sømmelis, adj. [u'som'ali] adv. -t

ell. d. s. ell. (t) -en (Moth.S1033. Borrebye.

TF. 261. Kierk.VII.417). (glda. d. s. (Bøn-
neb.I.146), oldn. lisæmiligr; især o) upas-

sende; utilbørlig; især om udtryk, væsen, ad-

færd, persons forhold: uoverensstemmende med
god tone, hæderlighed, ærbarhed; uanstændig;
stødende; ikke ærbar. Gud (gav) dem hen
i et Sind, som duer intet, at giøre det
Usømmelige; opfyldte med al Uretfærdig-
hed, Horeri, Skalkhed, Gierrighed, Ondskab.
Rom.1.28. usømmeligt Levnet, Vellyst og
Overdaadighed. Robinson. 1. 4. * en Trælle -

dont,
I
Usømmelig for Helten. Oehl.XII.268.

er det Q vinden usømmeligt (Chr.VI: der-

som det lader en qvinde ilde^ at klippes

eller rages, da bedække hun sig. ICor.11.6.
Indklæder Nogen en Ansøgning eller Klage
til Kongen . . i utilbørlige eller usømme-
lige Udtryk, bliver han at strafife med Bø-
åei.Lov^''/il866.§227. den, som opfører sig

usømmeligt mod sine foresatte. smst.i\^r.56V4

1892.S102. -sømmelighed, en. flt. -er.
{ænyd. d. s.; især O) det at være usømme-
lig; ogs.: usømmelig optræden, handling ell.

ytring. Moth.S1033. De Holbergske Kome-
diers . . formente Usømmelighed. Hjort.Krit
ldt.1.95.

II
i flt. (hun) undsaae sig ikke ved

aabenbare at øve alle de Usømmeligheder
. . som den Cyniske Philosophie med sig

imex.Holb.Ep.il. 54. simple Folk undlod

ikke . . at begaa alskens Usømmeligheder.
DanmRigHist.V.367 . -sømmet, (part.) adj.

(jf. -syet; især haandarb.) som ikke er søm-
met (se IL sømme 1); uden søm (1.2. i).

Kanten (paa kjolen) er usømmet. Poe.flcm-
melighedsfulde Fortællinger. I.(overs. 1907). 58.

PolitiE.Kosterbl.^*/iol924. 2. sp. 1. -sønlig,
adj. ((S, 1. br.) som ikke anstaar sig for,

passer sig for en søn. Dog, er dette ikke en
10 Bebrejdelse mod min Fader? . . Bort derfor
med denne usønlige Tanke] Blich.(1920).XI.
173. (gøre) sig skyldig i en usønlig Handling.
FriisMøll.Danskhed og Dannelse.(1937).20. jf.

I. Søn 2.3: Skulde man beskylde mig for

usønlige Følelser overfor mit Lands Tradi-
tioner, jeg faar bære ået.JVJens.OmSproget.
(1942).38. O -søsterlig, adj. En usøster-

lig Handlemaade. VSO. Bl&T.
ut, adv. se ud.

U-taal, et (Thaar.MV.28) ell. en (Kom
Grønneg.III.291. vAph.(1764). Orundtv.DV
III. 311. VSO.); oftest uden art. (glda.

uthol, utaalmodighed (Fragm.92. Postil.l56f.),

utholl, plage, fortræd (Rimkr.), oldn. u{)ol,

jf. ty. ungeduld; arkais. (sj.)) utaalmodig-

hed. Moth.T34. *Vor Utaal med Guds Ville

tysse,
I
Det Faderlige Riis at kysse,

| . . er

det beste Raad.Prors.3i4. Længes dog hin

eller den end efter Hiemmet med Utaal.

30 Bagges. NblD. 175. EBrand.S.229. -taale-
lig, adj. [u'tåJlali] (ænyd. utoUelig (Man.
5(1647)), no. utålelig, jf. oldn. uJ)olanligr;

til taalelig ell. omdannelse af utaalig) især

om noget smertefuldt, ubehageligt: som ikke

er til at udholde, taale; som er for streng,

haard; ulidelig; uudholdelig; i videre anv.

ogs.: modbydelig; ubehagelig. Moth.T35. (freds-

forslagene var) u-taalelige, haarde og stolte.

Slange.ChrIV.600. Kornet (maatte) stige til en

40 utaalelig Pris. Sw^m. 77.375. *Solen brændte

I
Utaaleligt paa Bdskket.Oehl.(1831).11.107.

Det er jo utaaleligt at see, hvordan du fa-

rer omkring som en T!imetop.Gylb.XI.229.

sådanne tilstande midt på handelsruterne

er utålelige i en kultiveret tiå.Grønb.H.I,

69.
II

(nu sj.) om noget konkr. Vandet (o:

drikkevandet) var brak og u-taaleligt. Slange.

ChrIV.1245. (jeg) har ikke utaalelige Ting
(o: malerier olgn.) hængende fordi Ophavs-

so manden er udskregen. JFJens.J/>.i5. || om
person: som man ikke kan holde ud at være

sammen med, omgaas. han er reent utaale-

lig (o: p. gr. af sine meninger), og raison-

nerer saa skievt, som mvMgt. Hauch.(Hjort.

B.I.226). KnudPouls.BE.156. -taalelig-
hed, en. vAph.(1759). Tørsten var steget

indtil maa.\elighed.Drachm.KW.127. -taa-
lig, adj. [u'tå'li] (dial. udtalt m. kort vo-

kal (se Feilb. LollO. jf. Esp.376), sml. skrive-

60 former som utaallig. vAph.(1764)). adv.

-t ell. d. s. ell. (t) -en (Moth. T35. vAph.
(1772). III), (ænyd. utaaUl)ig, glda. vtolle,

æda. vthollik (DOL.II.107), oldn. iiJ)olIigr;

nu sj. uden for dial.) I) utaalelig. Tykkis



66 Utaaliffhed utaknemmelig 66

dem, som boe i Adelbye, at det Torp staar

dem til Skade, da maa de kalde dem efter

igien, om den Skade er dem Utaalig.Z)L.

6—10—54. denne Dag var den første Som-
mer-Dag, som anbrød, og udholdte vi en

utaalig Éede.Klevenf.RJ.137. de unge Karle

. . røgede Tobak i Vaabenhuset og derhos

larmede utaaligen baade i og udenfor Kirken.

CiU840.(AarbAarh.l948.131). Feilb. 2) utaal-

modig; ogs.: umedgørlig; ufredelig. Moth.T35. lo

ikke et haardt, ikke et utaaligt Oid. Hersi.

Præd.55. måskje De med Tiden får lidt at

se på Prent derom, hvis De ikke bliver alt

for utalig ved det, hvormed jeg denne Gang
opvarter Dem.Rask.Br.il.200. VSO. Feilb.

LollO. •taalijc-hed, en. (glda. vtholighet,

utaalÆg tilstand (Postil.l4); nu næppe br.)

til -taalig 2: utaalmodighed. Amberg, *Lyst

og Utaallighed slaar Tausheds Baand i

^\.yc^&x.PoulPed.DP.(19o7).31. \\ utaalsom- io

hed; intolerance. PolPhysMag.VII.38. -taal-
mod, et ell. (nu sj.) en (AOlr.Breve til

Begtrup.(udg.l924).76. Raage.ST.102). (glda.

utoUemod ; tU, 1. br.) utaalmodighed. Aarestr.

SS.Y15. hvad der mest drev ham frem til

det yderste, var Følgen af hele hans tid-

ligere Politik . . i Forening med Utaalmo-
dets Uagt. DanmRigHist.lV172. „den sorte

Svend", der ikke kan tæmme sit Utaal-

mod efter at gøre Ende paa al Sn&k. HUss. 30

FolketsDanmark. (1941).91. -taalmodig,
adj. [utml'mo'di] adv. -t ell. d. s. ell. (f)
-en (Moih.T35. Rask.Br. 1.371). (ænyd. d. s.,

fsv. otholomodhogher, jj. oldn. riJ)olinm66r)

som mangler taalmodigned; især: som ikke

taalmodigt kan vente paa noget, „har du
merket at min Kiæreste har længet efter

mig?" — „Ja vist, hun har været meget
u-taa!modig over, at du blev saa længe
borte." Holb.Er.11.2. Hiem til Island læn- 40

ges han . . | Hvor Melkorka efter ham
|

Græd en utaalmodig TtL&re.Oehl. XI 1.276.

•Din raske Skimmel staaer og sparker
|

Utaalmodig med de hvide Sokker. PAfø/i.

(1855).1.109. (han var) for utaalmodig til

at kunne lempe sig efter yngre Fatteevnen
Goldschm.Hjl.I.102. Nathans. MP. 158.

\\ f
ude af sig selv; fortvivlet. Ofver dette (0: over

at være voldtaget) blev den kydske Lucretia
saa utaalmodig, at hun . . stak sig selv ihiel 50

med een Kmn.nolb.Intr.1.45. -taalmo-
dig^'hed, en. {ænyd. d. s.) det at være
utaalmodig. den Engelske Gesandt (gav) sin

store Utaalmodighed tilkiænde ofver den
lange Ophold. Slange.ChrIV1053. »fra Time
og til Time | Med tJtaalmodighed jeg ventet
hKT.Hrz.IX.289. JVJen8.Di.68. -taalsom,
adj. riu,tå-(')l(,)8(i)m(') ell. u'tå-'')l(,)SO)m(')]

{no. a. 8., 8V. otålsam) I ) (især Q)) som mang-
ler ell. ikke viser overbærenhed med ell. for- eo

tiaaelse af andre; irritabel; ufordragelig; især:
$om ikkt, viser taalsomhed over for andres
tro ell. meninger; inlolerarU. Primon.Lexicon.
(1807).156. en fanatisk, utaalsom (Brandes.

XXVI. Bentrykt *>/, 1960

DT.355: intolerant; Religion. Brandes.F7.555.

denne Stemning gjorde mig utaalsom over for

B&rnet. Pol.'U1929.13.sp.5. jf.: den mod Jø-

derne viste Utaalsomhed.i?randes.Z.i6'0.

2) (sj.) utaalmodig. (hesten) udstødte en lang,

utaalsom Vrinsken. Ehrencr Kidde. Den barm-
hjertige Samaritan. (1929). 26. •taalsom-
hed, en. [-itå-(')ls(om|he?a] (især oj til -taal-

som 1: intolerance. Selmer.F0.II.311. den
Utaalsomhed, hvormed man i Krigen som i

Freden overleverede enhver Englænder, man
fik fat paa, som en Kj ætter til Inqvisitionen.

HistArkiv.l872.II.491. Fyrster, hos hvem
Magtlyst øgede den religiøse Utaalsomhed.
Fridericia.l7&18Aarh.7 . strup.(Letterst.tid-

skr.1915.37). -taalt, part. adj. se II. -talt.

-tåbelig;, ac^;. [u'ta'bali] som ikke kan mistes

ell. tabes; ufortabelig; umistelig. vAph.(1759).

(folkets) umistelige, og naar den holdes fast

i vore Dage utabelige Valgret. Grundtv.(Rigs-

dagst.L.OverordentligSamling.1866.123). || især

{^) om spil: som ikke kan tabes (2.2). MO.
Jeg sad (i Vhombre) i Forhaand med Klør

Es blank og otte utabelige Hjerter. PoJ.*/»

1930.11. sp.3. jf.: Troens Modstandere . . er

blinde . . for en Sandhed, der aabenbar for-

dærver dem det Spil, de ansaae for utabeligt.

Grundtv.(Kirketid. 1839. sp. 466). -tak, en.

flt. (nu dial., jf.: „bruges gierne som PI."

Molb.HO. men: „ikke . . i Flertallet."750.;
d. s. (se ndf.). {ænyd. d. s., oldn. iiJ)okk,

mishag, ty. undank) mangel paa taknemmelig-
hed; mishag over noget (man burde være
taknemmelig for); ofte: mundtligt udtryk for

utaknemmelighed, mishag, utilfredshed; under-

tiden i videre anv.: bebrejdelse; irettesættelse;

skænd, (oftest uden art. og i forb. som faa
utak;. Et Ord ham (0: djævelen) nu kan
fælde.

I
Det Ord de vel skal lade staa,

| Og
dertil Utak håye.SalmHi.263.4. saa tit han
forrettede sit høye Embede med Retfærdig-
hed, fik han Had og Utak. Holb.Hh.1.77. Nu
da jeg kom hiem Kl. 11, fik jeg en Portion
Utak af Pigen, fordi jeg var bied saa længe.

HHans.PD.39. dem, man hædrede og ærede
og lønnede paa enhver Maade, det var ikke

de Afdøde, som havde bragt Offrene og faaet

Utakken, men et listigt Folkefærd, der tog

Takken. Kierk.XI1.408. Festtalerpatos var
Utak mod dig og din Yisdom. TomKrist.
Digte i Døgnet. (1940).62. faa utak til løn,

utak er verdens løn, se I. Løn 1. || t flt.

saa slap jeg med nogle Utak, som jeg med
Glæde vilde tage imod. Biehl.Haarkl.34. Utak-
kene fik i(ig.Blich.(1920).XXIX.61. Derfor
kom jeg saa sildig hjem, og maatte tage

mod de mange \Jta.k.Gylb.II.192. Feilb. UfF.
-taklet, part. adj. 4>- ') om skib: ikke

forsynet med takkelage; utillaklet; oqs.: af-

taklet. Lucopp. (Saml Danske Vers.^ III. 187).
Harboe.MarO. D&H. 2) om (ende af) tov:

uden takling (2). Harboe.MarO. D&H. -tak-
nemmelige, adj. (ogs. skrevet utaknem-
lig;. [utag>næm'(9)U] {glda.d. s. (Rimkr.M.8))
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I) som ikke føler ell. viser taknemmelighed,

(gud) er miskundelig mod de Utaknemme-
lige og Onde.Luc.6.35. De, som han giorde

vel imod, vare . . utaknemmelige. J/Snced.

VIII.346. den utaknemmelige Tølper, der

ikke engang har givet et godt Ord for alt

det Bryderi, han har iowoldt. Levetzow.Tre

Fort.164. en utaknemmelig gøg, sjæl,

se Gøg 2,2, Sjæl 6.2. et utaknemmeligt
skarn, se I. Skarn 2. 2) om ting, mulighed lo

olgn.: som giver besvær, men ringe udbytte;

som ikke lønner sig. Æmnet er utaknem-
meligt. JVi/erupJRa/ii./TrSO. Gedeskindene ere

meget utaknemmelige og vanskelige at be-

aiheiåe. JFBergs.G.518. en stor Skuespiller

kan glimre ogsaa i en lille og utaknemmelig
Rolle. Brandes.lX.461. -taknemmelig-
hed, en. (ænyd. d. s., glda. wtæcknæmelig-
heth) det at være utaknemmelig (1). onde
og uskiønsomme Mennesker, hvilke betale 20

med Utaknemmelighed beviiste Velgiernin-

gei.Holb.Plut.H.l. begaae Utaknemmelig-
hed mod en Velgiører. JSneed. VII. 26. en
Utaknemlighed til (alm.: vaoå) den gode
Gud. Cii. 1826. (Breve til HCAndersen. (1877).
157). Rode.EM.12. en sort (ell. den sorte-

stej utaknemmelighed, se lY sort 10.3.

-taksom, adj. (ænyd. d. s., sv. otacksam,
no. utakksom; sj., i Larsen, betegnet som
no.) utaknemmelig (1). D&H. jf.: jeg veed, 30

at der hos Dem ikke er Skygge i Sin-

det over min Vtaksorahed. HCAnd.(Reumert.
HCAndersen og det Melchiorske Hjem. (1924)

.

143). -tal, et. (sv. otal, no. utal(l), oldn.

lital, ty. unzahl; sml. u- 7.3; i da. vist dannet

i nyere tid til utallig, jf.: Utal stammer fra

halvfjerdserne. Jesp.T/S.iJ^) stort, uhyre an-
tal; uhyre mængde; næsten kun i udtr. som
et utal af, et meget stort antal af noget;

en talløs, utallig mængde af; ofte m. nedsæt. 40

bet.: en for stor mængde af; en overvældende
mængde af; et lovlig stort antal af. Eejmdal.
^*U1869.2.sf.l. et sandt Utal af Ministerial-

præsidenter. R Schmidt.(Nær og Fjern.*U1880.
O.sp.l). udstrakte, flossede Kyster og et

Utal af Smaaøer (0: i Grækenland). DagNyh.
^'/tl900.Till.l.sp.5. et Utal af skrigende
StTa,iiåiugle.KMads.SkagensMalere.(1929).
17. (Svend Estridssøn) skilte sig fra Gun-
hild — for saa ganske vist at kaste sig 50

ud i et Utal af løse FoThmåelsei. HalKoch.
(DanmKonger.52).

\\
(sj.) i anden anv. over-

alt saas Graner, Graner, Graner i Utal.Tow
Smidth.Finmark.(1923).72. Gaa ud hen ved
Aften og tæl Stjernernes Vt&l. KMunk.OS.
19. -tallif, adj. [u'tal'i] tidligere ogs. m.
tryk paa u-: h-téMigt. Høysg.A0.115.smst.l22

(jf. Bertels. H. 254). adv. -t ell. d. s. ell. (f)
-en (LTid.1734.14. vAph.(1772).III). (glda.

utal(l)ig (Mand. 8.66.69 ofl. GldaKrøn.30.36. eo

91. Mariagerleg.267), vtalle (Suso.97), æda.
utallic (Fragm.8. jf. smst.217), vtallæk (Harp.
Kr.LXXil), SV. otalig, no. utallig, oldn. lital-

ligr, jf. ty. unzåhlig; aft,. af (det til grund for)

Utal (liggende ord); jf. II. -talt, -tællelig samt
u- 7.8) som bestaar af, omfatter ell. udgør et

saa stort antal, at det ikke ell. kun vanskeligt

kan angives (tælles); uden tal; talløs; ofte m.
afsvækket bet., i betegnelser for et meget stort,

umaadeligt tal, en meget stor mængde, en
uhyre størrelse. I) knyttet til ord i ent. I.l) ved
subst., der betegner mængde, samling, antal,

(nu især i forb. som en utallig mængde^,
utallig (1871: uopregnelig^ riigdom.yisd.?,
ll(Chr.Vl). en utallig Mængde Mennesker
bølgede giennem Gåderne. Mynst.Levnet.263.
*En utallig QyindehæT. Hauch.SD.II.305.
utallig som sand (ogs. til bet. 2), jf. u.

II. Sand 1.3. 1.2) (nu næppe br.) knyttet til

andre ord (som regel med et vist koll. ell.

kvantitativt betydningsindhold). saa lærede vi

i det ringeste noget lidet vist i Steden for

utalligt \i\ist.Holb.MTkr.l53. Kongen var
kommen udi Erfaring . . at alle slags . .

fornøden Vahre udi . . en u-tilbørlig og
u-tallig Priis o^pstigede. Slange. ChrlY 475.

hvorledes kån vi efter nogen af disse regler

betegne, enten man skal læse 16d eller 16d,

sig eller sig, dtig eller diig . . og mangfoldigt
såadant mere, som bliver ii-tålligt, nåar man
vil regne ord af flere stavelser méd? Høysg.
AG.115. Nu er mit Liv bleven broget og
rigt, men ak med utallig Fristelse til at

glemme Gud. Troels L.PV. 7. 2) ved ord i

flt. Der er tresindstyve Dronninger og fir-

sindstyve Medhustruer og utallige Jomfruer
(1931: paa Terner er der ej T&l). Højs.6.8.

Himlen var blaa med utallige Stierner.

Oehl.XXIX.230. (de) unge Piger . . havde
utallige Ting at fortælle hinanden. Crj/ift.

Novel.II.158. jeg har sagt dig det utal-

lige Gange. Z)céH.
|| f ow tidsrum: uende-

lig, baade Navn og Gaard er conserveret

fra utallige Tider sd.PEdvFriis.S.116. smst.

203.
II (jf. bet. 3) i forb. m. mængde-adj.

(som mange, flerej. skære noget i utal-

lige mange stykker. Moth.T32. Høysg.AG.122.
han har været i Paris, London, Madrid og
utallige andre byer

j 3) (nu sj.) som adv.:

i stort antal. Saadanne Daarligheder falder

daglig og utalligen ior. LTid.1734.14.
\\ (jf.

u. bet. 2) ved mængde-adj. utallig mange som
en hisYerva. Moth.T32. Kirken har tabt me-
get af sin Jordskyld og Byen utallig mere.

PEdvFriis.S.214. -tallig-hed, en. (glda.

utallighet (Bønneb.1.79); 1. &r.) talløshed;

stor talrighed. Moth.T32. (romernes) Afgu-
ders tal voxte moxen til utallighed. PouiPed.
DP.(1937). 7.

II
navnlig i forb. m. af: utal-

lig mængde af; utal af. smst.58. En grun-

dig Sprogunderviisning indeholder en sand
Utallighed af aandelige Øvelser. Ørst. VII.
155. JohsDam. (Aarbog f.Bogvenner.1922. 36).
1. -talt^ part. adj. [-|ta?Id] (ænyd. utald; til

II. tale ; sj.') om ord, ytring: ikke udtalt; ikke

fremsat; usagt. Moth.T44. utalte Ord. D&H.
I den Tid, han passede Roret, mente han,

der blev givet mere end ét Taagesignal;
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hvor mange, skal være utalt. Bornftoims

Tidende."^»1936.2.sp.2. || have noget utalt
med en, have noget at tale med en om. jeg

har ikke stort utalt med Dem, naar De ere

af denne . . Tænkemaade.Jom/rt^ePecuma.
(1768). 19. II. -talt, part. adj. htal'd]
(nu næppe hr. -taalt. Holb.llJ.V9. -tællet.

LHøyer.G.7). (ænyd. d. s. og utold; til VII.

tælle) I ) (1. hr.) som ikke er talt; ikke optalt;

om pengebeløb: ikke eftertalt. Moth.T32. Man- i'o

gen fattig Mand . . kan De betro utalte

Penge uden at risikere det Mindste. Ji^eZms.

G.148. (pengetutten) gik , . utalt mand og
mand imellem. Dania.//. 259. 2) (især poet.

ell. arkais.) som man ikke kender ell. ikke

kan udfinde antallet af; talløs; utallig. Utalte
tusinde udraabe: Gud er god\Ew.(1914).I.
176. Jubler, Verdner! hoie Himle!

|
Stjer-

ner, der utalte vrimle ! Hrz.D.1.27. To Mænd
var falden af Nordboernes Flok, men utalte 20

af Skrælingerne. JVJens.(IslSagaer.III.365).

-tanke, en. (7/. <t/. ungedanke ; O, l.br.)

urimelig tanke ell. forestilling; noget usand-

synligt, absurd. En uvirksom Modstand er,

om jeg saa maa sige, en naturlig Utanke.
Ørst.AN.1.6. Forestillingen om at bryde
med Rom (er) en Utanke for (Poul) Hel-

gesen. OskAnd. (UnivProgr. 1917. II. 24). CI
Scharling. Grundtvig og Romantiken. (1947).38.
•tarT, subst. (en. Moth.T56). {fsv. otharf, 30

oldn. 6{)9rf, jf. urnord. uj)arba (DRun.sp.734);
hos sprogrensere, sj.) (om det forhold, at no-

get kan blive til) fortræd, skade, (oftest efter

præp. til). Moth. T 56. Hejmdal.*V»1869.1.
8p.3(se u. Fremtarv^. stygge Vanfødinger
af såkaldte danske Ord, der til Utarv for

vort Modersmål (er) bleven optaget i Spro-

get. Kors og Stjærne. 1904. 50. -tede, subst.

(et. Moth.T258 (Utæ). TBruun.VII.172. JH
Smidih.Ords.170. FDyrlund.Uds.63. LollO.; w
ofte tiden art.; jf. u. Tede^. flt. -r (Rietz.

784(skaansk). jf. FrGrundtv.LK.lOO samt u.

Tede^. (ænyd. utee, n., lopper, lus, utøj, glda.

utedæ (af usikker bet.), skaansk uteder,

fem. fil., rotter, mus, utåe, n. (Rietz.784); jf.

dial. utien, om svin: som ikke trives (UfF.;
Turø), hallandsk utaidi, pirrelig, uartig, oldn.

titeitr, uglad, der hører sammen med ænyd.
tede, lyst, lystighed, skælmsstykke, oldn. teita,

t;., giæae, fornøje, teitr, adj., glad, lystig, kaad, 50

teiti, /., glæde, sml. Tede og sv. dial. teta,

ærare, pirre, hallandsk tajdas, sv. dial. tete

(skaansk tajde^, fortræd, skade, skælmsstykke,
ogs.: spøgeri; oldn. teitr osv. er mulig besl.

m. Sir, sml. uterlig; i saa fald egl. en nedsæt,

bflpgnelse for noget generende, plagsomt || et

and'i ord er vistnok fsv. othet, n., pak, mht.
un-diet, jf. FalkT.EtymWb.1323; sml. end-
videre ord som U-dyr, -ting, -tyske, -tøj og
no. dial. utjo (oldn. 6bj68, pak) || dial., især io
fjælL, mønsk, loll.-faistersk) oftest koll, som
eufem. betegnelse for smaa skadedyr ell. utøj,

især sammenfattende betegnelse for rotter og
mut. (de) gruer for at alle de, som har gaaet

i „den sorte Skole" dog muelig med deres

„sorte Konster" kan udføre hvad de altid

har truet Danskerne med: at giøre dem til

Dyr, til Fæ, kanskee endogsaa til „Uteede"
til Rotter og Mvlvls. Grundtv. Dansk. IV 170.

FDyrlund.Uds.63. Da Bonden saaede Vinter-

sæden, havde han nogle Frøkorn eller en
Pind i Munden; det holder alt Uteede borte
fra Komet. AndNx.(Pol.^y»1911.10). LollO.

jf. de smaa, de store u. smaa l.i slutn.,

stor 1.1 slutn.: I Juletiden maatte man ikke

bruge Navnene Rotter og Mus. Vilde man
tale om dem, skulde man sige „de store" og
„de smaa Utede" (Utee). FrGrundtv.LK.lOO.

II
om utøj som lopper og lus. Du (0: den

elskede) er som en Pande-Kage,
|
Som et

Vox-Lys paa en Stage,
|

Hurtig, som en
Flager-Muus

|
Reen og fri fra Utede.

FrHorn.SomnPoet.73. JHSmidth.Ords.170.
\\

om troldtri, spøgelser. *at Utede havde der
(o: i en gammel borgruin) sit Sæde,

|
Det var

en ganske afgiort Ting. TBruun.V11.272.
lltensilier, pi. [utæn'siMiar] (ty. uten-

silien, ;/. eng. utensil, fr. ustensile ; fra mlat.

utensilia, fit. af utensile, n., af lat. utensiUs,

brugbar, til lat. uti, bruge; CP ell. fagl., lidt

gldgs.) brugs-, nyttegenstande, fx. hus-
holdnings-, køkkenredskaber; ogs. om
værktøj, redskaber i al alm.; tidligere ogs.:

husgeraad; bohave. Primon.Lexicon.(1807).

276. i enhver Arrest (bør) forefindes de
Utensilier, som Arrestanterne nødvendigen
he\iøve.MR.1830.23. et Drejelad, et Geled
af Værktøj og et Skab fuld af allehaande
XitensiMer. Kulturminder.1944.152.
n-terli|p, adj. [u'teJrli] (nu dial. uterig.

i bet.l: MDL. Feilb. Kort. 136. i bet. S:

Moth.T165. jf. Rietz.728 (hallandsk)). (ænyd.

utierlig, usædelig, no. uterlig, ufin, smnsk,
og ænyd. uterig, sv. (f og dial.) oterig, mal-
proper, ækel, ustyrlig (fsv. oterugher, uhø-

visk); fra mnt. untér(l)ich, til un-tSre, ækel,

upassende; jf. ænyd. glda. ter(l)ig, anstændig,

sømmelig, prydelig, glda. tere sig, te sig, fra

mnt. sik teren, besl. m. Sir; jf. Utede; sml.

sirlig) I) (nu dial.) som ikke er til at styre

ell. ikke kan styre sig; ubehersket; grov; vild;

nu især: uartig; uopdragen. Moth.T65. (hun-
den) var temmelig uteerlig i Aften, thi

hvert Øieblik maatte Tobaksdaasen got-

giøre for den malpropre Lngt. HHans.PD.
195. i samme Øieblik var Stuen fuld af

vilde og uteerlige G']di^tex.NPWiwel.NS.103.
en og anden fremragende Gaardmand havde
truet den (gamle, bidske distriktslæge) med
Klø, naar hans Vrangvilje blev alt for

uterlig. Thit Jens. Jydske Historier. (1916). 65.

UfF. 2) m. moralsk bibet., især om opførsel,

optræden, ytring: stødende; upassende; usøm-
melig; nu navnlia (især jur.) m. h. t. seksuelle

forhold: som støder an mod sædeligheden; som
krænker blufærdigheden; groft usædelig, spec.

uden egl. samleje; liderlig; ukysk; obskøn.

Banden og Sværgen eller anden uteerlig

6*
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Snak. Forordn. **/»1708. 1.§17. (helgeninden)

siges udi 27 Aar at have ført et u-teerligt

Levnet: Men hun giorde omsider . . Pæni-

tentze . . Men, saasom denne St. Maria ikke

forlod sit u-blue og u-kydske Levnet, førend

hun var bleven gammel . . saa kand hendes

Omvendelse være suspect.Hoi6.jKA.7S3. *Dit

Hierte brænder af en uteerlig Ild . . |
Som

al sin Næring har fra Dyds og Ærens Tab.

Wess.17. de Dandsende (dervisher) kom i lo

vilde, næsten uteerlige Stillinger. HC^nd.
SS.VI1.271. Den, som ved uteerligt Forhold

krænker Blufærdigheden eller giver offent-

lig FoTåT^ehe. Lov"/»1866.§185 (jf. Goos.I.

376 f.). Bønderkarles raa Tale og Pigernes

uterlige Latter bagved Høstakkene. Pont.

GA.159. I (blev) vellystige, raa og uterlige.

KMunk.EI.90. 3) (nu dial., jf. hollandsk

oterig. Rietz.728) skiden, snavset; ogs.: mod-
bydelig; ækel. Menneskene . , bleve nødt til 20

at æde Katte, Rotter og Muus, og Tyvene
som nedtoges af Gallierne, og andre uteerlige

Ting. Borrebye. TF. 28. vAph.(1764). *Hans
trinde Lægge var . . | I Grunden lyseblaae,

men overalt begroed
|
Med en uteerlig

Glands af størknet Flnehlod. Lyche.Larsvon
Larsen.(1782).50. jf.: *Forraadnel3ens su-

gende sorte,
I

uterlige Herredømme. G'eisfed.

HenimodKlarhed.(1931).46. -terlig-hed,
en. (nu næppe br. -terig-hed. Moth.T65). 30

flt. -er. (ænyd. d. s.) I) til uterlig (1 og) 2:

usømmelig, skammelig handling ell. optræden;

umoralsk, urigtig handling; især (jur.) om
forhold, der krænker (køns)sædeligheden; ofte

om groft usædelig optræden uden egl. samleje.

Ureenhed og Horerie og Uteerlighed. 2 Cor.

12.21. *du begaaer de skammeligste Syn-
der,

I
Og lever som et Sviin i din Uteerlig-

heå.Clitau.IR.9. det (er hverken) for Spil

eller anden Uteerlighed, at jeg er kommen 40

i denne Gisslå. Bagges. (A Bagges. JB. 1. 22).
(aben er) den ukydske Uteerligheds natur-
ligste Småhilleåe. Ing.DM. 208. Goos.I.408.
Uterlighed. Mandsperson . . Blottede sig

og fremviste sit mandlige Lem for forbipas-

serende D3imer.PolitiE.'/itl923.3. || i flt.

begaae Uteerligheder. MO. jf.bet.2: skam-
fere hendes dydige Legem med mine Uteer-
Ugheder (0: ved at lade vandet paa hende).

Ew.(1914).III.305. uegl.: Mynsters Optræ-
den mod saadanne filosofiske Uterligheder,
som at nægte Skyld, Anger og Tilregnelig-

hed. H5'c/iwanen/Z.M.7.267.
li

hertil Uterlig-
heds-mand (politi-spr.: uterlig mandsperson.
Københavns Omegn er i den sidste Tid ble-

vet gjort usikker af Sædelighedsforbrydere
og Uterlighedsmænd. Berl Tid.^^-U 1935.Aft. 5.

sp.3. Pol.*yiil948.12.sp.2). 2) (nu næppe
Ir.) snavs; urenhed; skarn. vAph.(1764). som
Gravene ere fulde af Uterligheder, saa ere eo
eders Huse fulde af Syig.Ing.EF.II.188.

\\

om afføring, ekskrementer, man (maa) intet
give det (0: det nyfødte barn) førend det har
afført sin første Uteerlighed (meconium).

vAph.B0.16. -tid, en. (ænyd. glda. d. s. i

forb. i utid(e), oldn. litfb i bet. l.i (i forb.

å litlbum^, <t/. unzeit; 7/. utidig) I) (jf.liå
2.2 og u- 7.2) urigtigt tidspunkt; tid, der er

ubelejlig, upassende. I.i) (sj.) i al alm. Moth.
T92. Rahb.E.III.291. Det er Utid at gaa
nu (0: da det er mork aften). Bergs.PS.Y359.

jf.: *Fortorner ham ey nu med Utids Sovne-
Brud (0: ved at vække ham i utide). Poul
Ped.DP.(1937).66. 1.2) i forb. som i utide
(tidligere ogs. i utid. Blich.(1920). VII.196.
Bøgh. 1. 328. Recke.HB.134. — nu sj. til

utide. Gram.(KSelskSkr.IV.113). Mall.SgH.
398.448. Molb.UY302. jf.S&B. D&H.), dels

som udtr. for, at noget sker paa et andet
tidspunkt, end man havde ventet ell. regnet

med, navnlig: for tidligt, før den aftalte tid;

dels som udtr. for, at noget kommer ubelejligt,

paa et ubekvemt tidspunkt; ikke i rette tid;

ikke til tiden. En Fortælling i Utide skikker

sig som Musik i Sorg./S'ir.22.6. den, der, for

saadan Gieming, i Utide joges af Tiene-

ste. Rahb.Tilsk.1794.109. dine Faar og dine

Geder have ikke født i Utide (Chr.Vl:
været ufrugtsommeligej.2Mos.3i.SS. Gra-
naten sprang i Utide. Scheller.MarO. || i ud-

trykkelig modsætn. til i tide; ofte i forb.

itideogutide, egl. (efter 2Tim.4.2): baade,

naar det er belejligt, og naar det er ubelejligt;

ofte: til enhver tid; hyppigt; tit. lade mun-
den altid løbe, i tide eller udtide. Moth.K425.
Bagges.III. 28. at tage (Christi) Ord paa
Læberne i Tide og Utide. HNClaus.SO.7.
Ejeren kan ikke forhindre Lejeren fra at

tage sine Møbler og Effekter med sig, naar
han fraflytter Lejligheden, det være sig i

Tide eller Utide. JurFormularbog.^321. 2) (jf.

Tid 4.4 og u- 7.2; sj.) om ond tid, besvær-

lige, slemme tider, politiske Utider som nær-
wærende. Dagbl."/» 1883.1. sp. 4. En saadan
Konfusion som i denne Kirkens og Skolens

Utid er aldrig skabt indenfor nogen Admini-
strationsgreen. Vort Land.^*U 1904. 1. sp. 6. 3)

(jf. Tid 9.5 og u- 6.1 ; dial.) mangel paa tid;

i forb. have utid, ikke have tid; have daarlig

tid (sml. have ustunder u. Ustundj. Junge.

MDL.634.
utidig, adj. [iU|tiJ8i] (som gengivelse af

dial. (jf.Feilb. LollO.) utide. Cit.1720. (Stut-

teri.304). KMunk.HJ.137). adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (LTid. 1746. 472. Høyen.Thorv.

26). {glda. uti(i)dich, om skind: ikke færdig,

ikke godt garvet (egl.: umoden) (Skraaer.II.

236.240), utidigh i bet. 1 (Sydrak.56), sv.

otidig, grov, uforskammet, no. utidig, eng.

untidy, uordentlig, ty. unzeitig; til Utid ell.

tidig; jf. utimelig)
I ) som ikke kommer, finder sted i rette tid;

som sker i utide. I.I) (nu l.br.) i egl.bet.;

ofte: som sker før det rette tidspunkt; for
tidlig, en fader, som utidig sørgede (1871:
nedbøiet af en tidlig Sorg^, lod giøre et bil-

lede efter sin søn, som blev hastelig henta-

gen. yisd.i4.25('CAr.F/^. *Paa utidig Varme
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I
Folger Viaterkyilåe.Orundtv.PS.VIILléS.

Utidig SipTængning.Scheller.MarO. Dickens

udsendte sine Bøger hæftevis, vidste tit

ikke, hvor han vilde hen, glemte at ind-

fri Løfter fra Romanens Begyndelse, tabte

stundom Traaden; især var det ærgerligt

for ham, naar en af hans Personer var død
en utidig Død og maatte lives op igen.

Ruboto.(NatTid.^*/*1938.9.sp.5). utidige Blød-

ninger (hos kvinder). Pol.*^/tl941.4.sp.3. jf.:

(han) saa' komme et utidigt Lokomotiv med
én Waggon efter (o: et særtog). KGBrøndst.B.
272.

II
spec. om for tidlig fødsel og dermed

forbundrie foreteelser. Der skal ingen være,

som utidig føder (1871: føder i Utide; 1931:

Utidige Fødsler . . skal ikke forekomme^.
2Mos.23.26(Chr.VI). utidige Yeev.Saxtorph.

F.9S. det Foster, som Gertrude har undfan-

get . . gaar til Grunde ved en utidig Fød-
sel. Brandes. III. 194. m. overgang til bet. 2,

i forb. utidigt foster, ufuldbaarent barn;

abort. Præd.6.3. JCLange.B.152. ofte i sam-
menligninger ell. billedl.: sidst af Alle blev

han (o: Kristus) seet af mig (o: Paulus),

som det utidige (1907: ufuldbaarne^ Foster;

thi jeg er den ringeste af Apostlerne. iCor.

15.9. at Eders Planer ikke skulle vorde som
en Qvindes utidige Foster, der døer, naar
det seer Dagens Ly3.Hauch.I.369. 1.2) som
kommer paa et upassende tidspunkt; ubelej-

lig; ofte: som ikke er passende, hensigts-

mæssig, nyttig; ubetimelig; urimelig; ogs.:

ilde anbragt; malplaceret; i videre anv. (jf.

bet. 4 slutn.): anstødelig; (moralsk) for-
kastelig. *Den Tromme som i hørte,

|
Som

til slig Tapperhed u-tidig Jer forførte,
|
Ey

andet var, end een, som jeg loed slippe

ud. Holb.Paars.120. (publikum) fælder vel

ofte i Førstningen en utidig Dom, uden
at have undersøgt Sa^en. LTid. 1754.284.
•„Maaskee, mit Barn, er al vor Frygt (o: for

fiskerne paa havet) utidig . ."
|
— „Naar

var saa græsselig en Storm, som denne?"
Eu).(1914). III. 152. »Tilgav du Einer nu,

du var utidig god. NordBrun.ET.37. Frygt
ikke for ubetimelige Raad eller utidig Paa-
mmdelse.Winth.VlII.150. Hvortil slig uti-

dig Heftighed, Klokken er endnu ikke eet,

husk dog paa, at De skal møde den Elskede.
Kierk.1.292. En utidig Sparsomhed. IfO. Vil

hun kjøre af Byen nu i denne sildige, uti-

dige Timii? JakKnu.CD.115. utidig Flothed.
Vasegaard.FraKlejtrupSogn.(1925). 136.

||
t

forb. som utidig spøg olgn. Rein.235. (jeg)

havde . . nær sadt Livet til formedelst en
utidig Spøg mellem mine Karamerader, i det
en Riffelkugle susede tæt forbi mit Øre.
PNNyegaard.S.27. jeg fandt Lystigheden
(under bombardementet) stødende og utidig.

CU.1915.(JacAnd.Er.III.135). kunde de vir-

kelig nænne at drive utidige Løjer med en
»yg op svag Mand.Juie6ogen.i9i7.i45.

2) (nu dial.) som ikke er egnet, skikket til

en vis behandling ell. brug; uegnet; utjen-

lig; spec. om frugt: umoden; i videre anv.:

da ar li g; ringe. *En hver har gierne det i

sigt,
I

Som frugter meest . .
|
Men veed ey

hvad det er, saa at
|

Utiidig Frugt tit

gribes fat,
|

I steden for den Mode (o:

modne). Sort.PSkan.36. han kiører gemeen-
lig utidig Jord, og saaledes straffer sig selv,

med misligt Aar. OecMag.I.llO. endeel Skind
(blev) ved offentlig Auction bortsolgte, nem-

10 lig Beste Sort Ræveskind . . Hvide dito

4 Mk. 8 Sk.; Unge og utidige 17 a 18 Sk.

Ådr.*/il762.sp.l0. Mod Slutningen af Som-
meren er Skaden (o: en fisk) utidig, og
i Oktober skal den især være slæt som
Føde. Krøyer.III. 976. MDL. UfF. || (jf.

utimelig B) om vejr, vind: daarlig; ugunstig.

JESmidth.Ords.170. KMunk.HJ.137. UfF.
3) (især dagl.) som ikke er oplagt til noget,

ikke er i vigør; mat; ugidelig; utilpas;

20 især: dvask; forvaaget; søvnig; ogs. (jf.

tidig 3.2; dial.): som mangler madlyst; som
ingen appetit har. naar en udi et Selskab
bliver utidig og gisper, saa gisper det heele

Lav med.Holb.Hh.il.464. Jeg er saa søvnig
som een Katt, og saa utidig som een Torsk
(o: efter julestuen). JRPaulli.JM. 8. Folk er

sædvanlig aldrig mere dorske og utidige end
lige i Bagningen. Orundtv.Saxo.1.231. Fabriks-

fløjterne sendte det første skingrende Mor-
so genvarsel ind over Kvarteret, utidige Skik-

kelser kom glidende ud ad Gadedørene.
AndNx.(PoV'U*1911.10). II. gabede utidigt.

LeckFischer.EM.197. jeg sad med Over-
frakken paa og var utidig af Kulde. KMunk.
A.58. Feilb. Hjortø.SL.43(sjæll.). LollO.

||

(jf. tidig 3.2 slutn.) om mave: Eolb.LSk.1.6.

4) (især dial.) som ikke vil opføre sig

ordentligt; navnlig om barn: som (p. gr. af
træthed, sovnighed) er urolig ell. ustyrlig;

40 uartig; ogs. om voksen: uopdragen; ureger-
lig; vild; sær. De vare saa ublue og utidige

som galene og rasende Hunde. Schousbølle.

Saxo. 103. Denne store Mand (o: Grundt-
vig) blev af hans tidligere Samtid mis-

kjendt og anseet for et utidigt egensindigt,

modstridende Vidunder af Forfatter. Danne-
virke.1839.186. nu skal du (o: en lille pige)

være artig . . De véd ikke . . hvor hun
er utidig om Sønd&gen. KLars.OY44. Testa-

50 mentet (skal) blive lavet om; han skal

ikke faa en Øre . . for han har været
saa utidig ved mig, og jeg har ellers

gjort meget for ham. Ugeskr.fRetsv.l933.A.

458. MDL. FrGrundtv.LK.62. AarbFrborg.
1920.98. Feilb.IV. 360 (u. udydig;. LollO.

\\

om dyr: uvan. UfF. \\ om plantevækst.

Slaaentom . . skyder . . op fra Roden mange
Alen fra sig rundt omkring . . og man
maatte have idelig Umage med at rydde

60 denne megen utidige Yngel \ioxt.Fleischer.

AK.174.
II

(m. overgang til bet.l.i) om op-

træden ell. (især) tale. „kand du (o: en kok)

nu tractere til gavns?" — „Ja, vil I kun
lå brav Penge til" . . — „Har jeg i mine
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Dage hørt saa utidig et Svar? det skulle

være et Fandens Under at tractere vel for

vel Fenge" KomGrønneg.1.95. Børnene fik

(i skolen) Lejlighed til at høre en Mængde
„led" og „utidig" Snak (fx.) forvrængede
Bordhønner. FrOrundtv.LK.194. jf.: (taleren

skal) øjeblikkelig snakke løs, alt hvad der

kommer ham paa hans „utidige Tunge".
JLHeib.(StSprO.Nr.ll8.27).
Utidig-hed, en. flt. -er. det at være

utidig. Amberg. VSO. især i f,g. anv.: I) til

utidi> 1.2: ubetimelighed; urimelighed. Bran-

des.!. 515.
II (jf. bet. 3; sj.) om urimelig

(malplaceret, overilet) handling ell. ytring.

Hjort.B.1.75. 2) (især dagl.) til utidig 3:

dvaskhed; ugidelighed; ogs.: madlede. Moth.

T94. Under Gysninger og Gaben og andre
Utidigheds Symptomer. Rowel.HøghoU.(1868).

219. De søvndrukne Mænd slubrede 01 og
vred Madhumpler i sig . . Det hele gik

for sig i midigheå. Elkjær. RK. 195. UfF.
3) (især dial.) til utidig 4: uartighed; uop-
dragenhed, den ydre form behersker (de en-

gelske parlementsmedlemmer) og værner dem
mod al utidighed, som forstyrrer debatten.
EdvLehm.BY.136. UfF.
u- tidsmæssig, adj. (1. br.) utids-

svarende. Han mener . . at Sagkundskab er

godt, naar man skal tage sig af Sager, og
ud fra denne ganske utidsmæssige Betragt-
ning har han for Alvor sat sig ind i alt

det, som hans Provstestilling bragte ham i

Forbindelse med. OGeismar.MM. 70. en saa-

dan utidsmæssig Ting (0: som et album)
fandtes i hans Skrivepult. AaZJons.i^Æ. 23.

(sj.) om person: i Efteraaret 1890 . . var
Tiden kommen for den Politik, som han . .

havde stræbt hen imod . . I alle de mellem-
liggende Aar var han i Virkeligheden en
„Utidsmæssig". EHenrichs.MF. 1.204. -tids-
svarende, part. adj. som ikke svarer til

vedk. (især: indeværende) tids forhold, aand,
væsen osv.; ofte: forældet; umoderne. Tilsk.

1898.317. Nyboder i sin nuværende Form
er ganske ntidssvsiTende. Dag Nyh.^'/n 1906.
2.sp.l. -tilbøjelig, adj. ikke tilbøjelig (1);
uvillig. Slange.ChrIV432. vi er ikke util-

bøjelige til at overtage hele Partiet. Ludv.
//..• Min Moder, der kun med stor Util-
bøielighed . . havde givet efter for mine
OyeTta\eheT.Gylb.(1849).IX.29 samt: ved
sine bedste . . Handlinger (kender den, der
er ærlig mod sig selv) de Utilbøieligheder,
han har havt at oyeryinde. Rahb.Tilsk.1792.
450.

II
(nu næppe br.) som ikke nærer hen-

givenhed (for); uvenlig stemt (over for); ogs.:

ikke forelsket (i). Calliste . . viiste sig . .

ei utilbøielig imod ha.m.Suhm.II.126. Un-
garerne (er) utilbøielige mod alt Tydsk.
Engelst.Wien.284. ;/..• den Utilbøielighed,
hun . . følte for Frnnziska.. Hauch. IY 161.

O -tilbørlig, adj. adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (DL.6—5—10. Moth.B525). (ænyd.
d. s. og utilburlig; jf. uhørlig) ikke tilbørlig

(1); upassende; urigtig; især: stridende mod
god tone, pligt ell. moral; usømmelig. Synd
og Utilbørlig Gierning. DL.2—9—23. det er

alletiider uanstændigt, ja utilbørligt, for en
Bisp at føre Sværdet. Holb.DH.II.40. der
hører jo allerede Mangel af Kjærlighed til

at agte Andre utilbørligt ringe. Ørst.II. 147.

Israeliterne udtænkte utilbørlige Ting mod
Herren . . og byggede sig Offerhøje i alle

10 deres ByeT.2Kg.l7.9(1931). Han sigtes for

Krænkelse af Blufærdigheden under Ud-
øvelsen af Lægegerningen. Politiet mener . .

at Lægen . . har optraadt utilbørligt over
for en kvindelig ?&tient.BerlTid.^'>/itl948.

M.9.sp.l.
II

især om ytring: upassende; an-
stødelig. Ere Ordene ikke nogens Ære og
Lempe for nær, og dog kiendis af Dommeren
at være Utilbørlige, da maa de med Pen-
gestraf forsonis. DL.6—21—4. Menneskene

20 skulle giøre Regnskab paa Dommens Dag
for hvert utilbørligt (Chr.VI: unyttigtj Ord,
som de have t&let. Matth.12.36. Finder For-
manden et Medlems Ytringer utilbørlige,

kan han kalde vedkommende til Orden.
Forr Folketing. §31. || f om noget konkr.

Findis nogen Baadsmand . . om Natte-
tide paa Gaden, eller og i Utilbørlige Huse
og Herberge. Z)L.4

—

1—7. CP -tilbørlig-
hed, en. flt. -er. (ænyd. d. s.) det at være

30 utilbørlig; ogs.: utilbørlig handling ell. ud-

talelse. Moth.B525. det (var) en ren Util-

børlighed at kalde den fredsommelige ald-

rende Kone en Mær. RSchmidt.MD.233. den
paagældende Slagtermester skulde have be-

gaaet Utilbørligheder med Hensyn til Kød-
stemplerne. DagNyh. "/? 1912. 3. sp. 1. -til-
dækket, part. adj. (jf. -bedækket; -dæk-
ket; især Cpj ikke tildækket; om legemsdel:

bar; blottet; nøgen. vAph.(1759). Gennem det

40 utildækkede Vindu faldt det første Dag-
skær ind i K&mmcret. Pont.LP.^ 11.46. Er
det sømmeligt, at en Kvinde beder til

Gud med utildækket (1819: blottet; 1948:
utilhyUet; Eo\ed?lCor.ll.l3(1907).

\\
(sj.)

billedl., i udtr. for at se noget klart. *Tænk,
naar engang med utildækket Øje

|
Jeg

ham skal se, hvem her jeg tro'de paa.

SalmHj.650.4. -tilforladelig, adj. (jf.

ty. unzuverlåssig, -låsslich; lidt gldgs.} især

50 om meddeler ell. meddelelse: som man ikke

kan forlade sig, stole paa; upaalidelig. Holb.

DH.I.)(4.r intet er utilforladeligere, end
Byerygter. Falsen.SF.18. Moderen betrag-

tede Henrik som et alfor utilforladeligt

Vrøvlehoved, til at hun skulde betro ham
sine Bekymringer. (j;eLM. 262. 7/.; (Bagge-

sens) personlige Upaalidelighed og Util-

forladelighed.Marf. Levnet.ll.48. JacPa-
ludan.(NatTid.^'/i»1948.8.sp.4). -tilfreds,

60 adj. (sv. otillfreds, jf. ty. unzufrieden samt
ilde tilfreds u. tilfreds 2.2) ikke tilfreds (2);

misfornøjet. vAph.(1759). snart med sin

Gud, sig selv og Jorden utilfreds
|
han

hører ei den glade Lærkes Stemme. FGuldb.
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1.108. I (hendes) Characteer laae noget

Utilfreds og Qind.VGni.Hrz.FN.14. Grevinden
satte et fornemt, men ingenlunde utilfredst

Ansigt op.Schand.UM.114. er du utilfreds

med (o: skuffet over) Udsigten? D<fe5. (sj. i

skriftspr.) uhøjet i flt. som præd.: Almuen og
Bønderne . . vare lige utilfreds med Kon-
gens nye Loyhuå.Molb.DH.II.81. JKHøst.
Clio.II. (1824). 426. \\ hertil Utilfredshed.
vAph.(1764). (da) udbryder den vrantne lo

Utilfredshed i uophørlige Klager. Engelst.

Nat.149. det (vilde) vække Utilfredshed hos
(bønderne). EBertels. MH. 129. -tilfreds-
stille, V. vhs. -else (s. d.). (næsten kun
i part.) ikke stille tilfreds; gøre uiilfreds.

(billedhuggeren) utilfredsstilles . . ved blot

at skulle efterligne. JAndersen.Stuckenberg.

1.(1944). 35.
II

part. utilfredsstillende
anv. som adj. Holst.R. Det utilfredsstillende

i at skulle have tre . . forklaringer på disse 20

nær overensstemmende former er selvklart.

MKrist.FS.33. jf.: (hyldetræspiben) var grim
og utilfredsstillende, den smagte grønt.

HansPovls.HF.27.
j|

part. utilfredsstillet
anv. som adj. vApn.(1764). hans hidtil saa
godt som utilfredsstillede Trang til Læsning.
Drachm.VT.307. (den lillepige) var utilfreds-

stillet, naar hun om Aftenen skulde i Seng,
sur og skuffet; Dagen bod hende ikke det,

den skulde og \i\vcåQ.AndNx.LK.165. jf.: 30

Ubehaget (er) enten a) det blotte Ikke-

Behag, som en Utilfredsstillethed . .

eller b) det positive Ildebehag. Sibl. Psy-
choloqie.( 1843).331. NatalieZahle.(1914).263.

(9 -tilfredMStillelis;, adj. Amberg. et

evigt, utilfredsstilleligt Savn. CBernh.I.147.
BilleskovJ.H. 1. 195. -tilfredsstillelse,
en. ((3, 1. br.) vbs. til -tilfredsstille ell. (især)
det at være utilfredsstillet; mangel paa til-

fredsstillelse. Følelsen af Utilfredsstillelse 40

ved det blotte Routinevæsen (0: hos skue-
spillere). Heib.Intel.II.2. Istedenfor Utilfreds-

heden før de store Sammenbrud er traadt
Utilfredsstillelsen efter. Brandes. IV 41. Gyr
Lemche.FS.391. -til|;iveli|C, adj. (ænyd.
d. s.; især Qj) navnlig om handling: som ikke
kan tilgives. Molh.G157. utilgivelige Fadæser
i Overskous . . Hea^ter-Yix^tone. Hjort.KritlÅt.
in.218. en utilgivelig Fejl.DÆ//.

||
(sj.)

om person. Den Livsanskuelse, som ligger 50
til Grund for Skriftet, er saa aabent udtalt,
at Anmelderen er utilgivelig, naar han ikke
ser (det). Brande8.XIII.416. \\ som adv.; ofte

m. rent forstærkende bet. Oversættelsen var
utilgivelig %k\øåe?,\ø%.CThaar.H.13. Nikolai
Taarn . , var utilgiveligt lavt og smalt.
JVJem.D.34. -til||;æng:eli8:« (^dj. {ænyd.
d. 8.) \) om ting ell. forhold. I.l) om sted:

som man ikke ell. kun med vanskelighed kan
komme hen til ell. (om bjerg olgn.) komme op 60
paa, bestige; ogs.: som der ikke er adgang til;

som man ikke kan bese, besøge. Moth.059.
fr» alle andre Kanter er Høiden steil og
»aa got som \kii\gmn%e\\g.Bagge8.L.I.363.

(de) lode Qvinder, Børn og Oldinger søge
Skiul i Skove og utilgængelige Moradser.
Molb.DH.II,313. Kirkerne . . maae staae til-

lukte og utilgængelige Ugen igjennem.fi^
Claus. De kirkelige Individer. (1867). 32. Ked-
ler, hvis Indre er utilgængeligt . . renses

ved Xlåkogmn^. Skibs Mask. 133. 1.2) som
man ikke ell. vanskelig kan faa fat paa,

komme i besiddelse af; umulig ell. svær at

opnaa ell. tilegne sig; ofte: vanskelig at fatte,

forstaa ell. studere; dunkel; uforstaaelig. de
erklære Sandheden utilgængelig for Menne-
skene. ikf!/ns<.Befr./.il. de udenlandske Breve
(var) ham (o: Huitfeldt) utilgængelige. Zr
Ersl.(DanmRigHist.il.10). en desværre ret

utilgængelig og derfor ukendt Fremstilling.

PoW/iil937.9.sp.6. 2) om person. 2.1) som
man ikke (let) kan komme hen til, faa ad-

gang til; navnlig: som man ikke (let) kan
komme i kontakt med; afvisende; indesluttet;

tavs. *Han, som var frygtelig,
| Og util-

gængelig,
I

I sin høie Bolig,
|
Han nu i

Bårne-Dragt
|
Har sig i Krybben lagt.

Grundtv.SS.1.348. (hun) sad der . . saa selv-

egen, charakteerstreng, ja næsten steil og
\itilgiængelig.Sibb.I.103. Den franske Fa-
milie er nærmest utilgængelig for Udlæn-
dinge. JJIpsen.En Utopists Historie. (1926).105.

2.2) som ikke er i stand til at modtage paavirk-
ninger ell. indtryk; uimodtagelig; upaavirkelig.

denne rene Sjæl (0: en ung pige) var util-

gængelig for al Fristelse enten af Kjærlighed
eller af Verdens Goder. Gylb.(1849).IX.78.
Folk vare nu (0: i 1820'erne) ikke slet saa
irritable og utilgjængelige, naar Talen var
om en critisk Vurdering af et af Oehlen-
schlågers YæTkeT.Hrz.D.III.241. Fangen . .

havde i Tugthuset vist sig utilgængelig for

Påkvirkning. Rørd.LB.324. -tilhag^gen ell.

(nu især) -tilhngg^et, part. adj. (ænyd.
utilhuggen) Moth.H298. af utilhugne (1871:
hele^ Sten skal du bygge Herren din Guds
Alter. 5M08.27.6(1931). Q3 -tilhyllet, part,

adj. ikke skjult ved indhylning, tildækning.

S&B. lCor.ll.l3(1948; se «. -tildækket/
||

billedl. Guds Ord skal høres heelt og util-

hyllet. Grundtv. (CLNMynst. NB. 100). jf. u.

-tildækket: *(du vil) Solen see med util-

hyllet Blik. P Worm. Fire Breve om Clara Ra-
phael.(1851).27. -tilladelig, adj. som ikke
kan ell. bør tillades; forbudt; ogs.: uforsvarlig;

utilgivelig. Simonie eller andre deslige util-

ladelige Conditioner og Practiqver. /^orordn.

^Un07. Hun havde en utilladelig Kjær-
lighedsforbindelse med en ung Mand fra

et nærliggende Gods.Kofoed-Hansen.KA.I.
404. Spot er hæslig og fordærvelig overfor
voksne, men ganske utilladelig overfor Børn.
KLars.AH.182.

j|
(1. br.) om sted. høveder,

som (kommer) 1 korn, eng eller på andre
utilladelige steder. Cit.l779.(Vider.III.507).
Regulativ*/\il857.§2. \\ (sj ) om person, util-

ladelige Kroeholdere (0: 8om driver utillade-

ligt krohold). Forordn.*'*Ul734. || som adv.;



79 ntilladt atilstrækkelig: 80

især m. rent forstærkende let. ethvert Men-
neske, som ikke duede i sit Embede, eller

ogsaa var utilladelig i}i\irQ..HCAnd.(1919).I.

143. Far siger, at ti Kroner i Timen for

Musiktheori er næsten utilladelig mange
Fenge.KMich.H.179. (bogen) forekommer
saa meget tungere, som den desværre er

trykt med utilladelig smaa ty^er.HistTids-

skr.llR.1.560. -tilladt, part. adj. (I Ir.)

som ikke er (en) tilladt; forbudt. Moth.L17,

fordi de, som Hedninger, ikke troede nogen
Slags Vold utilladt imod et christnet Land.

Mali SgH. 678. KNordent.(PoU'U 1937. 11

.

sp.6). -tillakket, part. adj, (tidligere ogs.

-tilluktj. (l.br.) om afspærringsmiddel, aab-

ning: ikke lukket. vAph.(1764). det utillukte

ll\i\is.Mynst.Præd.II.241. *Vinden
|
Klam-

red med Porte og utillukkede BøTe.Blich.

(1920).1V221.
II

ikke spærret; aaben; til-

gængelig. * Østen er for muntre Vindes

Flugt
I
Fra aabne Søekant frie og utillukt.

Pram.EK.19. -tilnejet, adj. se u. til-

genegen. -tilnærmeligr, adj. som man
ikke kan nærme sig til; utilgængelig. S&B.
et utilnærmeligt Fort. D&H. \\ næsten kun
overf., om person(s væsen, adfærd): tilbage-

holdende; afvisende; uvenlig. Jeg har for-

resten længe tænkt paa at tale med dig

derom. Men du har jo været saa utilnær-

melig i den senere Tiå. Pont.LP.VII1.198.
(hans) haarde, utilnærmelige Udtryk. JF
Jens.D.30. jf.: bag al hendes Godhed og
Omhu laa det samme Skær af jomfruelig

Utilnærmelighed. AndNx.PE.lY.55. Post-

væsenet (burde ikke) trække sig tilbage i

ophøjet bureaukratisk Utilnærmelighed. Jac
And.Er.II.90. -tilpas, adj. flt. -se ell. (i

ulm. spr. som præd.) d. s. I) ikke efter øn-

ske; ikke passende; ubelejlig; ubekvem. Am-
berg. \\ især i forb. som komme en utilpas,
være (en) ubelejligt, ubehageligt. Det slette

Veir . . kommer dobbelt utilpas for Dem . .

som er i saa elegant en Paaklædning. ffei6.

Poet.X.95. pludselig vendte hans Løbebane
sig i en hel anden Retning. Traditionen vil

vide, at det ikke kom ham utilpas. Villads

Christensen.Vedbygaard.(1939).14. 2) (endnu
ikke i MO.^) m. h. t. sundhed, befindende.

2.1) lidende af (lettere) ildebefindende; ikke
helt rask ell. vel. MO. (han sad) nede paa
Køjekanten hos Matilde, der uden at være
syg dog følte sig utilpas. Pon^.HZ.294. nogle
bliver urolige og utilpasse af at tage (tablet-

terne). Pol."/iil942.6.sp.3. j/. Utilpashed.
S&B. (han) ryster af kulde og utilpashed.
MKlitgaard.MS.80. 2.2) (især dial.) ilde til

mode; ikke tilfreds; ikke veloplagt. Feilb.

(børnene) skal være interesserede og aktive,
ellers bliver Børn jo gerne utilpasse og
hitter paa mindre gode Ting. Folkeskolen.
1928.136. sp.2. (de) ser overrumplede og
utilpasse ud. BechNygaard.G0.258. jf.: usa-
lighed (bestaar) i begæret med dets uro
og utilpashed. Grøn&.H.//.29. -tilraade-

liff, adj. (især Q}) som ikke bør tilraades,

anbefales. VSO. Det var utilraadeligt . . at
gaa ind over Revlerne . . med Baaden endnu
stærkere hel&stet.MylErich.S.175. -tilreg-
nelig, adj. i) (især jur.) om forhold: som
ikke bør tilregnes en som brøde ell. skam; som
man ikke kan have ansvar for; uforskyldt.

CBernh.GM.I.129. En utilregnelig Brøde,
Forseelse. FiSO. Vikarudgifter, der skyldes,

10 at en fast ansat Lærer . . ved Sygdom eller

af anden ham utilregnelig Aarsag — f. Eks.
Militærtjeneste eller Udførelse af et borger-
ligt Ombud . . — er ude af Stand til at vare-
tage sin Gerning. Regi."'/»1946. §3,1. 2) om
person: som ikke kan gøres ansvarlig for si7ie

handlinger p. gr. af svage ell. svækkede aands-
evner; som ikke har sin forstands fulde brug.

(de) erklærede Gjerningen (o: drabet) for

udøvet i sindsforvirret og utilregnelig Til-

20 sta,nd. Fædrel.l846.sp.449. Personer, der . .

ere berusede, umyndiggjorte paa Grund af

Drikfældighed eller utilregnelige. Lov Nr. 99
^''U1912.§19. jf.: Naar udpræget Sindssyg-
dom medfører Utilregnelighed, saa er

Grunden den, at Straffen her er formaals-
løs.K Pont. Retsmed. 1. 11. o -tilsigtet,
part. adj. som man ikke har til hensigt;

ikke tilstræbt, (jeg) vared ham . . mod
denne . . maaske endnu utilsigtede Fejl-

30 t&gehe. Riget.*/»1912.3.sp.3. DagNyh.*'/il929.
7. sp.6. -tilsløret, part. adj. (jf. uslø-

ret; især to) ikke dækket, tilhyllet med slør.

S&B. Jødinden (i Tunis) der . . utilsløret

færdes uåe.KvBl."/,1913.1.sp.3. \\ billedl,

om adfærd, udtryksmaade: som man ikke

søger at skjule ell. afdæmpe; aabenlys; ufor-

dulgt. I Folkestuen summede det med . .

utilslørede Hentydninger. ilfttusm.L^.97. G.

havde . . ikke alene truet ham paa Livet,

40 men han havde endogsaa ganske utilsløret

forsøgt baade at kvæle og at drukne ham.
AKohl.MP.II.49. Der er intet, et moderne
Blad er så bange for som at sige Sand-
heden utilsløret. — Jo, at hore åen.Stein-

cke.Tegnestifter.(1938).75 Q) -tilstedelig,
adj. (jf. ænyd. utilsted; til tilstede 2-3; snil.

tilstedelig) som ikke kan tillades, godken-

des; utilladelig; ogs.: utilbørlig, den slesvigske

Stænderforsamling . . har forlangt Slesvigs

50 Optagelse i det tydske Forbund . . dette

Forlangende er ikke blot uretfærdigt, men
. . utilstedeligt. Le^m.//.7S. VSO. Goldschm.
Fort.III.337. det anses . . i Reglen for util-

stedeligt at benytte som Vidner (ved under-

skrivelse af testament) Personer, der er be-

tænkte i Testamentet. JurFormularbog.^130.

jf. (sj.): Vja i forlyd er utilstedeligt i nor-

disk. ^Oir. DH. II. 100. -tilstrækkelig,
adj. adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (vAph.(1759).

60 OGuldb.Br.l35. PWBalle.R.153). som ikke

strækker til; ikke tilstrækkelig; ufyldestgø-

rende; utilfredsstillende; mangelfuld. Denne
Skarpskyden undskyldte Lieutenanten med
en utilstreckelig undskyldning. JJuel.41. Ind-
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komsterne ved Riber Skoles Rectorat ere

. . ringe og u-tilstrekkelige.LThura.fFalste-

riana.4). uden dem (o: videnskaber) er den
beste Regieringsform utilstrækkelig. J^need.

YIII.228. breve med utilstrækkelig adresse

eller frankering vil ikke blive besørget af

postvæsenet
j I|

m. angivelse af arten, især

ved af ell. med. der var rigeligt med mad,
men utilstrækkeligt med drikkevarer

i |j ofte

i forb. TO. til ell. (nu sj.) for (Holb.Hex.iI.6).

Gram. Nucleus. 656, hans lille formue var
utilstrækkelig til at dække (ell. til dækning
&f) sønnens gæld • -tilstrækkelig-hed,
en. flt. (sj.) -er. det at være utilstrække-

lig; mangelfuldhed, (han) handler udførligen

om Fornuftens Utilstrækkelighed i at er-

kiende Naturens Lo\. LTid.1739.620. (han)
erkjendte sine Ords Utilstrækkelighed. GoW-
schm.Ejl.1.121. Efter en stærk aandelig An-
strængelse, hvor man har følt sin Afmagt
eller Utilstrækkelighed, følger tit en blød,

stemningsfuld Træthed. CiToc/i.GF. 232. Util-
strækkeligheden af Næringsmidler. Ørsi.

III.24.
II

utilstrækkelig mængde; mangel; i

flt.: han (fremdrager) alle de Grunde, paa
hvilke Materialisterne bygge deres Systema,
og viser dens Feyl og Utilstrækkeligheder.

LTid.1755.37. jeg (tør) maaske korrigere

en af mine egne Utilstrækkeligheder. jRoos.

Vi.lOO. -tiltaklet, part. adj. ^ utaklet.

Earboe.MarO. Bl&T. -tiltalende, part.

adj. som man ikke synes om; ubehagelig;

usympatisk. Paa E. . . gjorde (den fremme-
des) Person og Væsen et saaro utiltalende

Indtryk. Poni./''L.73. Goethes selvsikre Ro
(maalte) være den . . hysterisk følsomme
Mand (o: Baggesen) . . utiltalende (Brandes.
MenneskerogVærker.(1883).10: usympathisk^.
Brandes.I.270. Folk (kan) være utiltalende,

være snavsede, have Utøj o. s. v. DagNyh.
**/tl913.Till.2.sp.2. -tilvant, part. adj.

{ænyd. d. s.: nu sj.) uvant. Moth.V129. VSO.
utilvante Sysler. I><feH. -timelifl:, adj.

[•u|ti'mali ell. (i bet. 2-Z) u'ti'moli] \ænyd.
d.$. i bet. 2.2 (PHelie.Skrifter.III.(1933).

133) og 3, fsv. (adv.) otimelika, i utide,

eng. untimely i bet. 2-3; dannet til time-
lig ell. (i bet. 2-3) til et subsL, svarende til

f»v. otirae (i forb. i otima, t utide), no.

dial. utime, ulykkeslid, oldn. titfmi, ulykke,

plage, eng. f untime; ;/. ubetimelig og utidig)

1) (sj.) som modsætn. til timelig 1: ikke hø-

reride til tiden, den jordiske tilværelse; ujor-

disk, (kunstnerne) forvandlede (tinger^) fra

noget timeligt til noget evigt . . Det lyk-

kedes dem også at gøre landskaberne evige
eller i hvert fald utimelige. Orønd. 5Y20.5.

2) (jf. I. Time 2; nu sj.) som sker i utide.

2.1) t egl. bet.: utidig (l.i); ofte: for tid-

lig; især om død: pluÅselig; uverUet; vold-

tom. Samtlige Mænd af Achaia til Thing
de stævnede begge | Reent mod Skik paa
utimelig Tid, alt dalede Solen. Wt/«/.Od.
III.V.138. Flere af Kongehuset døde en

XXVI. Rentrykt •'/, 1960

utimelig og voldsom Død. Allen. 1. 9. 2.2)

utidig (1.2); ubetimelig. *Opoffre ikke her,

utimelig,
| Uæret, Eders Liv for os alene.

Mynst.(SkandLittSkr.XX.344). 3) (jf. uti-

dig 2 slutn. og timelig 2 slutn.; nu næppe br.,

jf.: „obsolet." Lewn.) om vejrlig: ugunstig,

daarlig. dersom nogen af . . utimelig veirlig

blef tilbage med sin høst. Cit.ca.l700.( Vider.

1.93). Slange.ChrlVM. I disse Tider ind-

10 faldt der ved utimelig Veirligt stor Mis-
vext og Byitid.Grundtv.Saxo.II.219. Molb.
DH.II.141.

UtiniO:, en ell. (dial. og no.) et (vAph.
Nath.III.298. OrdbS.;nordsjæll. jf. Rietz.

784). ['U|teii'] flt. d. s. (ænyd. d. s. i bet.

„utøj", glda. uthing, slem, ond ting, ondt dyr,

SV. dial. uting, n., spøgelse, no. dial. uting,

n., slem ting, ondt dyr ell. menneske, trold,

ty. unding; jf. u- 7.2)

1) noget, som ikke er til; ikke eksiste-
rende ting ell. forhold; ogs. (og nu især)

om noget urimeligt, noget selvmodsi-
gende, noget, som ikke bør være ell.

finde sted. Moth.T117. overalt nævner jeg

ingen Uting, naar jeg taler om godgiørende
Menneske-Fiender.£M).^i9i4;.///.3(?9. (den
offentlige mening) maa høre sig erklæres,

ikke blot for hensovet og død, men endog
for en Uting, der ikke er, aldrig har været,

30 og ingensinde vil blive til. Rahb.LB.II.349.
*„(vi) Ønske Mand og Bruden

|
Livets

Roser uden Torn."
|

. . „Jeg takker eder.

„Roser uden Torn?" | I ønske mig en Uting."
Oehl.VII.105. upoetisk Aand og aandløs
Poesie, hvoraf den Ene svæver i Luften og
den Anden pladsker i Vandet, er to Uting.

Grundtv.HVIII.254. En fornuftig, kold,

overlagt Kjerlighed er en Uting. Oylb.(Fru
Heib.HG.356). at tale uden Tilhørere, er

40 en Uting. MHamm.Progr.(1855).15. en uop-
skåret bog er en uting, en vederstyggelighed
for enhver sand sander. Plesner.B.30.

2) (jf.bet.3', l.br.) om noget, som er

anderledes, end det bør ell. plejer at

være; uformelig, vanskabt ting. allerede paa
dette korte Stykke var min Hat forvandlet

til en drivende Uting, og jeg selv gjennem-
blødt af Regnen. Bergs.PP.186. || t forb. m.
adj. m. nedsæt, bet. (vognen) var . . en af-

se skyelig Uting. Rask.Br.1.432. med Guds Bi-

stand skal (det) lykkes Dig at blive et

Menneske, en Personlighed, frelst fra at

være denne rædsomme Uting, hvortil vi

Mennesker . . ere blevne forgjorte, et uper-

sonligt, et objektivt 'Noget.Kierk.XII.331.

3) om noget ondt, skadeligt ell. ube-
hageliat. *Kulden og Tørken,

|
De Uting

fra Ørken,
|
Med sig bringe Rædsel og

Dod. Orundtv.PS.V11.626. især (nu dial.) i

60 flg. anv.: 3.1) (jf. 1. Ting i.4) ofte i best. f.

om forsk, sygdomme ell. lidelser, fx. om
rosen (Erysipelas) olgn. udslæt ell. betæn-

delser, gigt, ondartet forkølelse og (ofte) kold-
feber. Uting kalder bonder alle slags svag-
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heder; som: Moderen, den kolde, Rosen,

0.8. f.Moth.T117. Thurah.B.29. Junge. Rask.

FynskeBS.66. MDL. jeg er syg; jeg faaer,

min Salighed, VtmgQnlPNJørg.S.Sd. Naar
den kloge Kone . . læser Utingen eller Fnat

ud af Folks Krop, saa læser hun ogsaa al-

tid YeTs.Schand.OamleBilleder.(1899).95. det

var ham umuligt at opdage ringeste Uting

paa de Fødder (paa hesten). JVJens.HH.18.

Feilb. Esp.376. FrGrundtv.LK.87. Koldfeber, lo

den var i Halvtredserne en hel Plage. Man
maatte ikke nævne den ved Navn, thi saa

blev den bare værre, man skulde kalde den
Utingen. 4ar6Fr6org.i9iS.i06. LollO. jf. Rietz.

784(skaansk). 3.2) (jf. IJtede) om skadeligt
ell. ondt væsen; dels om person, jf.: der var

saadanne Uting til som sladrende Hoftærner,

støiende Dra,h&nteT. CBernh.Y189. som ringe-

agtende skældsord: Rask.FynskeBS.62. UfF.

II
dels om skadelige dyr; fx. om rovdyr, rotter, 20

mus. Rotter Muus og andre Uting. fiorre6?/e.

TF.835. Skiød jeg meere Vildbrad, end jeg

kunde fortære, saa maatte Hunden eller

Uting æde det. RoUnson.1.200. jf. Rietz.784.

om forsk, insekter ell. utøj: dersom du ikke

lader mit folk fare, see, da lader jeg komme
allehaande uting (1871: Utøij paa dig,

2Mos.8.21(Chr.Vl). Moth.T117. jf. Rietz.

784.
II
om uhyrer, utysker, overnaturlige onde

væsener. Kamp med Skarer af fæle Uting. 30

Orundtv.Saxo.1.83. Aldrig havde nogen hørt

(kirkeklokken) klinge saaledes før. Det maatte
være „Utingen" (0: den onde, fanden) selv,

der var røgen i TsLamet. Bergs.PS. VI.230.
sml. Rietz.784. jf. bet. 1: *Umuelighed! —
Hvad er det? Aldrig saae jeg

|
Endnu det

Spøgelse, den lede Uting. Ew.(1914).III.159.
n-tjenlig, adj. {ænyd. d. s.; især O

ell. fagl.) I) som ikke er til nytte ell. gavn;
unyttig; ufordelagtig; uhensigtsmæssig, (ofte 40

i forh. m. hensobj. ell. (nu især) præp.-led m.
ioi). Midler, som udi visse Tilfæller ere de
beste og nyttigste, ere udi andre utienlige

og til ingen 'Nytte. Holb.Heltind.1. 196. Over-
flod af Mad og Drikke . . u-nødige Opvartere
. . Vogne og Bære-Stole, hvilke ere min Hel-
bred utienlige, og viderlige for min Humeur.
sa.Ep.III.18. det (kan) ikke være utjenligt,

om jeg i Forvejen gjør mine Læsere noget
nærmere bekjendte dermed. Ew.(1914). IY 50

259. de for Aandedraget utjenlige Luftarter.
Ørst.I.112. alle de mere eller mindre utjen-
lige Husraad som uforstandige Kvinder an-
vender (til fosterfordrivelse). Rosenkrantz.E.
40. 2) som ikke kan anvendes; uanvendelig;
ubrugbar; uegnet, (ofte m. nærmere angivelse

af formaalet, især ved til, sj. for. Levin. Neo-
logerne.(1849).18). adskillige Gisninger og Me-
ninger . . til en behagelig Tids Fordriv ikke
utienlige; men xihevnslige.Eilsch. Phil Brev. éo

338. Skønnes noget Forbrugsgods utjenligt,

indsendes der til Chefen for Orlogsværftet
Begæring om at faa det ombyttet. Borden^.
Søm.II.244. Ejendommene er utjenlige til

Beboelse og Ophold. Pol.*y*1941.1.sp.6. \\ om
person, jf.: (skuespilleren) der, formedelst

sin Utienlighed i Sørgespillet, ikke kunde
bruges til Andet, end Odin i sidste Scene

(af „Balders Død").Rahb.E.I.252. -tjenst-
»gtigf adj. (1. br.) som nødig yder (en)
hjælp, haandsrækning ; uhjælpsom; utjenstvil-

lig. Moth.T102. Krist.Ordspr.102. -tjenst-
Aygtigf adj. (fagl., spec. ^) tjenstudygtig.

bliver han (0: en brandmand) utienstdygtig,

da skal han, for sin Livstid, nyde en aar-

lig Pension. Forordn. "/,2799.5i39. Scheller.

MarO.
II
om hest. S&B. D&H. \\ om ting, navn-

lig materiel. DSB.Sign.I.17. Kulden (gjorde)

en Mængde Biler utjenstdygtige. Poi.*'/ii942.

8.sp.2. jf.: sætte en Bagladekanon i utjenst-

dygtig St3ind.OpfB.'Vn.l34. -tjenstdyg-
tig-hed, en. (fagl.). VSO. (en lærerindes)

Utjenstdygtighed som Følge af Svangerskab.
Regl.">/» 1946. §8,1. \\ hertil (;^): Utjenst-
dygtighedspas, tjenstudygtighedspas. Cirk.

Nr.312*Utl901. -tjenstvillig, adj. (jf.

-tjenstagtig^. Moth.U25. AnnaLarssenBjør-

ner.Teater ogTempel.(1935).17 . -toet, part.

adj. (ogs. ntoen; i bet. 1 (nu næppe br.):

Moth.T133. H0rn.Moral.II.95. Lucopp.(Falst.

Ovid.a8r). (dial.) i bet. 2: SjællBond.48.
— i bet. 2.2 som gengivelse af dial. uto-
ven. MDL. NMøll.H.19. CReimer.NB.374.

jf. skriveformen utogen. Rask.FynskeBS.
66. sml. Flemløse.266). {ænyd. utoet, utogen
(utoden, uto(u)gen) i bet. 1-2, æda. uthoen,

om uld: uvasket, run. (propr.) uj)wagin
(DRun.sp.734. DGP.I.1536), oldn. iij)ve-

ginn, uvasket (ogs. som tilnavn); 2. led egl.

perf. part. af lY. to, vaske; sml. -tvættet;

i bet. 2 mulig paavirket af nt. untagen, mnt.

untogen, uopdragen, sideform til nt. unge-
tagen, mnt. ungetogen (jf. hty. ungezogen,

f unzogen^, hvis 2. led er perf. part. af mnt.

ten (togen), hty. ziehen (se I. Tog), jf. fsv.

otughin, utilbørlig) I) (nu næsten kun høj-

tid.) uvasket; uren; snavset. Utoen uld. Moth.^

U226.
II

ofte i forb. som med utoede hæn-
der. 1. i egl. bet. at æde med utoede Hæn-
der, giør ikke Mennesket uveent. Matth.15.20.

KMKofoed. Bornholmske Særlinge.(1934) .150.

2. {efter lat. illotis manibus; wm næppe br.)

uforberedt, for at vise, at han ikke gik, som
man siger, ganske med utoede Hænder til

sit Arbejde, maa her staae Beskrivelsen over

Guldalderen. NyerupRahb.IV462. ADJørg.IV
45.

II (jf. lY to 3) billedl. (I) haver lidet

(0: længtes) efter at bekende Eders utoede

Synder. JPJac.(1924). 1. 85. 2) om person.

2.1) (arkais.) snavset; uren; ogs. nedsæt.:

beskidt; svinagtig. *De Barbarer beleer din

(0: Ovids) krydede Latin,
j
Din Artighed er

spildt paa de u-to§ne Sviin. Lucopp.(Falst.

Ovid.a8^). *Hans Huus blev Svine -Stie,

fordi den Brud, han fik,
|
Utoet selv, hver

Dag med Lyst i Skarnet gi\i.Stub.l04. (mis-

sionærerne) er i vort Land som en Flok

utoede Barbarer. 4aA;;.JIf. 46. jf.: jeg var
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noget bange, han skulde tale til disse to

unge Jomfruer om disse utoen og liderlige

Eistonei.JakKnu.AM.92. 2.2) (dial.) uar-

tig; uopdragen; grov; uhøflig; uvorn. Moth.^

U226. Rasli.FynskeBS.66. MDL. så var han
tilmed kåd og utoven og havde lyst til at

nappe hende bag i dkTtaen.NMøll.É.19. Det
kunde ske, at Karlen tog hele Silden og
begyndte at spise af den fra en Ende; men
det blev anset for at være en lidt utoen
(uopdragen) Maade at faa Mad paa.Sjæll

Bond.48. Feilb. Kværnd. CReimer.NB.374.
C3 Utopi, en. [uto'piJ] flt. -er. (e/fer

nylat. Utopia, titel faa en hog (1516) af

englænderen Thomas More (f 1535), hvori

et Innd „ingensteds^', en platonsk idealstat,

skildres; til gr. vL, ikke, og topos, sted (se

Topograf^; i da. beskrives landet under nav-

net Utopia (Blich.(1920).XIV. 114. OKel-
ler.KlæderskaberFolk.(overs.l919).52), f Vto-
peia (Palladius.IV.92; skrevet 1556) ell. (nu
olm.) Utopien [u'to'pian] (Primon.Lexi-
con.(1807). et frit, stort og enigt Tydsk-
land, som rigtignok endnu ligger i Utopien.
Hauch.Br.75. GBang.S.48); sa. navn er, ved

bogstavombytning, det i Holb.NicolaiKlimii
Itersibterreanvm.(1741) omtalte Potu) egl.:

opdigtet mønsterstat; idealland (Meyer.^-*)

;

fremstilling af, forestilling om, plan til en saa-

dan stat; nu især: uigennemførlig tanke;
idealistisk drømmeri ell. fantasi. Sel-

mer.FO.II.764. Digterværker . . hvori deres

(a: de unge digteres) egne Samfundsprotester
og Utopier, deres egne Fortidsskuflfelser og
Fremtidshaab fik IJdtryk. Borchsen.(Udeog
Hjemme.l882i83.488.sp.l). Folkenes forbund
var en \itopi.Linnemann.NF.156. O uto-
pisk, adj. [u^to^bisg] adj. til Utopi(en):
som vedrører Utopien, drejer sig om et idealt

fremtidsland; nu især: som ikke eksisterer;
fantastisk; uopnaaelig. Meyer.^ Den uto-
piske Socialisme udspringer af Fantasien,
der sættes i Svingning ved Tidens Nød.
Uøffd.LT.93. blot ti Aar forinden vilde (det)

være utopisk at haabe ^Wgt.Pol.**/il929.10.

sp.2.

n-torsken, pari. adj. se -tærsket, -to-
k(e), en, et. se Utyske, -toven, part.

adj. se -toet. -treven, adj. f'-træven.
Junge), (glda. utreffuen ( PLaale.nr.l86;
8mst.nr.727: vdtreffuen; jf. ud sp.l48"f^),

vthriuæn ofl. (GldaKrøn.22ff. 38f.), sv. dial.

otriven, otreven, som ikke trives, ru). dial.

utriven, dorsk, oWn. iSbrifinn, uvirksom; egl.:

som ikke trives, jf. ofdn. uj)rifast, varUrives;

sml. treven; nu kun dial.) I) (jf. -trivelig)

som ikke er i god legemlig tilstand; dels:

mager. Moth.T178. dels: utilpas; iigidelig.

MDL. 2) dorsk; energiløs; lad; treven. Moth.
T178. »Du skriver, at jeg skal min Tid med
Vers fordrive,

| At jeg u-treven og u-øvet ey
»kal g&&.Falst.Ovid.l34. Junge. Feilb. UfF.
jord er altid frossen for utrevne svin, se

frossen (jf. Feilb. 111.986). -trivelig, adj.

utro 86

['U|tfi'(')vali, ogs. u'tfi'vali] {sv. otrevlig,

uhyggelig, no. utrivelig, ;/. oldn. (adv.) ii{)rif-

liga, t dorskhed; jf. -treven) I) som ikke

(vil) trives. I.l) (1. br.) om plante(vækst).

Buske og Træer vare skudte op, ledeløse,

lange , tynde , utrivelige. Schana. BS. 2. JV
Jens.CT.197. 1.2) (især landbr. ell. vet.) om
dyr: som ikke trives; ogs.: ved daarligt huld;

mager, en Hest bør casseres, naar Alder eller

10 utrivelig Natur bevirker dens slette Foder-
stand. MÆ.iS57.7i. Overflødige Hanekyllin-
ger og utrivelige Hønekyllinger afsættes sna-

rest og syge fjernes straks. Sal.* XII. 141.

MdsskrDyrl.LIX.143. 1.3) (især spøg.) om
person. Baud.H.155. som lille fordrede jeg

tykt Smør paa Brødet — jeg har altid været
en utrivelig lille Gris — men naar jeg kom
i Zoologisk Have, kunde jeg godt spise den
ene Hvedeknop efter den anden. IBentzon.

20 GH.109. II
om kvinde spec.: gold; ufrugtbar.

Kirk.D.30. 2) {vel efter sv. otrevlig
; jf. trive-

lig 2.3; sj.) om forhold: som man ikke be-

finder sig vel under, i Romaner kom man
ind paa at gaa baglæns til Tider, der hidtil

ansaas for komplet . . interesseløse. Fandt
man pludselig Nutiden utrivelig? JacPaludan.
(Pol."U1942.9.sp.2). -trivelig-hed, en.

især (navnlig vet. og naturv.) om det forhold,

at dyr ell. mennesker ikke vil trives. Prosch.

30 KvægetsAvl.(1862).178. Børn, der . . ernæres
paa fedtfri (mælkefri) Kost, faar en meget
karakteristisk Sygdom med Utrivelighed

,

Øjensymptomer. Pol. "/, 1942. 10. sp. 5. seks
Kalve, der led af en mærkelig Utri ve-
ligheds sygdom. »S'priCMii.Z/T^iSi. Mdsskr
Dyrl.LVIII.80. I. -tro, en. {ænyd. d.s., fsv.

otro, oldn. litrii, jf. ty. untreue; dadlet som
sprogfejl (hos Søtoft) i Hjort.KritLit.III.77;

sj.) utroskab (over for elsket ell. ægtefælle).

40 Søtoft. Leonardo og Blaridine. (1821). 45. *(kin-

derne) blev blege ved den Elsktes Utro.
Aakj.SV.II.256. II. -tro, adj. {glda. d. s. i

bet. 1 (Kalk.IV.707. Brandt.RD.I.194) samt
i bet. „vantro" (Kalk.IV.708. Fragm.60. Bøn-
neb.I.124), oldn. litriir) I) som ikke er til at

stole paa; ikke trofast; upaalidelig; især m. h. t.

adfærd, handlemaade (jf. troløs 1.1 samt Le-

vin.KS.94f.); ofte i forb. som være en utro
ell. (især i bet.1.2) være utro (i)mod en.

50 I.l) i aZ alm. Jeg har beviist ham meget got,

og været mit eget Herskab u-troe for at

recke ham E.&a.ndcn.Holb.KR.III.6. Enten
nogen er mig tro eller utro i Sindelav, kan
dette dog ikke gjøre nogen Forandring i mig,

Høysg.S.154. Den utro Husholder (1819:
Huusiof^ed). Luc.l6.overskr.(1907). jf.: »dem
var Lykken ntvo. Boye.PS.11.124.

|f
især om

forhold ml. mand og kvinde, ml. ægtefæller

osv. meener I, at jeg er en Skøge? at jeg

60 skulde faae Børn med anden, end min Mand,
jeg er alt for vel opdragen til at være
min Mand utroo. Holb. Bars. III. 5. Wess.4,
jeg har været dig utro med Doktor L.
KLars.Eibl.27.

\\
(bibl.) om forhold til gud.
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De have handlet utro (1871: troløstj imod
Herren, thi de avlede fremmede bom. ^os.

S.7 (Chr.VI). en vanartet, stridig Slægt . .

hvis Aand var utro (1871: ikke holdt tro-

fast; mod Gud. Ps.78.8 (1931). 1.2) som
svigter (pligter, anskuelser osv.); ikke stand-

haftig, vee den Skribent, som for at blive

Smagen troe, bliver sit eget Hierte utroel

Bagges.L.II.123. en tidlig Forelskelse gjorde

ham utro mod Kunsten. Jens Pedersen.PA i'o

Schou.(1929).18. 2) (nu 1. Ir.) om ting ell.

forhold: som man ikke kan stole paa; upaa-

lidelig; navnlig om hukommelse: unøjagtig.

Forfatteren skal have levet i lille Asien

om jeg tør stole paa den utro Hukommelse,
der fortalte mig det. Rask.Br.I.161. en utro

GjengWelse. Levin.KS.94. || om andre forhold.

et utroe varmt YeiT.Tode.Vl.47. -trofast,
adj. {ænyd. glda. d. s., oldn. utriifastr, vantro;

sj.) troløs. Børn er saa mærkeligt utrofaste. 20

Bjarnhof.LE.65.
utrolig, adj. [u'tyoUi] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (Moih.T185. Slange.ChrIY786.
1186). (ænyd. d. s. i bet. 2.1 og i let. „vantro",

glda. d. s. i bet. 2.1 (Mand.108), adv. utroligæ

t bet. 2.3 f'utroligæ storæ. smst.107.158) og

utrolig, falsk, troløst, oldn. litriiligr, mistæn-
kelig, usandsynlig; jf. trolig)

1) t som adv.: paa troløs vis; svigefuldt;
uredeligt. Hvo som Utrolig omgaais med 30

Vrag, straffis derover som for andet Uhiem-
melt God3.DL.4—4 -4.

2) som man ikke kan tro paa; som ikke

fortjener at blive troet; utroværdig; usand-
synlig; urimelig. 2.1) i egl.bet. (oftest som
præd. og navnlig i forb. som det er utro-
ligtj. han (sagde) til den Verkbrudne . .

staae op, tag din Seng, og gak til dit Huus.
Og han stod straks op . . de bleve fulde af

Frygt, og sagde: vi have i Dag seet utro- 40

lige Ting. Luc.5.26. holdes det for utroligt

hos Eder, at Gud opvækker Bøde?Ap0.26.8.
Bagges.DVX.194 (se m. trolig 3.1j. Jeg hørte
det paa Christianshavn; det er utroligt,

hvad Folk der ere vel underrettede. £fei&.

Poet.VI.33. det var utroligt, saa han vidste
Besked. JHelms.G.42. Det er utroligt, hvor
meget Peter kan faa rablet af sig paa saadan
enT\iT.PLevin.Hjem.(1919).24. De to Pige-
børn var forkomne og ganske hjælpeløse 50

nu. Utroligt havde de gaaet igennem paa
deres 'Reise.ORung.VS.188. det lyder utro-
ligt. BiÆT. Utrolig, men sand er følgende,
som fortaltes mig af en Overlæge. Bomes.P.
143. fast utrolig, se II. fast. || i forb. m.
nægtelse, ofte m. bibet. af en indrømmelse, et

forbehold. *Naar mand alt saadant veed,
mand letteligen seer,

|
At denne sidste Sag

ey saa utroelig er.Holb.Paars.l42. det er

ikke utroligt, at (kokkepigen) har faaet Snu e'o

om sin Kjærestes Besøg hos hiin Enke.
Blich.(1920).XXVIII.130. \\ det utrolige
i substantivisk anv. Naar man er Diplomat,
er man i Besiddelse af tusinde smaa hemme-

lige Kneb, ved hvilke man kan faae det
Utrolige opdaget. Heib. Poet. VII. 40. krigen
(kunde) faa menneskene til at yde det utro-

lige. Ltnnemann.iVi^.i33. (ind)til det utro-
lige, som udtr. for, at noget er helt usand-
synligt. Claudius . . var sløv, glemsom ind-

til det Utrolige. Mynst.Bispepr.(1850).7. Den
Uvidenhed man m. H. t. Naturen som dan-
net Menneske kan tillade sig, grænser til

det ntrolige.WesenbL.Ins.xii. det utro-
ligste: Den som kunde gjøre det Utroligste

skulde have Kongens Datter og det halve
Rige . . To spiste sig til Døde og Een drak
sig ihjel for at gjøre det Utroligste efter

deres Smag, men det var ikke paa den
Maade, det skulde gjøres. Smaa Gadedrenge
øvede sig hver i at spytte sig selv paa
Ryggen, det ansaae de for det Utroligste.

HCAnd.(1919).V235. en Lov er en Lov, selv

om den er det Utroligste. sms<. 240. Af en
alm. Marcipanmasse kan laves det utrolig-

ste, som Æbler, Pærer, Gulerødder (osv.).

Bagning.62. 2.2) i videre anv., i udtr. for

usandsynlig grad ell. størrelse, meget
høj grad ell. usædvanlig størrelse; navn-
lig ved ord, som betegner mængde. Søe-

Skildt Padder er der af en utrolig Storlig-

hed. P^Mg'.Z)P.i235. det opvakte en utrolig

Skræk. Suhm.Hist.1.565. Mængden af Fisk

er ubeskrivelig stor, de trække omkring i

utrolige Hære i alle Bugte og Strømme.
F Thaarup. Da.Monarkies Statistik. (1790). 65.

i Skoven voxte de deiligste Blaabær, en utro-

lig Mængde. HCAnd.(1919). III. 114. S. ud-
mærkede sig ved at nedbringe aldeles utro-

lige Kvantiteter af alle mulige Drikkevarer.

CM0ll.PF.479. Den nyere Tids mange utro-

lige Maskinfremskridt. Johs Brøndst. R U. 24.

2.3) som adv. Kongen hafde tabt utroligen

i sin Told tilforne af fremmede Skibe.

Slange.ChrIV1186. || ved adj. og adv. utro-

ligen erfarne store Mestere. Slange. ChrIV
86. *han (er) saa utrolig mager

|
At han

ei mindste Plads oTptsiger. Bagges.Ep.l4. Vor
Herre er utrolig god mod mig ! HCAnd.BH.24.
*Dagen gaar utrolig hurtigt. SigfrPed.SS.68.

2.4) om person; dels (vel ved omdannelse af

udtr. det er utroligt, at . . ; sj.) : som umuligt

kan være (det, som det tilhørende subst. be-

tegner). *Niels Ebbesens utrolige Forfatter

(0: Sander, som man mente ikke var forfatter

til skuespillet „Niels Ebbesen").Bagges.V 90.

II
dels (ved omdannelse af det er utroligt,

hvor ell. saa (se bet. 2.i) ell. af adv. (se

bet. 2.3); talespr.) som udtr. for usædvanlige

evner ell. egenskaber. Naturligvis var Bar-

nets Klæder revne og lasede; det var et

utroligt Barn til at slide Tøi.Nans.KV41.
han er et utroligt fæ

j

3) t mistroisk; tvivlende. Ellers er

meget andet beskrevet, som synis over

naturligt, hvilket jeg vil forbigaae, for ikke

at bringe Læseren til Kiedsommelighed, og
u-trolige T&nckeT. Pflug.DP.495.
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Utroligr-hed, en, flt. -er. (glda. d. s.

i bet. „troløshed, utroskab'^ og „vantro") det

at være utrolig (2); mangel paa troværdighed;

usandsynlighed; urimelighed. vAph.(1764).
(sagnet) fortjener . . at hores i hele sin uhyre
Utrolighed. GBang. MarcoPolo. (1895). 148. ||

mere konkr., om utrolig fortælling ell. begiven-

hed, usandsynlig ting ell. foreteelse, (faderens

drab paa sønnerne er) en underjordisk Ræd-
somhed, en Utroelighed, hvorom vi spurgte

os selv . .: „Men er det ogsaa sandt?' Blich.

(1920).IV232. Hendes hår var en utrolighed

af loTvirring. Hjortø.Kr.98. de mange Utro-

ligheder, (Edm. de Goncourt) bod til Torvs
om sin Ven Ernest Renan. Rubow. Reflexioner.

(1942).88.

Utro-skab, en ell. f et (LTid.1753.211).

['utfO|Sga?6] flt. (l.br.) -er. (ænt/d. utroskab,

-skaff, en og et, glda. utroskaff (Kalk.IV.708),

utroskab (Brandt.RD.I.230), /sv. otroskaper;

af II. utro, jf, dog Troskab og artiklen u-

sp.150**^) den egenskab, det forhold at være

ell. vise sig utro (II.l); troløshed; ogs. om
handling, der er udiryk herfor; tidligere ofte

spec. (jur.) om en betroet persons uredelighed

ell. uærlighed, mandatsvig (jf. Sal.*XXVI.
1057). (overformynderens) Uflid, Utroeskab.

DL.3—18—4. hånd havde begaaet U-tro-

skab og Meeneederi imod de Græker. Fais^
Ovid.lll. en afskyelig Tjener, der blev

greben i lJtTOska.h.Hauch.VII.243. Kierk.

VIII. 7. jf.: Lykkens Ustadighed og Utro-
skab. <Sc^tt8&øHe.Saa;o.60.

||
nu især m.h.t.

forhold ml. elskende, trolovede, ægtefæller; ofte:

ægteskabsbrud. Holb.Paars.246. Gemeenligen
blev Mandens Utroeskab meere holdt ham
tilgode, end Konens henåe.Schytte.IR.V117.
Beskyldninger . . for ægteskabelig Utroskab.
Schand.O.I.50. i flt.: Man sang til sin Dames
Pris, bar hendes Farver . . men det for-

hindrede ikke Troubadouren . . fra at be-

gaae adskillige sraaa Utroskaber imod hende.
Holii.V.64. skandaløse Historier om Livet
ved Hoffet, om Kejseren og Kejserindens
ægteskabelige Utroskaber. ^c/iand.O./.JP^. I|

(relig.) m. n. t. menneskers forhold til gud.

Kierk.X.295. om nogle vare utro, skal da
deres Utroskab (1819: Vantro^ gøre Guds
Trofasthed til intet? Rom. 3.3 (1907). || til

II. utro 1.2. Utroskab mod sig selv. Kierk.
VIII.191. (han) har maaske følt (sin upro-
duktivitet) som en Utroskab mod Kunsten.
Jena Pedersen.?A Schou.(1929).58.

a>troTserdit^, adj. (især tH) som ikke

fortjener tiltro; upaalidelig; usandfærdig. I)

om person; især om beretler, vidne. Høm.
Moral.II. 16. næsten alle Vidnerne var utro-
værdige. Bwnteen.JJfB.3. 2) om ytring, beret-

ning, vidnesbyrd. Hvad Historien siger, at
de ældste Folk boede i Træer (og) i Huler
i Jorden . . synes, i sær i de Kolaere Lande
ei ntTOYairdig.Kraft.VF.153. den utrovær-
dige Fortælling om Heming (o: Hemings
påar).Schiern.HS.I.52. Drachm.F.II.67. jf.:

hans Tilstaaelses Troværdighed, eller Utroe-
YæTdis\xeå.ASØrsted.T.275. -tryg, adj.

{glda. d. s., oldn. dtryggr; især o) I) (nu
sj.) om ting ell. forhold: som ikke giver tryg-

hed, yder beskyttelse; upaalidelig; usikker. Et
utrygt Skiul. VSO. *umuligt at ride for An-
ker,

I
utrygge de fasteste Planker. DracAm.

HI.202. Hele Ugen . . havde givet utrygt
Vejr, saa ingen Fisker kunde bruge Havet.

10 MylErich.S.119. 2) (nu 1. br.) som ikke er

i sikkerhed, uden fare; som ikke er sikret;

usikker. Moth.T196. Venskab imellem onde
Folk er utryg. Suhm. Hist. 1.231. rimeligvis

var vejen gennem Holsten gjort utryg i de
urolige tider.ADJørg.NK.183. der forekom-
mer . . i disse Digte (af Moore) saa faa

Navne som muligt — det var utrygt at

nævne irske Egennavne. Brandes. Y4i6. Saa-
snart Faderen traadte ind i Stuen, blev

20 Luften utryg. NicNeiiendam.VV 19.
|| (jf.

bet. 3) om person. * Utryg syntes
|
Ham

Knud (d: Knud Lavard) imellem Frænder
her i Danmark,

|
Der alle stode Kronen

nær og jaged |
Sig selv tildøde for at faae

den ia.t.Recke.KM.43. 3) som ikke føler sig

sikker; som tror sig i fare; bekymret; urolig.

den samvittighedsfulde Dommer (maa) føle

sig utryg . . naar han er henvist til at be-

handle et Retsspørgsmaal som en Smagssag.
30 Lehm.III.35. (hans øjne) havde allerede i

hans Drengeaar haft et . . voldsomt Blik,

der gjorde hende utryg overfor ham. Ponf.

LP. VII1. 222. hendes sideblik . . kunde
synes lidt utrygt. Hjortø.Kr.ll2. (hun) var
utryg ved, hvad der gik udover det til-

vante. GravJ.FP.iOfi.
II
om vilde dyr ell. fugle,

(knortegæssene) var tydeligt utrygge, rast-

løse fra først til &\Å%t.OrnitholFT.XXX.45.

"tryffhed, en. (ænyd. d. s.; især qj) til

40 -tryg 2 ell. (navnlig) 3. en uhyggelig For-
nemmelse af Utryghed ved det Nærværende
. . tærer paa Nationornes . . Velværen. Molb.
Tale.(1837). 18. stadigt følte han en Utryg-
hed over for Yreratideu.Fridericia.NH.il.

175. Som en Utryghed spøgede (verdens-

krigen) bag 2Åt.AndNx.MR.203. \\ hertil

bl. a. Utrygheds -fornemmelse, -følelse.

-trykt, part. adj. (i bet. 1 ogs. -trykket^.
{ænyd. d. s. i bet. „ikke fortrængt, trykket

50 bort, ud") i) til trykke 6.2: uden mønster

ell. tegning, utrykkede Steder (paa stoffet).

Manufact.(1872).260. 2) (jf. trykke 6.3; ikke

offentliggjort ell. mangfoldiggjort ved bogtryk;

ofte: (kun) foreliggende i manuskript; haand-
skreven. i 300 Aar var (bogen) utrykt. Ci<.

1752.(Schousbølle.Saxo.a4'). Utrykt og uden
Navn sniger det (0: et flyveskrift) sig om i

Smug. Bredahl.III.6. se ogs. u. trykke 6.8.

-trænerende, part. adj. (jf. trængende 2

60 (u. II. trænge 6.a^; nu næppe br., sml.:

„usædr."Levin.) som ikke føler trang (til

noget); som ikke mangler noget. Gud er dot

mest utrængcndo, sig selv noK værende, frie-

ste og hoyeste Nte^eu.Ruge.FT 217. *(gud)
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er evig god —
I
Og al Fuldkommenhed

(o: hos mennesket) er stridig derimod,
|

Thi mod Utrængende kan ingen Godhed
•nsea.Eto.(1914).I.232. || spec: som ikke er

trængende i økonomisk henseende. Fæste-

Bønder og Herregaards-Tienere (er paa Lol-

land) gemeenligen at ansee for utrængende

og deels velhavende. EPont.Atlas.III.253. ||

(jf. II. trænge b.i) om forhold, vilkaar: som
ikke trænger til at forbedres; fuldkommen. *gid

din Lykke blive
|
U-trængende, og ey min

tynde Lykke lng.Falst.0vid.15. f -træn-
jpen-hed, en. ^-træng-hed. Ruge.FT.217).

(til -trængende^ det forhold, at man ikke

trænger til, mangler noget; ubekymret, sorgløs

tilstand. Havde Protoplasti (o: de første

mennesker, Adam og Eva) ey syndet, havde
de blevet i den første naturlige Utræn-
genhed. smst. 313. -trængt, part. adj. (f
-trænget EPont.Atlas.il. 108). (ænyd. d. s.,

ogs. i bet.: utvungen, frivillig, sv. otrångt (i

otrångt mål, utvungen), fsv. oJ)rångder, no.

dial. utrengd) I) (nu næppe br.) som ikke

er (be)trængt; som ikke er nødt til noget.

VSO. 2) (sml. -trængende; nu dial., jf.:

„Dagl. Tale."JkfO.^ som ikke trænger til no-

get; som ikke har noget behov; især: som
ikke lider nød; uden (økonomiske) bekym-
ringer. Moth.T203. Ingen mer end jeg kan
ønske Ham i en Stilling, hvori Han utrængt
kan leve for Yidenskaherne. Baden.Skæmtog
Alvor.(1816).96. de Rige . . kan ødelægge
hvad vi kalder de Utrængte, som hverken
er fattige eller rige, men har deres Udkomme.
Grundtv.Dansk.1.238. || m. nærmere bestem-

melse. *En Officeer . . |
Som hende meget

lidt i Midler eftergav,
| Og uden hendes

utrængt kunde leve,
|
Saae hende. Wess.193.

især i forb. m. hensobj., i udtr. som leve
ham utrængt, leve uden at trænge til ham
(hans hjælp, støtte). *For Tredive pro Cento

|

Han tiener Bonden, hvor han kand,
|
For-

uden anden Rente:
|
Og, som han sidder

hver utrængt,
|
Han triner som en Konge.

Reenb.I.146. (jeg besluttede) at gaae denne
første Vei, Gud viste mig til at leve Andre
utrængt og selv at fortjene noget (o: som
huslærer). EPont.L.26. (den) jydske Herre-
mand, der fra Barnsben har levet paa sin

Fædrenegaard, Hoffet utrængt, (skal) paa
sine gamle Dage . . til Hove.Baden.Skæmtog
Alvor.(1816).2. et Tilbud, der . . satte Mig
i Stand til at leve Alle ntiasngt. Grundtv.
(1940).1.51. Feilb. -træt, adj. (no. utrøtt;

//. -trættet; sj.) som ikke er ell. bliver træt.

Hans (o: Høffdings) utrætte Øje med
Varme ioTtTjlleT.LCNiels.R.84.

jf. (maaske
for Utrættethed?;.- »Krigerens Utrethed i

at myrde. Zetlitz.Poes.25. -trættelig, adj.

[u'tndali] adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Slange.
ChrIY950. Rahb.Tale^y»1824.10). {no. utret-
telig; jf. III. trætte 1, trættelig samt u-træt,
-trættet) som ikke (let) trættes; som kan blive

ved; udholdende; ogs. om virksomhed: ved-

holdende. Moth.T168. de ypperlige og brave
Mænd (o: præster), som , . have viist en
utrettelig Flid . . i det dem anfortroede
Emhede.Stampe.IV257. I yngre Dage var
jeg en utrættelig Fodgissnger. Rahb.Fort.I.

445. utrættelig virksom. ZterA;./. 37. de ty-

ske Kunstnere var utrættelige i at bringe
hende Serenader. JPJac.//.SO. jf. (spøg.): de
fire store, maaske hundredaarige ^æJie)Træer

io (var) utrættelige til at hæie. Hans Povls.
HF.145. utrættelig slider, se Slider 2.

-trættet, part. adj. (no. utrettet ; især o)
som ikke er ell. bliver træt; utrættelig. Moth.
T168. *fyrgetyve lange Aars

| Utrættede,
vedholdne, strenge Flid. Oehl. 1.79. hjælp-
som og trøstende . . viste (han) sig (under
sygdommen). Utrættet kom han hver Dag
&eTeGmge.Cit.l845.(MReinhardt.FE.il. 111).
Ligesom Høyen var (Francis Beckett) en

20 utrættet Yandrer. Elling.( UnivProgr.l944.II

.

111). -træven, adj. se -treven, -trøste-
lig, adj. [u'tføsdali] I)

f^'/.
trøstelig 3) som

ikke er modtagelig for trøst, ikke lader sig trø-

ste; fortvivlet; nedtrykt; ulykkelig. Moth.T215.
Hans utrøstelige Enke begræder hans tid-

lige Bød. Cit.l801.(Trojel.I.XXII), jf.: Mors
Utrøstelighed (over barnets død).AndNx.
AH.114. 2) (jf. trøstelig 4; 1. br.) om ting

ell. forhold: som ikke giver trøst, opmuntring;
30 trøstesløs (2); trist; sørgelig, jf.: Fælles for

disse Eksempler (paa sneglen i digtningen)

er, at de skal illustrere, hvor kedelig . .

Langsomhed er. Utrøsteligheden lyser

fra dem. DSt.1938.149. -trøstet, part. adj.

(1. br.) som ikke har faaet trøst, ikke er ble-

vet trøstet; ogs.: trøstesløs (1). Kingo.SS. V.57.

Marquien . . gjorde meget got, og der gik

kun faae utrøstede fra ha,m. Eio.(1914).IV63.
Grundtv.NM.41(se u. I. Tue S). Es. 54.11

40 (1931).

ntte, V. -ede. (oprindelse usikker; jf.:

„Næppe Jydsk, snarere Falstringsk, min
Moder, som var fra Nord-Falster, brugte

Ordet". JVJens.(OrdbS.); dial.) om flamme,
lys: blafre; vifte. Lygteflammerne uttede

UToligt. JVJens.EE.40. Lysene uttede i Væg-
stagerne og fyldte det nøgne Rum med
uroligt Halvlys. sa,5i^.i6. || om forsk, uro-

lige bevægelser (der minder om et lys^s blaf-

so ren), (tigeren) blinker op mod Maanen . .

og utter blidt med Ørene. sa.Sk.l50. hellige

Ilddanse hvori hele Skovfolket deltog, med
Efterligninger af Ilden, mimiske Danse, man
uttede op og ned som den, slog ud med
Armene og antydede svære Favnfulde Røg.
sa.TL.170. ^wæse) Fløjene utter som Gæller.

ThitJens.VA.1.128.

Tl-tngt, en. (ænyd. utugt og utyct(e),

glda.\utncht, daarlig adfærd, ugudelighed, sv.

60 otukt, no. utukt; fra mnt. untucht, jf. hty.

unzucht) I) (mods. Tugt 2; nu dial.) mangel
paa god optræden, velanstændighed; daarlig,

usømmelig optræden; ogs.: slette gerninger;

skarnsstreger. Moth.T219. Feilb. 2) (især jur.
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(til dels foræld.) og hibl.) om forhold ell.

handling (er), hvorved kønsmoralen overtrædes;

ukyskhed; usædelighed; navnlig om kønslig

omgang, samleje uden for ægteskab, (ofte i

forb. som bedrive ell. drive (GHMull.Wb.
Goos.1.524), begaa (Moth.T219. Dom.20.6
(1931)), øve (Schousbølle.Saxo.417. LovNr.81
**/tl906.§3) utugt;. Hvilken Mands-Person
sig i Horehuus lader finde til Utugt at be-

drive. Z)L.6

—

13—30. (han) anvender ald sin

Veltalenhed paa at forleede jeres Hustrue
til \]t\igt.KomGrønneg.II.251. dette Huus
er vorden et Utugtens Huus og en Fordær-
velsens Bo\ig.Hauch.III.278(jf. Utugtshusj.

Den, som til Utugt forfører et Pigebarn i

en Alder af 12 indtil 16 Aar, straffes med
Fængsel.Lov"/i2566.5774. Fruentimmer, som
. , søge Erhverv ved Utugt. smst.§180. saa-

ledes holdt han Messe deroppe med de

vildeste, vanvittigste Ord, fulde af Utugt
og af Bespottelse. JPJac.7/.352. Lader os ej

heller bedrive Utugt (1819: Uoer). lCor.10.8

(1907). (han) har levet i Utugt i mange Aar.

HilmarWulff.VL.147. unaturlig utugt, se

unaturlig 1. -tasrtelis^, adj. adv. -t ell. d. s.

ell (t) -en (jf. Moth.T220). (ænyd. d. s. i

bet.: tdærvillig, usømmelig, utugtig, fsv. otuk-

teliker; fra mnt. untuchtlik (jf. hty. un-
ziichtlich); til Utugt ell. tugtelig; nu næppe
br.) utugtig. Moth.T220. (røverne) havde rø-

vet en Pige . . og med hende levet utugte-

ligen i flere Aar. Thiele. 1. 372. -tagtis^,
CMJ. ['ujtogdi, ogs. u'togdi] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (vAph.(1759)). (ænyd. utugtig
(utøctig, utøctug^, ustyrlig, usædelig, sv.

otuktig (fsv. otuktogher^, no. utuktig; ;/.

mnt. untuchtich (hty. unziichtig;,- til tugtig
ell. Utugt) I) t uopdragen; uartig; raa.

Moth.T220. 2) (især jur. (foræld.) ell. bibl.)

til -tugt 2: som er hengiven til utugt; som
vidner om ell. er præget af utugt ell. ukyskhed;
liderlig; ukysk; usædelig. Naar Løfsalernes

Hejtid holdes, da kand (man) see Skiøgeme
negne at lave allehaande utugtige Lader.
Falsi.Ovid.39. han (lod) hende føre til et

utugtigt Hus. Cit.l851.(ChrPed.II. 509). utug-
tige Afbildninger. Lov"/, 2^66.^254. Hun
klaged ham an — saa var Kvinders Skik

|

fra Josephs Tid — for utugtige Blik. Drachm.
UD. 117. utugtige (1819: Skiørlevnere; og
lloTkairle.Hebr.l3.4(1907). utugtigt skrift,
se 1. Skrift 4.2. -tat^tiS'hea, en. flt. -er.

(ænyd. d. «.) I) f til -tugtig 1, Børn, som
rose sig af foragt og utugtighed (1871:
Mangel paa Opdragebe;..9tr.22.SfCAr.F/;.

2) (navnlig jur. (foræld.)) til -tugtig 2:

ukyskhed; usædelighed. Moth.T220. en Bjørn
(Djævelen) (paa el kalkmaleri), der holder
et Spejl for en Abe (Utugtigheden). Danm
Kirker.111.495. || især i flt., om utugtige
ytringer ell. udlruk. Birckner.II.132. Skrif-
ter, som indeholde Utugtigheder. Goos./.J^g.
•toKta^has, et. (;/. ty. unzuchthaus; O,
/. hr.) hordel; horehus. Cenirum.**U1899.2.sp.3.

TroelsL.BS.III.175. -tagts-knnde, en.

(især jur.) person, der mod betaling øver

utugt hos prostituerede (kvinder). Ugeskr.f
Retsv. 1940.A. 1040. Grethe Hartmann. Boliger

og Bordeller. (1949).37.90.124. -tur, en. (ogs.

Ud-. B.T.^"1111931.9. sp.4. BerlTid.*'>/i»1937.

Aft.6.sp.4). {efter sv. otur; jf. Tur 9; m.h. t.

formen Udtur ;/. u- sp.148*''^; jarg., især

sport.) som udtr. for, at noget tager en gal

10 vending, mislykkes; uheld, (ofte i forb. som
have utur, være i uturj. Bogan.I.188.
Ligemeget hvad det var der skulde stadses

op til stort — saa kom der Utur i det.

Gravl.Voksebro.(1923).86. Man kan jo ikke

blive ved med at have Utur (i spil).AaHer-
mann.PH.12.

\\ (jf. Tur 2.2; sj.) i videre

anv. hans Hjerte kommer i Utur, da de
(o: en flok heste) dundrer ham forbi. ilfarttn

AHans.A.152. -tnsk^e), et (en), se Utyske.

20 O -tTetydig, adj. som ikke tillader to for-

klaringer; som kun har een betydning; tyde-

lig; klar; som ikke kan misforstaas; utvivlsom.

jeg oppebar . . det mest utvetydige Bevis
paa mine Medborgeres . . Yndest. Nyerup.
Levnet.83. han behandlede dem. Damerne
og deres Værdier, med et tungvindt og
elefantagtigt, men ganske utvetydigt Ga-
lanteri. Wied.C3f.2Si, en saadan (pælebro)

blev der . . fundet spor af ud for Sydporten,
30 dog ikke helt regulære og utvetydige. PiVør-

lund.(Nord.Fortidsminder.IV,l.(1948).64).
||

om person; især om kvinde: som aabenlyst

er letlevende; tydeligt udsvævende. Brandes.
Br.I.307. Hans (o: Don Quijotes) galskab
er utvivlsom, fra han på sit første udridt
tager . . utvetydige fruentimmer for ædle
iomirueT.NMøll.N.64. -tvingelig, adj.

[u'tveri'ali] ^O, 1. br.) ubetvingelig. Moth.
T237. HauchsD.II.264. hans utvingelige

40 Energi. MarUzius. SH. 1. 104. Med utvingelig

Magt har Havet brudt gennem Digerne.
EkstrabV^U1905.1.sp.6. -tvivlagtig, adj.

(•\ -tvilagtig. Moth. T 234. Paus.CU.lI.
254). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Lange-
bek.Breve.303). {ænyd. utviv(e)l-, utvilagtig,

SV. otvivelaktig, glholl. ontwivelachtich, sml.

A<i/. unzweifelhaftig; nu næppe br., jf.: „Bru-
ges sieldnere (end utvivlsom;,"AfO,) I) om
sag, ytring olgn.: utvivlsom (1). hånd (skal)

50 have et Utviflagtigt Vidnisbyrd fra Univer-
sitetet om sin Lærdom, Levnet og Om-
gængelse, før end hånd til Præste-Embedet
indviis. Z)L.2—2—2. (det) Field (gør) utvifl-

agtigen . . Skiæl imellem Norge og Sver-
Tigc. Slange. ChrIV 837. det er . . utvil-

agtigt, at den nyere Oversætter meener at
hans Oversættelse er bedre end den forrige.

Lodde.NT.Fort.2.f 2) om person: som ikke

er i tvivl om noget; sikker; forvisset, efterdi

60 du saa utviflagtig forlader dig paa Guds
Forsyn, da gak hiem til dit Huus.jBorre-
bye.TF.355. -tvivlelig, adj. adv. -t ell.

d. s. ell. (t) -en (vAph.(1764). OeconT.l.
49). (ænyd. utvivlig, glholl. ontwivellijc, hty.
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unzweiflich; ;/. upaatvivlelig ; nu næppe hr.)

1) om forhold, ytring olgn.: utvivlsom (1).

At vi ere alle Syndere, det er en u-tvivle-

lig Småheå.Hersl.TT.172. et utvivleligt Ex-
empel paa Troens Kraft. EPont.Atlas. 1.312.

Leth.(1800). 2) (sj.) om person: utvivlsom (2).

Hun saae . . paa den utvivlelige Søn (o: hvis

identitet ikke kan betvivles) i maalløs Hen-
rykkelse. Blich.f1920). XXIX. 101. -tvivl-
som, adj. [u'tviu'l(|)S(om(')] fjf. -tvivlagtig,

-tvivlelig^. I) om sag, ytring olgn.: som der

ikke kan være tvivl om; rigtig; sikker; vis;

som adv.: givet; sikkert; ofte som ren for-

sikring ell. m. noget afsvækket let.: sandsyn-

ligvis (jf. Byskov.M.185). Amberg. min Bøn
er om det sande, det utvivlsomme Gode.
Mynst.Betr.I1.220. Grundtvigs . . uvidende
Domme om Naturvidenskabernes utvivlsom-

ste . . Sandheder. Leftm./.66. selv det klo-

geste Dyr mangler utvivlsomt, — hvilket

Adjectiv i dansk Sprogbrug virkelig antyder
en vis Tvivl, — Fånt&si. HKaarsb.M.II.13.
2) hvis rigtighed man ikke kan være i tvivl om;
som er det, der siges; som ikke er til at tage

fejl af. han anså sig for ligeså utvivlsom
herre over Sønderjylland. AD Jørg. III. 46 .

Frøken Hildas Blikke . . var varme og utvivl-

somme, og udsprunget af . . Forelskelse.

EErichs.Fest.(1923).118. jf.: Watteau var
det forrige Aarhundredes utvivlsomste fran-

ske Lyriker (o: utvivlsomt mest lyriske fransk-

mand) . Brandes. Udenlandske Egne.(1893).55.
't'vnngeUf part. adj. [-|tvoix(')(3)n] ti-tvun-

gen (d. V. s. ti-tvtingen^. Høysg.AG.122.
(ogs. -tvunget. Ew.(1914).1.337. i intk. og

som adv. bruges i bet. 2 alm. -tvungent
(EMRahb.lOO. JVJens.RF.78. jf. Mikkels.
Sprogl.211) ell. (sjældnere) -tvunget (Suhm.
11.190. Gylb.EA.284. se ogs. u. bet. 2).
{ænyd. utvungen (og utvingtj; jf. tvungen
u. III. tvinge 6) I) (nu l.br.) som er tiden

tvang; især: som ikke tvinges til noget, handler
uden tvang; frivillig; unødt. *Med Tiden
lærer man jo Øxen Ploug at lide,

| Og med
u-tvungen Hals de selv i Aaget gaaT.Falst.

Ovid.98. *Sultan Soliman mig loved med
utvungen, villig Hu

|
Hende, som mit

Hierte elsker. Oehl. 1. 163. * Utvungne ofrer

vi Danske dog aldrig vort ældgamle Land.
Rørd.OK.168. unødt og utvungen, se

unødt.
II
om handling, virksomhed ell. til-

stand, at spaae og giøre Vers maae være
\i-tyunget.Eolb.Ul.III.2. disse tvende Rigers
(a: Danmarks og Norges) Sammenbindelse
var gandske frivillig og u-tvungen. so.DH.
1.489. En fri og utvungen Bekiendelse.MO.^
2) især om optræden, gebærder, udtryksmaade:
fri; ligefrem; naturlig; uhemmet. Politesse og
utvunget Ymen.H6lb.Ep.IY 122. Selskabet
var temmelig stort, men yderst utvunget.
Bagges. L.1. 42. Uagtet Jolanthes Blindhed
ere hendes Bevægelser utvungne og sikkre.
Hr2.IX.304. et utvungent, reent og flydende
S^iog.MO.^I.LZVii. frit og utvunget gik

(han) hen til Værten. JJJeIws. G.45. Idealet

er ikke mere „den fornemt utvungne Herre**
med et opvakt Smil. Elling.RP.31.

\\
(nu

næppe br.) gradbøjet, man raaa af det, Gier-
ningen meest er beqvem til, og dens natur-
ligste og utvungneste Følger, slutte hvad
Ophavsmanden med samme intenderede.
Ruge. FT. 45. Bagges. 11.270. -tvan8:en-
hed, en. (ogs. -tvunget-hed. Bergs.FM.

10 126. OyrLemche.FS.16. DagNyh.'*/tl91 I.Till.
2.sp.2). det at være utvungen (2); utvungen
optræden ell. udtryksmaade. KritiskJournal.
1779.81. jeg (tilbød) hende min Arm og
min Understøttelse (da hun skulde om bord).

Hun modtog mit Tilbud . . med den uskyl-
digste Utvungenhed. jBa^g'es.L.//.i 79. Det er

ikke for meget sagt, at Badelivet ved vore
Strande i Utvungethed søger sin Lige. Riget.

^y-,1911.3.sp.2. O -tvættcliff, adj. (1. br.)

20 uaftvættelig; navnlig billedl., om forhaanelse,

skamplet. *(han) fandt det den utvætteligste
Skam

I
Hvis nogensinde sligt blev sagt om

h&m. Bagges.Ep.261. en Mand, der er ble-

vet blodigt og utvætteligt krænket. TAuJoro.
Brødre. (1923). 78. O -tvættet, part. adj.

(1. br.) utoet; uvasket, utvættet skal (han)
være flygtet ud af en Badstue. FriVieZs.iCif.

1.156. AOlrE.NG.150. -tyde-, i ssgr. se

Utydes-, -tydelig, adj. [u'ty^aali] jf.:

30 u-tfdeUghed. Høysg.AG.62 (vist udtalt m. tryk

paa 1. stavelse, se Bertels.II.254). som ikke

er tydelig (1); som ikke er let at tyde, op-

fatte ell. forstaa; uklar; (kun) som adv.: Moth.
T239. Rostgaard.Lex.U30b. I) om ytring

(ord, sætning, forklaring osv.): uforstaaelig;

unøjagtig udtrykt; tvetydig; ogs. (jf. tyde-
lig 1.4J om bevidsthedsfænomen (forestilling,

tanke): uklar; ikke skarpt afgrænset, fore-

stillet, tænkt. Aristotelis Definitioner, hvilke

40 kand regnes for mørke Taler . . som han
selv ikke haver forstaaet, og som hans Ud-
tolkere have giort end meere utydelige.

Holb.Ep.iy.417. da kand der vel over (o: paa
grund af) Skribentens Uagtsomhed under-
tiden falde utydelige Constructioner for.

Høysg.lPr.l6. områder hvor den sædvan-
lige skrivebrug er utydelig eller slurvet.

Jesp.(Tilsk.l920.I.175). det er utvdelig ud-
trykt

i
2) om (hvad der fremkalder) sanse-

50 indtryk; dels om lyd (dannelse), spec. artikula-

tion: ikke let at opfatte; ikke distinkt; svag.

om Basunen giver en utydelig Lyd, hvo vil

berede sig til Krig? lCor.14.8. en utydelig

Summen af Glædesraab og Lykønskninger
lød mellem hinanden. Gylb.KV 240. en uty-

delig Udtale.DÆH. || dels om (hvad der

fremkalder) synsindtryk. Det kunde kun sees

utydeligt i den Frastand, FiSO. Omridsene
bliver utydelige. BZÆT. spec. om skrift: ikke

60 let læselig. En utydelig Haand. VSO. utyde-
lig Skrift. Hvadhedder det? (1947).394. skrive

utydeligt
i 3) (sj.) om ydre forhold, der

vurderes (ved et skøn), tydelig (bruges) naar
en vis Deel eller en vis Form (af planten)
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med Sikkerhed kan erkjendes . . utyde-

lig . . naar dette skeer med Vanskelighed.

Drejer.BotTerm.153. 4) (1. ir.) om person:

hvis tale ell. navnlig tankegang og udtryks-

maade er vanskelig at forstaa. forfatteren er

£aa dette punkt meget utydelig
j
-tydelig-

led, en. flt. (1. Ir.) -er. det at være utydelig;

naviHig til -tydelig 1, om uklarhed i frem-

stilling, udtryk ell. tankegang; ogs. om uklart

(ell. ikke let læseligt) sted i skriftlig frem-

stilling. Eøysg.lPr.15. Vi ville her ikke op-

holde os ved den Utydelighed, der grun-

der sig paa Mangel af tydelige Forestillinger

hos Skribenten se\\.Rahb.Stiil.25. Utydelig-

heder i Policen (maa) fortolkes til Gunst
for Forsikringstageren og imod Forsikreren.

Lassen. SO. 502. til -tydelig 2: han hørte

Stemmer, en højrøstet Snak, der dog dæm-
pedes til Utydelighed af Bulderet fra Ka.-

Yet.EBertels.MH.lll. De sidste trappetrin

op til den kendte hjemlige dør svajer under-

ligt for hendes blik og er fuld af taage

og vitydeligheåeT. HNorlev.L.19. -tydes-, i

ssgr. [-|ty6as-] (ogs. -tyde-, Utydeformel.
FOhri.DanmarksTrylleformler.il.(1921). 13.17.
Utydeord. sa. Da signcdKrist—. (1927). 24).

{vist dannet af FOhrt til -tydelig m. støtte i gr.

åséma onémata, utydelige navne; jf. jy. utyde-
los (i forb. ikke utydeløs, om varsel: ikke

uden betydning). Feilb.; i folkloristisk spr.} til

betegnelse af noget som meningsløst, dunkelt;

især i ssg. Utydes-formel, magisk formel, hvis

enkelte led ell. ord (tilsyneladende) er uden me-
ning (som fx. Abrakadabra^. FOhrt.Danmarks
Trylleformler. I. (1917). 12. DRun. sp. 1049.
Skautrup. SprH. 1. 192. endvidere: U t y d e s -

ord. FOhrt.Danmnrks Trylleformler.I.(1917).

74. -tekst. smst.l2 samt: et par . . trylle-

råd (Ohrt nr. 72 og en „\ityåes").MKrist.
(Harp.Kr.xciii). -tygget, part. adj. spec.

i forb. lade en utygget,
lade en være i fred, uden
ell. kritisere vedkommende.

t til tygge 2.1,

(jf. uskaaren S)

at tale ondt om
Biehl.DQ.IV42.

Utyske, et ell. (nu dial.) en (Moth.^
U229. Kierk.VI.449. jf. ndf. 1.50 og 54 samt
Rietz.785). ['Ujtysga] (dial. (og dagl.) ogs.

m. former som Utiiske. MDL. Schand.F.
71. Wied.L0.218. EChrisiians.0.1.96. Gravl.

JB.91. Naturen8V1914.il. en: Moth.^U229.
Utusk. AntNiels.FL.il. 76. Zak Niels. NT.
13. KMich.HE.114. Oravl.0en.38. jf. MDL.
Feilb. Thorsen. 187. Sjæll Bond. 185. Utosk,
et: Bøgh.UF.II.79. Baud.U.204. UfF. en:
CEw.F.30. Feilb. Utoske, et. OBock.Pigen
fra Nørrevold. (19221.72). flt. -r ell. (sj.)

d. s. (IRaunkiær.MK.97. Pol.*'/»1946.7.8p.3).

(ænyd. utuske, utyske, no. utyske; 2. led er

vel en afl. af Turs(e) (sml. ogs. I. Tosse^
;'/. Utufse, Utysse, en, spøgelse. Moth.T228
samt I. Tyske ; synes (if. Levin.) først brugt
1 rigsspr. efter 1800; især lalespr., ofte spøg.)

I ) if. folketroen: overnaturligt væsen (trola,

spøgelse, skifting), som menes at (kunne) gøre

fortræd; navnlig: afskrækkende uhyre.
Gespenst, Utyske, Spøgelse, Gienganger!
Bagges.V.60. *af Troldenes Hær

|
Der gives

mange Slægter . . Utysker, Kæmper og
Drauger. Oehl.XXIX.181. Orundtv.DV.IV.244
(se u. I. Folkeligj, *Han kylede sin Hue
mod Utysket (o: nissen) med Magt. Winth.
VI.263. Det er især . . ude paa den vilde

Hede, og paa den gamle Grændsevold Dane-
10 virke, at Utydsket (o: kong Abels genfærd)

iæTde3.Rowel.Br.235. JVJens. C. 36. Feilb.

FrGrundtv.LK.151. jf. bet. 4: de gruelige

Havmænd (sendte) to Uhyrer ombord: Sø-

sygen og Skiørbug. Dog selv imod dette

sidste Utyske giærer et virksomt Middel i

SnmksiSilen.Oehl.XXVII.155. Det lille Utu-
ske, som vi kalder Sætternissen. EkstrabU^U
1933.6. sp.4. II

i sammenligninger. Han ligner

meer et Utyske, end et Menneske. CBernh.
20 III.334. hun selv saa ud værre end et Uty-

ske, uredt og \iipa.a,klæåt.AndNx.DM.V44.

2) om person; dels om person med vildt
ell. stygt, afskrækkende udseende; dels

(og især) om vanskelig, uregerlig ell.

ondsindet person; ofte (i forb. som lille

utyske^; uartigt, uregerligt barn; i videre

anv. som rent nedsæt, betegnelse ell. skældsord.

JHSmidth.0rds.171. det lille Utydske (o: en
pukkelrygget pulcinel).HCAnd.SS. VI.22. „nu

30 om Stunder hører det nok til den gode
Tone, at de unge Herrer ere ugenerede —

"

— „Det kan gærne være! Saa har for Resten
Hr. Palmers Tjener endnu mere af den gode
Tone end Herren, for han er dog det gro-

veste Utosk, jeg har truffet paa."J5øfif/».2/.9.

det arrige Utusk af en Spektakelkælling.

KMich.EE.114. Det er et stort Spørgsmaal,
om Læsning i det hele paavirker Moralen
nævneværdigt, og vore Børn bliver temmelig

40 sikkert ikke Utusker eller umedgørlige af at

læse den Slags. Folkeskolen.l927.885.sp.2. jf.

MDL. Feilb. Thorsen.187. LollO. \\ koll. Saa-
dan skulde just vore Karle og Piger have
det, saa blev de ikke til det Utosk, de nu
eT\Bøgh.E.137.

3) om dyr; dels (spøg.) om store, afskræk-
kende dyr (som krokodiller, kæmpeblæk-
spruiter): NaturensV.1914.11.218. \\ dels (især

dial.) om skadelige dyr. nu kører vi . .

50 lige midt ind iraellem Utuskerne (o: nogle

ulve) lAchtonFriis.AJ.109.
\ jf. Feilb. navnlig

om smaa skadedyr, fx. om møl (Pol."'»

1946.7.sp.3) ell. om rotter og mus (Rietz.

785; hallandsk).

4) om ting olgn. af stort omfang, afskræk-

kende ell. utiltalende beskaffenhed; uhyre
(1.2.2). Jeg haaber, at Du fra Hegel har
modtaget et „stort Utuske" af en Bog.
Schand.(Brandes.Br.III.254). SjællBond.185.

60 II
rn. (spøg.) tilknytning til III. tysk. Kielland

sendte mig engang en Novelle paa Tydsk(!!),

værre Utydske har jeg ei i mit Liv seet.

Brandes.Br.il. 75. de tydske Utydsker (o:

lyske ord i dansk). HøjskBl.1897.964.

XXVI. Rentrykt "/, 1960
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ntyske-agrtis, adj. (ogs. utu8k(e)-.

Schand.F.249. UfF. jf. Larsen.), (især tale-

spr. (1. hr ), til dels dial.) adj. til Utyske 2.

naar jeg . . opdager, at jeg har gjort noget

Dumt eller Utyskeagtigt, bliver jeg saa gal

paa mig &e\\.Schand.F.181. jf.: (han er) la-

det med alskens Utuskagtighed. Ified.LO.

154. -Htregf en. (oftest i formen Utuske-.
Schand.F.93. Wied.Thum.58. JVJens.My.
III.120. Soya.HF.48. — ogs. Utusk-. Wied.

Kna.lO. Utoske-. Rørd.Va.74.129. AaDons.
MV 247). (dagl.) især i flt.: gale streger;

skarnsstreger; gavtyvestreger. Roos. Harlekin.

(1927).19. Børnene kan rende paa Gaden .

.

og finde paa Utyskestreger. iSønderjaard.ff.

156. Nu skal I ikke tro, I kan lave Utyske-

streger, fordi I er alene hiemme.SonjaHau-
lerg.SyvAarforLea.(1944).79.

IJ-tække, et. (sj.) mangel paa tække

(II.2), ynde; ubehageligt ydre. det uoprette-

lige Tab af de naturlige Tænder (ietyder)

livsvarig Ulæmpe og Vtække. Sundhedstid.

1909.255. -tækkelig:, adj. [u'tægali, ogs.

'ujtægali] {ænyd. d. s. (jf. glda. utækkelig

(Kalk.IV.704), utaknemmelig), oldn. lipekki-

ligr ; 1. br.) som ikke er tækkelig (2) ; ubehagelig;

utiltalende; dels om person(s væsen, ydre), dels

om ting ell. forhold. Moth.T26. Forhaabende,
at denne min Tale . . bliver . . Dennem,
Høitærede Herrer . . ikke mere utækkelig,

end den af mig . . er ops&t.Langebek.VT.n.
hvo som har nogen Sands for Natur-Skj en-
heder vil ikke nægte, at Falster ikke heller

er iblandt de utækkeligste. Rawert&Garlieb.
Bornholm.(1819).29. (jeg) er saa forkølet,

saa hostende, nysende, spyttende og i alle

Henseender utækkelig, at jeg . . nødsages
til at være lidt iox?,\gt\g.JLange.Breve.l43.

den utækkelige Brudgom (maa) vige for

ham, som Pigens Hjerte kxæver.HBrix.DD.
14. jf.: „Jeg har en Mening om, hvorfor du
er kommet," sagde han leende og greb fat

i hende paa en utækkelig (o: raa) Maade,
„og for at blive kysset er det ikke."K Lin-
demann.DenkanvelFrihedbære.(1943).130.

\\

hertil: Utækkelighed. S&B. Hendes for-

sømte Klædedragt, hendes Følelse af Uskøn-
hed og Utækkelighed nedslog hende. Brandes.
VI. 581. -tælleliK, adj. [uitæl'eli] (jf.

ænyd. utellig (Kalk.V1146), oldn. liteljanligr,

ty. unzåhlig; især Qp) som ikke kan tælles

(VII.l). Prahl.ST.II.4. samtidig kollaberer
Patienten, hvis Puls bliver ganske over-
fladisk . . utællelig. Ugeskr.f.Læger.1940.1147.
sp.2.

II
navnlig m. afsvækket bet.: utallig (1-2).

Hvor utællelige ere dog de Planter, som
fylde Rummet imellem den ringeste og fuld-
komneste. iEitgie.FT.e. Hunde, Katte, Storke
i utællelig Mængde frempippe, fremspringe.
Bagges.DVIX.269. en utællelig Masse Hav-
ingle.NaturensV1914.211. -tællet, part. adj.

se 11. -talt. -tæmmelig, adj. [u'tæ-m'ali]

(ænyd. d. s.; især (g) som ikke kan tæm-
mes. I) (jf. IL tæmme 1; 1. br.) om dyr.

Moth.T48. Afrikanske Elefanter blev længe
anset for mere vilde og utæmmelige end
de iaåiske.Mentor.(1949).sp.766. 2) overf.

2.1) (jf. II. tæmme 2.i; sj.) om person.

han var en Gøgler og utæmmelig Fantast.
SKoch.Digteren.(1907).93. 2.2) (1. br.) om
ting. hans Haar,

|
der gnistrede utæm-

meligt om Hoået. AageRasmussen.Ode espag-
nole.(1947).5. 2.3) om forhold; navnlig om

10 menneskelig sindstilstand (vrede, lidenskab),

karakteregenskab og dennes udslag, deres Vrede
og Forbittrelse (steg) let til Raseri og utæm-
melig G!r\i?,om\vedL. Molb.DH.II.312. jeg gav
mit Jomfrulegem hen

|
til hans utæmme-

lige, gridske Lyst. Lemb.Shak.XVlH.108. Jeg
er opfyldt af en utæmmelig Nysgerrighed.
LeckFischer. (Profiler. (1944). 65). -tæmmetf
part. adj. (tidligere ofte -tæmt). {ænyd. utem-
(me)t, sen. oldn. litamdr) I) om dyr: ikke

20 afrettet, dresseret; ogs.: ubændig; vild. vAph.
(1759). Paa fede . . Eng

|
Omdansede en

vild og utæmt Fole. Storm.FF.15. || i sam-
menligninger. Hånd løb i Stuen om fast som
en utæmt Fole. Holb.Paars.114. 46,000, som
en utæmmet Hjord marscherende, irregu-

laire Soldater. Magazin f. militair V idenskab

.

IV.(1821).366. Han var som en utæmmet
Tyr brudt løs i den fredelige Hjord. Lauesen.

MF.70. 2) overf. 2.1) (jf. II. tæmme 2.1

;

iol.br.) om person. LTid. 1732.268. de Ind-

fødte . . var utæmmede Kannibaler. J7Jens.
Afrika (1949).17. 2.2) om ting, naturforhold.

Bølgerne begyndte at hæve sig, utæmmede
stvrtede de hem.Rawert&Garlieb.Bornholm.
(1819). 3. den utæmmede Sandflugt. CÆr.F///.

(Bornh. Samlinger.XVI. (1925). 42). 2.3) om
sindstilstand, karakteregenskab, virksomhed:

ubehersket; tøjlesløs; utøjlet, en u-betimelig

og u-tæmmet Hæingieiigheå. Slange.ChrIV

40 439. Alt raser i Dalen den utæmte Krig!

CJMøller.Kong Svend.(1808).87. Hanen kæm-
pede med utæmmet Mod, indtil den mod-
tog T)øåsstøået.JPJac.(1924).V.151. -tæn-
kelig, adj. [u'tæri'groli] (ænyd. d. s., fsv.

othånkeliker, jf. ty. undenklich) I ) som ikke

lader sig tænke, forestille; som man ikke kan
gøre sig begreb om; ufattelig; uforstaaelig.

MO.^ Paradoxet er utænkeligt, og dog vil

Kjærligheden tænke ået.Kierk.I.157. At to

50 relativt anselige Havnebyer ved Storebælt

i kun 4 Kilom.'s Afstand skulde kunne
eksistere samtidig er en utænkelig Tanke.

Kulturminder.1942-43.92. religionen var for

ham stedse det utænkelige, det ubegribelige.

AlfHenriques.KajMunk.(1945).20. \\ m. hens-

obj. ell. (især) for. hvis jeg et Øieblik vilde

tænke, hvad der dog er mig utænkeligt, at

Døden berøvede mig hende. Kierk.V1.120.

at der . . er en skjult Gud i Mennesket, er

60 for Homer en utænkelig Tanke. VilhAnd.

BT. 57. 2) m. videre bet. 2.1) (nu næppe
br.) m. tanke paa størrelse, omfang: ufattelig,

uendelig stor. Hvor utænkelig er dens (o: so-

lens) Afstand fra Jorden? Basth.AaT^7. Han
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snublende gaaer med utænkelig Møie
| I

mørkeste x^at. Pram.Stærk.164. 2.2) m. tanke

paa mulighed, sandsynlighed: som ikke kan
forekomme, indtræffe; umulig; ganske usand-

synlig, i en absolut fuldkommen Verden (er)

Tro utænkelig. ZierA;.y//.i9. det var ganske
utænkeligt, at (Wagner) i Efteraaret 1857
skulde kunne skrive anden Musik end . .

Tristan -Musikken. StSpr O. Nr. 170.47. hvis

det utænkelige skulde ske, at (osv.).Bl&T.

i forh. m. nægtelse, som udtr. for, at noget

ikke helt kan afvises, at der er en vis udsigt

til noget: Det er ikke utænkeligt, at de Af-

delinger (af Meteorologisk Institut), som nu
skal rykke ud i Ordrup, siden vil komme paa
Flytritur igen. BerlTid.*'/il949.M.7.8p.l.

|j

som udtr. for, at noget er i uoverensstemmelse

med, hvad man venter sig, med almindelig

skik og brug: mærkelig; urimelig; ufornuftig.

paa enhver Maade, hvad enten denne var
tænkelig eller utænkelig, har (jeg i det fore-

gaaende) søgt at faae det anerkjendt, at

Mozarts Don Juan blandt alle classiske

Værker indtager den første Vla.ds.Kierk.1.41.

I Konfusjon forstikker hun (pungen) paa
utænkelige Steder og glemmer straks hvor.

CHans.BK.84. 3) f om tid; dels (jf. bet. 2.i;

om tidsrum: af ufattelig længde ell. størrelse.

(Danmark) hvis Regierings Ælde er fast

utænkelig. PoulPed. DP. (1937). 13. *Da nu,

efter utænkelig Evighed, Herren nedloed
sig,

I
Til dig.Ew.(1914).V81. \\ dels (jf.

tænke 3.i sluin.) om tidspunkt: som man ikke

(mere) klart mindes; fjern; umindelig; især i

forb. som fra utænkelige tider, for meget
længe siden, (kongen vilde haandhæve) sin

Høyhed og Rettighed i Øster-Søen, lige-

saavel som alle hans Forfædre . . fra u-tæn-
kelige Tider hafde giort. Slange. ChrIV 358.

Ew.(1914).II.202. N. N. har jeg ikke seet

i utænkelige TideT.KMRahb.(Oehl.Br.I.197).
(her) har fer staaet Egeskov, og vi kalde
endnu dette Vænge Egeløkken, omendskjøndt
der i utænkelig Tid ikke har været mere
tilovers af Skoven, end dette gamle Træ.
Winth.VIII.85. -tænkelig-hed, en. flt.

-er. (1. br.) til -tænkelig 1 og 2.2 ; især om
noget umuligt, usandsynligt, urimeligt. Rothe.
Nat.III.52. i de tre nordiske Lande (var)
Udførelsen af et saadant Kunstværk en
Utænkelighed. jBran<fes,X/.274. det to Gange
gentagne „Dette bæres ikke" i hendes sidste

Replik blev borte som Utænkeligheder i

denne Fru Alvings M\ind.Schyberg.(Pol.*''/i

1942.12.8p.3). -tænksom, adj. [u>tæri'(g)-

(OsmmC)] (nu si.) som ikke tænker sig om
etl. ikke lænker dybt; uforstandig; overfladisk;

tankelen; ogs.: ubetænksom. Vi ere utænk-
somme i lige, maaskee i hoiere Grad, end
det Naturmenniske, hvilket vi anser som
raae og forvildret, ifald vi ved at bedømme
hans Handlinger, ikke spørge om hans Ideer
og UeoningeT.Rothe.Ph.il. 475. Kants Sy-
stem (var) for mit, maaskee just ikke utænk-

somme, men ingenlunde systematisk specu-
lative Hoved . . et baade møisomt og ikke

tillokkende ATheide.Rahb.E.IV460. jf.: Om-
stændelighed (kan være) nødvendig, og kan
kun for den sløve Utænksomhed være
trættende og k]edende.Oehl.III.320.

\\ f
„Som tænker ilde om Folk.'' Leth.(1800).

-tænkt, part. adj. (jf. ænyd. utenkt, ikke

tænkende paa, fsv. othånkter; sj.) som man
10 ikke kan tænke ell. forestille sig; uanet.

Mirjams Moderhjerte lider
|
Utænkt Angst.

Thaar.ES.186. Hun fornam . . en besynder-
lig og utænkt Fryd ved . . hvert Ord. Bang.
F.162. -tæret, part. adj. I) (til II. tære;

sj.) som ikke er (for)tæret, ødelagt. *end
staaer dog vort Hjem, utæret af natlige

Luer. FGuldb. 1.35. || til II. tære 2.i: uan-
vendt; uforbrugt. Moth.T256. 2) for udtæret;
se ud- sp.259^^. -tærsket, part. adj. (sj.

20 -tærsken. se tærske sp.l459**. — nu dial.

-torsket DL.1—24—23. Cit.l710.(mbertz.
Aarh.III.52). -torsken. Moth.T85. AlbThura.
Leirsk.l2. Larsen.; flt.: utorskne Neger.
Riber.11.167). (især landbr.) om sæd (af-

grøde): ikke tærsket. Borreby.PA.44. Bonden
reiste tæt ved Muren en Stang og bandt
et utærsket Havreknippe derpaa. SC^nd.
(1919).III.379. LandbO.IV.649. -tæt, adj.

{ænyd. d. s., fsv. othåter) ikke tæt; fx. {^)
30 svarende til tæt l.i, om metal: uensartet, løs

i struktur: Larsen, (sj.) svarende til tæt 2.2,

om haarvækst: en lille tyk Fyr med utæt,
dorsk groende kruset Skiæg. Schand.SB.187.

II
navnlig svarende til tæt 3: ikke tæt sammen-

føjet, ikke af tæt stof, saaledes at noget kan
trænge ud ell. ind; fuld af revner, aabninger;
hullet; læk; ogs.: som ikke lukker, slutter godt.

i) i egl. bet. vAph.(1764). (de steder) hvor
de utætte Gruusvogne havde deres Kiørsel.

40 Rahb.Tilsk.1795.436. Vindens svageste Pust
. . trænger ind gjennem de smaa utætte . .

Vinduer. ThomLa.NL.107. Engene, hvorfra
. . de hvide Dampe piblede frem som fra

et utæt Grydelaag.Pon^./SJf.li. det ny Tag
, . paa Kirken , . er utæt. JakKnu.S.158.
den gamle, utætte Ovn. ErlKrist.DH.188.
mine Støvler er utætte over det hele. Bl&T.
utæt kar, i talem., se Kar l.i. || om (be-

klædning paa) fartøj. Dækket er utæt. Wolfh.

50 MarO. Skibet er utæt. Scheller.Mar O. jf.:

utæt Kitning. JSiÆT. 2) i videre (spøg.) anv.

Der siver en Støvregn fra utætte Skyer.

ChrStub-Jørgensen.De fjærneSkove. (1919).54.
den utætte Telefon (o: som aflyttes af an-

dre) . C Sonne. Min Livsmelodi. (1938) .231. ||

(jf. holde tæt u. tæt 12^ om person: som
ikke kan tie stille; som røber alting; aaben-

mundet. Jens er saa utæt som en ny Balje;

han kan aldrig holde Mund med noget!

60 Drachm.III.271. E. er meget utæt, alt hva'
han hører og ser oppe paa Dagbladet, for-

tæller han . . til S.Soya.FK.II.83. I| (jarg.)

om person (levende væsen): som iklce holder

naturlige udtømmelser, navnlig vandladning,
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tilbage, (hvalpen) anbringer sig ved en Stol.

— „Gud, Mor!" udbryder Bitten forfærdet,

„den er utdQt:' Pol.**/il928.Sønd.l6.sp.3. fire

utætte JJngeT.HBrix.fB.Tyt 1939.11. sp.l).

(sjældnere) m. h. t. fjærten: saafremt han
nogen Sinde oftere viste sig utæt i Lukafet,

vilde han blive sprættet oia.Buchh.FD.lOS.

-tæt-hed, en. flt. -er. aet at være utæt;

ogs.: utæt sted (i beholder, ledning osv.).

der (er) Utæthed i Samlingerne. Ursin.D.67. i_o

Skydepram . . paa den ene Side af Agter-

enden en Utæthed lappet med en Blyplade.

PolitiE.Kosterbl.*'>M925.2.sp.2. jf. (spøg.):

du er ikke vant til at se Sine tude. Men
ethvert Tag har vel sine Utætheder, som
én maa rende og sætte Baljer vinåeT.AndNx.
DM.III.80.
Utøj, et. [iU|t(oi] (f (ell. som flt.?)

Utøje. Cit.ca.l785.(AarbVejle.l926.69). Flei-

scher.AK.123). flt. (sj.) d. s. ^disse Nattens 20

Utøi (0: forbrydere). Lodde.NT.355. jf.: Sej,

I to Fløse der . . I \Jtø'].8chand.AE.160).

{ænyd. utøy, om troldpak (OmGudsNaffns
vanbrug.(1624).B7f), og (no.) utyg, rak, pak
(PClaussøn.Snorre.(1633).303), sv. otyg, djæ-

velskab, no. utøy i bet. 1 ; vel dannet til Tøj

(5.1 slutn.) og u- 7.2 ell. fra nt. untug, mnt.

untuch, jf. hty. unzeug)

') (if- Tøj sp.20"'^ samt U-dyr, -kræ,

-tede, -ting^ om forsk, skadelige dyr. mand 30

stræber den (0: hajen) som andet Utøy at

ødelegge. Huusman. Skibets Cron-Printz Chri-

stians Reyse. (1733). bl. Dette Utøj (0: ul-

vene), hvormed de jydske Heder temmelig
er besatte, gør stor Skade. Cit.l764.(Aakj.

HV.57). Slanger og andet Utøj. Cif. 2 7S5.

(PersonalhistT.1938.204). \\ navnlig om min-
dre skadedyr; dels (dial.) om rotter og

(ell.) mus, smaa rovdyr som ildere, maare
(Feilb.). Muus og andet Utøy. HaveD.(1762). 40

197. *At de mod Rotter og mod Muus
|

Og andet Utøi faaer det (0: huset) hyt-
tet. Winth.II.108. Skattegraveren. 1885. 1. 152.

8jællBond.l64. Ealleby.172. dels (og især) om
smaakryb, planteødelæggende insekter og

(ruivnlig) om snyltere paa mennesker og dyr
som lopper, væggetøj og (oftest) lus; under-
tiden ogs. om udslæt som fnat (jf. Panum.
617). en Bonde, hvilken var plaget med
Utøy, hvoraf hans Skiorte var Må.Holb. 50

Eh.II.371. det Utøyg (0: myg).LTid.l736.
782. Myrerne . . rødde mange slags Utøy
af Veyen, som tilføyer Træerne ey liden

Skade. OeconJoMrn.i757.44S. alskens veder-
styg|eligt Utøi: baade Orme og Maddiker,
og Fiirbeen og SkTuhtnåsei. Grundtv.Snorre.
1.98. Utøj i Royeået.Ing.Levnet.I.134. *Vand
til Blod og Frøers Mængde,

|
Myg dernæst

Ægypten trængde,
| Utøj, Pest og Bylders

Nød.JTang. Bibelhist.f.dehøjere Skoler. 1.40pl. 60

(1865). 46. Husrum, som er befængt med
Utø]. Lassen.S0.144. saadanne Smaarøvere
som Vandkalve, Vandtæger, Igler og andet
Utø]. Frem.DN.544. De almindeligste Syg-

domme og Utøj hos danske Y&fiT.Eliasson.

(bogtitel.1945). drengen klør sig hele tiden,

bare han ikke har (faaet) utøj j sanke
utøj, se sanke 1.2. (nu ikke i rigsspr.) m.
ruermere bestemmelse ved adj.: ligesom Qvæ-
get gaaer og æder paa Marken, saa have
smaat Utøy ligesom deres Græsgang paa
vore tynde Legemer. Holb.MTkr. 372. det
langbenede „Utøj" (0: lopper). FrGrundtv.
LK.99.

II
i sammenligninger ell. billedl. Man

kand . . ligne deslige mistænkelige og in-

commode Censores med et slags Utøj, der
forstyrre Skribentere.jffo/ 6. il/TÅ;r. 67. *Det
verste U-tøy og Insect hos unge Fruer

|

Er en affældig Mand, som holder længe ud.
Wadsk.84. at blive langsom opædt af Mis-
undelsens Utøi. Kierk.P. VIII,1.80.

||
(sj.) i

ikke-koll. anv.; jf. ovf. 1. 9: (stemmen) jager

ham op som det pinende Stik af et Utøj.
SMich.Dø.l58. han (fornam hans) Blik som
et Utøj, der krøb paa hans Rud. Bjarnhof.
Men hver sin Vej.(1932).17.

2) (jf. Tøj sp.20"ff; især dagl.) som ned-

sæt, betegnelse for (en gruppe) personer:

pak; rak; skarn; ogs. som skældsord. Co-
saker, Calmuker og deslige Utøi. Langebek.
Breve.297. Voldsmænd (er) Noget af det

forgiftigste Utøi, hvormed et Rige kan være
hela.dt.Grundtv.Saxo.1.296. Hjælp mig dog
for Fanden! . . rub Jer, I Utøj. 6^0^^.2^.287.
det fordømte Utøj af Præster. Brandes. ¥25.
Tyve og Bedragere, Skoger og Ruffersker,

alt det sociale Utøj, Bysamfundet ønskede
at rense sig for. HMatthiess.DK.57. jf.: *Det
hele Tidens Utøi, smaat og stort (0: smaa
og store teaterdigtere og kritikere). Bagges.V.

235.
II

spec. om troldtøj, spøgelser. Schous-
bølle.Saxo.249. Gersov.KL.8.

ii-tøjleli|p, adj. [u'tmi'Iali] (sj.) som
ikke lader sig tøjle, beherske; utæmmelig (2);

uregerlig, han (syntes) en Legemliggj øreise

af al norsk, selvstændig Folkeaand, ubøielig

overfor fremmed Magt, utøilelig som Fossen
nedenfor hans Fjeldskrænt. Etlar. Bjørneæt.

(1898).52. (Frederik VIVs) frodige og utøj-

lelige Yanta.%\.DanmKonger.480. -tøjlet,
part. adj. I) (sj.) om dyr: uden tøjle; tøjle-

løs (1). Utøilede Heste. 750. 2) O billedl:

tøjlesløs; utæmmet. *Du Lyst til Meer! utøilet

GierrighedlTwWrn.S'ø/.Ji. Phantasiens over-

strømmende Rigdom og utøilede Frihed.

Molb.F.283. Glassene tømtes til Bunden.
Lystigheden blev nu utøjlet. Wied.LO.45. \\

hertil: Utøjlethed. GSchutte.(DTidsskr.l900.

227). -tømmelij;, adj. [u'tora'ali] ^tg,

jf. dog Feilb.) som ikke kan tømmes ell.

lader sig tømme; som ikke slipper op; (olm.:)

uudtømmelig, (ofte i billedl. udtr.). Moth.
T138. I Æren have Monarkerne en utøm-
melig Kilde til at belønne og stx&Ue.Schytte.

IR.V265. *forgjæves undflye vi den Plage,
|

Som har i vor Barm et utømmeligt Væld.
Pram.Stærk.75. *(livets) Rigdom strømmer

|

som et utømmeligt Wanå. Jørg.D.36.—tørst.
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adj. (sv. otorst, no. utørst, oWn. iij)yrstr ; nu
næppe Ir.; i S&B. Larsen. D&H. betegnet

som ru).) som ikke er tørstig; som har faaet

stillet sin tørst, naar du (o: en amme) selv

er mæt og u-tørst, da lav det saa, at Barnet

og kan faae sin tilbørlige Pleie.MRynning.
TerentiiComoedier. (1755). 339. -tørstig,
adj. (sv. otorstig; sj.) d. s. han havde drukket

længe og følte sig styrket og utørstig. iV^tsPe^.

Stynede popler. (1943). 61. -adeblivelig:,
adj. (ogs. -udblivelig. vAph.(1764). Kierk.

IV330. HolgPed.SN.155; se ogs. ndf.). adv.

d. s. ell. -i ell. (f) -en (MR.1754.129. PAHeib.
R.II.xvii. Bagges. L. 11. 316). (til udeblive

efter <j/. unausbleiblich ; nu CP, 1. br.) om følge,

straf olgn.: som ikke vil udeblive; som sikkert

vil ell. nødvendigvis maa komme; uundgaaelig;

især i forb. en uudeblivelig følge (Ørst.

¥67. Blich.(1920).XV183. Præsteforeningens

Blad. 1923.258) ell. straf (LTid.1725.56.
Mynst.Tale.(1838).ll); ogs. uudeblive-
lig(e) frugt(er) (Tode.iX.400. JPBang.
TL.III.251), virkning (VedelSim.Nat.1,1.2)

ofl. den , . Trøst, det vil give . . os i Dø-
dens uudeblivelige Time. Storm.Taler.14. den
ved alle eensidige Bestræbelser uudeblivelige

'iiemim3.Heib.Pros.X347. bliv ikke Barne-
morderske, før vort uudblivelige Afkom
er tilvirket. Fritz Jurg. (Fritz Jurg. Tegninger.

(udg.afVilhAnd.l919).xxv). som adv.: Nær
ved visse Byer gives der nogle Hunde, som
uudeblivelig indfinde sig der paa Torve-
dagene. Zieiscn.il.24. den første nerveuse
Henrykkelse . . som det pludselige Syn af

Ens Elskede uudblivelig medfører. G;d.
Mi.453. to -adffortikeli^:, adj. som ikke

kan udforskes; uudgrundelig. vAph.(1769).
Menneskene . . forvexle deres . . selviske

Øjemeed med den Usynliges uudforskelige

Plan. Blich. (1920). VIII. 182. Goldschm. SF.
292. Hvorledes Guder opstaa, er ikke helt

uudforskeligt. £7essen.i2/.i. || spec. om en
personfs ansigtsudtryk, smil osv.). Kongens
Samtaler med den uudforskelige Isarnus.

lng.KE.1.97. Pauline sad med et for Otto
uudforskeligt Ansigt. Ooldschm. IIjl. II. 542

.

VahAnd.Litt.IV 625. -adfyldt, part. adj.

spee. (jf. Blanko-; jur., Y) om dokument
(gældsbrev olgn.): som udstederen overlader

til en anden til nærmere udfyldning (i hen-

hold til fuldmagt). Lassen.AO.*208. -ud-
førbar (MdsskrLiit.VlII.148. ADJørg.III.

£24) ell. (i alm.) -adførlig^, adj. (jf.

udførlig 1; især Q}) om plan, opgave olgn.:

som ikke lader sig udføre (realisere). Wadsk.
Skuepl.243. Foretagendet . . mødte næsten
uovervindelige Vanskeligheder og standsede
. . som uudførligt.TAiei€.J5reve.76. SHeegaard.
UT.267. jf.: nogle Medlemmer (af den kirke-

lige kommission ønskede) en heel ny Psalme-
bog, men mine Forestillinger om Uudfør-
lighedcn heraf fandt dog . . Indgang.
Mynst.lAivnet.267. tj) -ad|civen, part. adj.

om manuskript olgn. lad dem (o: folkevise-

teksterne) da ligge i Fred, uudgivne, uom-
skrevne, u&ntasteåe. Hjort.KritLitt.il.331. at

(bogen) bedst havde været uudgivet indrøm-
mer \eg.JPJac.(Brandes. Br.II. 344). -ud-
granskelig:, adj. ^j/. ugranskelig ; o, nu
1. br.) som ikke kan udgranskes; uudforske-

lig; uudgrundelig. *grund ei paa den Gaadel

I

Den er for stor og uudgrandskelig./n^.

D.I.145. om person: utallige i den polerede

10 Verden hævdede Vedtægter giore Menne-
skene saa nudgx&nskelige. PAHeib. R. 1.12.

C9 -udgrundelig, adj. (jf. ugrundelig,

uudforskelig, uudgranskeligj om noget dun-
kelt, gaadefuldt, hemmelighedsfuldt: som ikke

kan udgrundes, udforskes, ogs.: udfindes (ved

forskning, tænkning). Moth.^U230. Alle Tings
Oprindelse er dyb og uudgrundelig for den
menneskelige Forstand. Mynst. Betr. 1. 229.

der er en dyb og uudgrundelig Mening i

20 Tilværelsen. Zierfe.TTii^?. dine Domme ere

svare og uudgrundelige (Chr.VI: store og
u-udsigelige^. Visd.17.1. et ungt Menneske,
som ved Vorherres uudgrundelige Styrelse

er blevet betroet til hans Omsorg.Schand.
BS.351. som adv.: hun havde fundet et

Liv i sig selv, uudgrundelig rigt og skjont.

Rowel.Br.90. || om en persons sind, ansigts-

udtryk, øjne, smil. Hvor dybt . . hvor
uudgrundeligt er dog Menneskets Væsen!

30 Mynst.Betr.11.383. Hun smilte af dette med
sit uudgrundelige ^m\\.EBrand.UB.96.

||

(1. br.) om afgrund, dyb, som man ikke kan
se til bunds i. Jeg (drømte) at jeg paa et

Toug var steget op til Spidsen af et meget
højt Taarn; foran mig var en uhyre, uud-
grundelig Dyhde.Blich.(1920).XI.210. jf.:

et uudgrundeligt Dyb af Viisdom. DPonfop-
pidan.Tillægsordom Opvækkelsen.(1854).23.

||

hertil Uudgrundelighed. Amberg. Kjærlig-

40 hedens Uudgrundelighed. JS^ierfc. I Tf 200. om
noget dunkelt, uudgrundeligt: ophøjede Pro-
blemer eller spekulative Uudgrundeligheder.
NisPet.SO.372. -udholdelig, adj. (især

(S) om noget besværligt, pinefuldt: som ikke

er til at udholde; ulidelig, hver Dag blev
Forestillingen derom ham meer og meer \md-
holdelig.Rahb.Fort.I.241. uudholdelige Smer-
ter. iSc^and. O. i/. S. selv under Solsejl paa
Dækket . . var Varmen uudholdelig, JFJens.

50 RF.88. jf. Uudholdelighed.ScfeP. GJ -ud-
ryddelig, adj. (jf. uopryddelig, urydde-
lig {11.2)) spec. om (især uheldig, skadelig)

tUbøjeligMd, følelse, forestilling: som ikke kan
udryddes (2.8). Moth.^U230. den Formod-
ning, som strax i Begyndelsen saa uud-
ryddelig havde indprented sig i mit Gemyt.
Ew.(1914).IV175. Hvad er det for en uud-
ryddelig Forestilling, at en Præst skal præ-
stere Dyd for en hel }Ji.en\ehed.KMur^.LOD.

60 29. jf. Uudryddolighed. Levin, det Ondes
Uudryddelighed af 5ordeWvet. Rubow. T. 83.

-udMigelig, adj. (ænyd. d. s.; jf. usigelig,

uudtalelig) I) (fo, nu især højtid.) som man
(næsten) ikke kan udsige (1), firuk lultryk
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ior, give udtryk i ord. I.l) om noget for tanken

dunkelt (vagt, ubestemt) fremtrædende, noget

uhaandgribeligt olgn. Blich.(1920).XIX.182.

Jeg (er) glad ved at være bunden til . .

et Modersmaal, der ikke puster og lyder an-

strænget, naar det staaer for det Uudsige-

lige, men sysler dermed . . indtil det er

uås&gt.Kierk.V1.454. Vi har . . Digterne, for

at de skal sige os det uudsigelige. LMdrøigs.

SS.II.116. 1.2) (jf. unævnelig 2, navnløs i; lo

om noget (i sin art) usædvanligt, overordent-

ligt, fremragende, stort osv.: som man mangler

det fulde udtryk for; usigelig; ubeskrivelig.

Gud være Tak for sin uudsigelige Gave!
2Cor.9.15. (han) fandt en u-udsigelig Smerte,

saa ofte nogen berømte ham. Eilsch.Phil

Brev.140. som adv.: hvor uudsigelig stor

maatte ikke Hendes Fryd yæTe.Basth.Tale.

(1782).76. (en) sort Frakke af den bekjendte
uudsigelig blanke, luvslidte Slags. Watt.PF. 20

129. 2) om ord, udtryk: som man ikke maa,
bør ell. tør udtale. 2.1) (højtid.) om noget

helligt, guddommeligt, han blev henrykt ind

i Paradiis, og hørte uudsigelige (Chr.VI:
usigelige^ Ord, hvilke det ikke er et Men-
neske tilladt at nåtale. 2Cor.l2.4. jf. Basth.

Tale.(1782).69. 2.2) (nu næppe br.) eufem.,

som subst.: (de) uudsigelige, om (under)-

bukser: unævnelige (3.2). de grønne Uudsige-
lige. Goidsc/iw.iV5'Z7. 2556.717234. JHLorck. 30

Skumlerier fra Krigens Tid. II. (1851). 16. jf.

D&H. 3) (nu næppe br.) om lyd, ord: som
man ikke kan udsige (2), udtale, artikulere;

uudtalelig, polske og russiske Navne, der . .

forekomme os ganske uudsigelige. i?a/i&.5'<M7.

94. CD -udslettelig, adj. adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Mynst.Betr.II.49). (jf. uslet-

telig^ som ikke kan udslettes. I) om synlige

spor, tegn, spec. skrift. Moth.S488. Uudslette-
ligt Blæk til at mærke Linned og Tøi med. 40

Green.UR.335. Herregaardssagnenes uudslet-
telige Bloddraaber (paa gulvene). PHans.KK.
195.

II (jf. bet. 2) i billedl. udtr. Der er Me-
get, som aldrig ganske glemmes . . Histo-
riens Griffel skriver det med uudslettelig
Skrivt paa de Tavler, hvilke Tiden ikke toi-

tæTer.Mynst.Betr.I.351. lige skjønt stod hen-
des Billede med uudslettelige Træk i mit
B.ieTte.VKorfitsen.KF.18. 2) (jf. udslette 2)
overf. det sære . . er blevet uudsletteligt i 50
min CaTa,cteT.Ew.(1914).IY249. dette Tanke-
sprog . . har uudslettelig indpræget sig i min
llukommehe.Blich.(1920).XIX.114. Jeg vil

ikke tilføje . , min Fader den uudslettelige
Krænkelse, den dybe SoTg.EBrand.M.109.
spec. i forb. m. Indtryk (4): den Alder . .

da Hjertet modtager det første og det uud-
sletteligste Indtryk. Tode./Z. 226. Schand.
TF.II.142. -ndslnkkeliff, adj. (ænyd.
uudslykkelig; nu o, især højtid.) som ikke éo
kan udslukkes; uslukkelig. I) i egl. bet., om
ild olgn. *han hørte en Bispe-Mund

(
. .

true
I

Med uudslukkelig Helved-Lue. TBruun.
Skr.29. Marc.9.43(1907; se m. uslukkelig 1).

2) (jf. udslukke 2.z) uegl, især (billedl.)

om stærk (brændende) følelse, drift olgn. et

uudslukkeligt Had. Cit. 1788. (JCJessen. Sla-
gelseHerredsSkolehist.(1942).95). Tidlig følte

mit Hjerte . . en uudslukkelig Trang til

'E,lskoy.Ing.EF.I.192. jf. flg. bet.- gruppe:
midt i alle Savn bevarede (de) en uudsluk-
kelig Munterhed. Hoisi.iVapoi.4i2. jl ("„Tale-

spr."Levin.; nu næppe br.) med videre anv.,

aels om latter, som ikke kan standses, hol-

des tilbage. *uudslukkelig Latter betog de
salige Guåei. Bagges.NblD. 128. Hauch.Tven-
de Digtninger. (1837). 198. dels om (overvæl-

dende) mængde: uhyre; ustyrlig (3); ugude-
lig (2). jeg (har) havt en uudslukkelig
Mængde Gjælds-Fordringer at inddrive. Hrz.
Lsp.7. smst.247. -ndstaaeliff, adj. (nu
1. br.) som man ikke kan udstaa; uudholde-
lig; utaalelig; især (til udstaa 4:) om en
ubehagelig, modbydelig person (s væsen, ad-

færd). Hvor disse Folk ere uudstaaelige
med deres Respect og Complimenter.BieAi.
(Skuesp.IV.369). (en) uudstaaelig Heede.Øi-
brygn.(1796).14. Denne Mand var hende
naturligviis høist modbydelig . . Han var
og blev hende reent uudstaaelig. PJføH.JS^.
111.317. I denne Sindstilstand var det mig
næsten uudstaaeligt bestandig at være be-

leiret af Don Marcello (med hans) paa-
trængende Venlighed. Winth.Nov.134. Birke-
dal.0.II.141. ta -adtaleliff, adj. I) (nu
1. br.) til II. udtale 2.1 : som man (næsten)
ikke kan finde udtryk for, give udtryk i

ord; u(ud)sigelig. I.l) om noget (for tan-

ken) dunkelt, halvbevidst olgn.: uudsigelig

(I.l). paa deres ungdommelige Ansigter hvi-

lede . . et vist Uudtaleligt i de ned-
slagne Øme.Hrz.ST.198. (en digter formaar)
at udtale, hvad Andre kalde det Uud-
talelige. Mynst.Levnet.116. 1.2) om noget (i

sin art) usædvanligt, overordentligt: u(ud)-
sigelig. hendes uudtalelige Dejlighed. Tode.

IX. 184. (hans) sidste Dage . . vare ikke

egnede til andet end at forøge min uud-
talelige Foragt og Afsky for ham. Winth.
Nov.66. jf. bet. l.i : den tavstfortvivlede

Yngling, et Offer for sjælelige Kvaler af

uudtalelig, kosmisk Art. KG Brøndst.F. 271.

2) til II. udtale 2.3, om lyd, ord: som man
ikke kan udtale (artikulere) ell. fremsige

(foredrage). Hjælpe 0. 531. Replikerne (er)

saa lange, aldeles uudtalelige. jE5mnd.Br.
11.103. Til Efternavn havde han et eller

andet uudtaleligt, russisk eller slovakisk

Navn. JFJens. EF. 76. cp -udtalt, part.

adj. ikke udtalt, udtrykt i ord. Holst. R.
uudtalte Længsler. JPJac. (Brandes. Br. II.

248). uudtalte Bebrejdelser. JPJac.7. 172.

KGBrøndst.E.49. -udtømmelig, adj. (sj.

-udtømlig. Steners.Ode.47). som ikke kan
(ud)tømmes; ikke udtømmelig. I) O i egl.

bet., om beholder, kilde, findested olgn. Moth.
T138. Bagges. Holger Danske. (1789). 23 (se

Gemsel slutn.). Taskenspillernes uudtømme-
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lige Hatte. VKorfitsen.GM.126. Den (i arkæo-

logisk henseende) tilsyneladende uudtemme-
lige (mose). EimmerlKjær. 1947-48. 302. 2)

uegl. 2.1) CP om ting, forhold olgn.: som stedse

(paa ubegrænset maade) har noget nyttigt,

ønskeligt, værdifuldt at yde, er ubegrænset

rig(holdig); nu spec. (jf. bet. 2.2^ til ud-

tømme 4, om emne for drøftelse, omtale.

Materien (o: emnet) er u-udtømmelig. LTid.

1737.48. *Da forekom ham Skabningen saa

rig,
I

Saa uudtømmelige Livets Goder. PalM.
AdamH.1.237. i hans runde, livlige Ansigt

fremskinnede . . en uudtømmelig Fylde af

Skjelmeri og Lnne. Ing.Levnet.II.14. De hjem-

lige Forhold og Arbejdet var ikke uudtømme-
lige Emner. EBertels.MH.93. som adv.: det

uudtømmelig lærerige Indien. Rask.Br.II.62.

jf.: Kjerlighedens Element er Uendelighed,

Uudtømmelighed, Umaalelighed. Kierk.

IX.172. 2Ji) (jf. udtømme 5; især O) om
person, som har et ubegrænset forraad (især

af indfald, fortællestof olgn.) at øse af; navnlig

i forb. være uudtømmelig paa ell. (1. br.)

for ell. (med særlig forestilling om virksom-

heden, spec. m. fig. inf.) i noget, (han) sang
meget godt, og var uudtømmelig paa Viser.

Rahb.Fart.II.162. Han var uudtømmelig i

at finde paa Fa.ntelege.Chievit2.F0.139. han
er uudtømmelig i Komplimenter over An-
retningen. Tops. /.S". 92. han (er) uudtøm-
melig for Raad. AfaritnJ.Hans.iV0.17i. jf.:

(hun) havde været uudtømmelig i at overøse

Nisida med Yoxxringer.Gylb.(1849).IX.76.

-adtørreliit:, adj. se u. udtørrelig. -ud-
viklet, part. adj. (især tS) som (endnu)
ikke er udviklet, ikke har naaet sin (fulde)

tulvikling. Amberg. S&B. jf.: Sprogets U ud-
vikl ethed giver (Holbergs) Værker større

komisk KT&lt.Brandes.Holberg.(1884).161.
||

navnlig m. h. t. levende væsener, spec. et men-
neskes (legemlige ell. sjælelige) udvikling, med
forestilling om tidligt (ufuldkomment) udvik-

lingstrin, manglende modenhed olgn. en heed
Indbildningskraft . . skuffede den endnu
uudviklede Fomnlt. Horreb.11. 167. et lille

uforstandigt Barn, der er saa uudviklet, at

det ikke kan tiikjcndcgive sin Bøn ved Tale.

Monrad. BV 158. Lyse, uudviklede Barne-
stemmer. Gelsted. RF. 18. sp. 1. -andflye-
lig, adj. {ænyd. d. s.; nu næppe br.) uund-
gaaelig. den u-undflyelige Nødvendighed.
LTid.1734.24. nye Foranstaltninger . . vil

giore . . en Mængde Undersøgelser og Bereg-
ninger uundflveiige. 3//2. 7775. 6i6. -and-
KaaeliK, adj. (jf. uforbi-gaaelig, -gænge-
lig, uom-gaaelig, -gængelig, uund-flyelig,

-eængelig, -vigelig^ som ikke kan unagaas,
ikke er til al undgaa, komme (slippe) uden
om, blive fri for; især om følge af (natur-
bestemt) udvikling. Moth.G45. Faren er nær og
overhængende . . men derfor er den ikke
ganske uundgaaelig. jBteW. ^.S'/cuesp. VI. 368).
dette er den uundgaaelige første Betingelse
for al LæTdom.Ooldschm.Hjl.II.nS. Pastor

K, stod omtrent lige foran ham. Mødet var
n\indga.a.eUgt. Schand.AE.316. den uundgaae-
lige Følge. Berl Tid. "/i 1933. Aft. 8. sp. 6. jf.

uundvigelig slutn.: Fru Boye . . saa' med
store, uundgaaelige Øjne paa Frithiof . JPJac.
11.69. om noget, der i henhold til vane ell.

sædvane hører nødvendigt med, ikke er til at

undgaa: Nu maatte den uundgaaelige tyske
Rundsang . . synges, hvori der bliver udbragt

10 en Skaal for hver af de Tilstedeværende.
Schand.Fort.250. (han) dampede paa sin

uundgaaelige Shagpibe. KSech.MV 9. || som
adv. (faderen) betænkte, at (en) Udvexling
(o: udlevering af datteren) snart uundgaaeligt
vilde finde Sted. Blich.(1920).XIII.99. nu
var det bleven uundgaaelig nødvendigt at

gribe ind (o: foretage en operation). Buchh.
UH.25.

II
hertil Uundgaaelighed, ogs. om

noget uundgaaeligt. dette godtgiør . . Uund-
20 gaaeligheden af den Sverrig erklærede Krig.

Rahb.Tilsk.1808.149. det (var) noget, der nu
een Gang hørte med til Uundgaaelighederne.
OThyreg.PS. 225. -andgwng^elig:) adj.

(jf. ty. unentgånglich ; nu næppe br.) d. s.

Saadan en Tvang (d: i versifikationen) er

fast endnu mere uundgiengelig i en Over-
sættelse end i en OiiginaA. JSneed.V 443.

Danmarks Undergang . . syntes at blive

unndgienge\ig.Mall.SgH.691. han (saa) sig

30 i den uundgiængelige Nødvendighed at give

dem Uret. Rahb. Fort.1.377 . som adv.: (breve,

der) ej uundgjængelig behøve den hurtigste

Beiordrmg.MR. 1783. 890. Rahb. Tilsk.1796.
305. jf.: Dødens Uundgængelighed.Twi-
lin.II.156. -undskyldeliji:, adj. (ænyd.
d. s.; nu mindre br.) om fejl, forsømmelse olgn.:

som ikke kan undskyldes. Weisbachs Cuur.
(overs. 1755). 274. at røve eller stiæle sin

Næstes Tid . . forekommer mig saa me-
40 get uundskyldeligere, da man derved ikke

engang selv vinder hvad den anden tå-

her. Bagges. L. II. 129. Yderens Vildfarelse

var uundskyldelig. Lassen. S0.882. jf. Uund-
skyldelighed. Jwiftergi. S&B. Q) -and-
"vigeligy adj. om besvær, pligt, konsekvens
olgn.: som man ikke kan undvige; uund-
gaaelig. Moth.V164. Vandets Beskaffenhed
(gør) Vinen her til en næsten uundvigelig
Fornødenhedsvare. Rask.Br.II.17. Forkynde-

50 ren, som paa Luthers Tid, erklærer det at

gifte sig, for ubetinget, uundvigelig Pligt.

Brandes.VII.294. foran mig, der hvor alle

Veje ender, venter mig den uundvigelige

T>ød.Jørg.Rn.201. ^//.uundgaaelige m.h.t.
blik: hendes Blik heftede sig uundvigeligt

paa h&m. LCNiels.Historier.ri907).68. -and-
Twrlig^, adj. (jf. uombærlig^ som ikke kan
undværes; dels om ting ( nødvendighedsgen-

stand) ell. (især ©^ egenskab olan.: Sindig-

60 hed (er) en u-undværlig EgensKab hos en
stor Siel. iSporon.Mod.230. Salt er mig næst
Brød og Vand, det uundværligste til Livets

Ophold. Bagges. L.1.240. den i Nyboder . .

uundværlige Klukå&skc.Hrz.JJ.I.332. Bloch
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havde den for en Instruktør uundværlige

Menneskekundskab og Menneskekendskab.
Nathans.WB.66. dels om person: Hun er ham
uundværlig. ilfO.* LollO. især i forb. gøre
sig uundværlig. Mange Trælle (forstod) at

giøre sig uundværlige for deres . . Herrer.

Mynst.Bispepr.(1850).13. OFrns.Litt.271. jf.:

spille den Uundværlige. »SÆB. || hertil Uund-
værlighed, og s. om noget, der er uundværligt.

Amberg. Reservens Nytte og Uundværlighed.

Magazinf. militair Videnskab. IV. (1821). 414.

de tyske Uundværligheder, Dumme Peter

og den tykke Mand (o: i cirkus). JVJens.
M.I.11.

nvaii) adj. ['UjVaJn, især prov. 'U|Van']

(nu næppe i rigsspr.: uvane. TBruun.
ST.109. Grundtv.Snorre.1.36. Ing.VSt.133.
Schand.TF.1.222. jf. 8&B. uvanne. Moth.
V129. jf. Feilb. uvanet. Falst.Ovid.22. Stock-

fleth.S.59. jf. SjællBond.82. UfF.(Sjæll.).

uvannet. Helt.Poet.180.188.190. uvant, (som

flt.:) Cit. 1788. (Vider. 1. 158)). intk. -t ell.

(ikke i rigsspr.) d. s. fuvan kvæg. Cit.1783.
(yider.IV.83)); flt. og best. f. -e [lujvaJna,

især prov. 'uivan'e]. {ænyd. d.s. (i bet. 2 ogs.

uvan(n)ig^, i bet.l: sv. ovan, no. dial. uvan,
oldn. livanr; af adj. van; i bet. 2 delvis af

I. Uvane)
1) (sj. i rigsspr.) i al alm.: ikke vænnet

ell. vant til noget; uvant (med noget). Moth.

V128. m. præp. med: Feilb. (u. uvantj. med
overgang til bet. 2.1 : *Skal hun gjøre Noget,
har jeg kun Tort;

|
Hun tager paa Alt med

uvane Hænder. Erz.SvD.99.

2) med særlig (navnlig nedsættende) bet.-

udvikling (jf. tjvane 2). 2.1) (nu 1. br. i

rigsspr.) ikke (paa tilbørlig maade)
vænnet (oplært, afrettet) til god, rigtig
adfærd. || om person: uopdragen; uartig;
uvorn; plump. Det var den uvane Knegt
. . han slog en Sneeboldt paa mig.PNJørg.
EnVartouskonesEanefart.(1845).16. (han) har
uvane maneTeT.EdvLehm.BY.88. jf. bet. 2.i:

ægger mig til Vrede
| Uvane Skrig af

Sværmen,
|
Formilder allerede

|
Mig Aften-

timens 'NdiTmen.Hrz.Lyr.1.34.
\\

(uden skarp
adskillelse fra bet. 2.2) om dyr (hest): som
(endnu) ikke er rigtig afrettet, ikke til-

kørt, tilreden, et Par unge, uvane Bønder-
heste blev ført ud . . og under mangt
et „Næh!" og „Nye" spændt for Vognen.
Gjel.T.188. Bregend. Thora. (1926). 35. Esp.
376. 2.2) (fagl, dial.) om (hus)dyr: som
(ifølge sin natur) viser ustyrlighed,
volder skade paa korn olgn. ell. (spec.)

springer over ell. gennembryder ind-
hegning. Cit.ca.l700.(Vider.I.102). Forordn.
**'it>1794.§34. *bedre jeg agter

|
Hegn mod

uvane Dyr. JHSmidth.Haver.181. Faar, som
har den Vane at ødelægge den i Marken
nedlagte Kartoffelsæd, skal som uvane af

Ejeren holdes inåelnkkeåe. LovNr.49^'/tl922.
§5. FrGrundtv.LK.114. Feilb. jf. Esp.376.
2.3) (i rigsspr. især Q}) om dyr (navnlig hus-

dyr): som (ved at komme i ophidselse) viser

sig helt ustyrlig, vild, rasende, angriber
mennesker osv.; olm. Uvane hunde skal

ødeleggis. Cit.ca.l700.(Vider.I.107). Konger-
nes Øverste, der er stærk som en Løve og
vældig som en uvan Elel&nt.HRasmussen.
Nalaog Damajanti.(1903).92. især om (olme)

tyre (ell. køer): De galne og U-vane Tyyre
i deres grumhed kunde end icke hafve gif-

10 ven saa fæel og skræckelig en brølen af

sig. Dumetius. 111.66 c. den store Tyr . .

som senere blev uvan og stangede Slagter

Mogensen. Goldschm. F. 62. Pont.LP. VII. 30.

LandbO.IV710.
\\ (jf. bet. 2.^) i sammen-

ligning, jeg maatte slaas . . med ham . .

han var som en uvane TyT.Schand.FrProv.
138. 2.4) (især ts) om person: (fuldkom-
men) vild, rasende, desperat, tøjlesløs.

En Sten traf Dreng, og nu blev han uvan,

20 Blodet steg ham op i Øjnene, han rystede,

aabnede Munden og tudede sagte.JFJens.

Br.47. Unge Karlsen blev uvan. I lange Sæt,

med Panden stangende fremefter, var han
over Egholm. Buchh.EG.59. \\ om adfærd,

følelsesudtryk olgn. * Ingen tog Glæden, det

henrykte Nu,
|
uvan Glæde, i Arv som du.

JVJens.JB.63. H. lo, en uvan Latter, sa.

G.179.

I. U-Tane^ en. {ænyd. d. s.) I) (sj.)

30 mangel paa vane (tilvænning) ; uvanthed. det

syntes mig nu, at det ikke altid var de
Dygtigste og Erfarneste der bemægtigede
sig Ordet, men at Flere af disse holdt sig

af Uvane eller Sky ti\h&ge.Hrz.ST.48. smst.

261. 2) daarlig ell. slet vane; spec: en i

væsen ell. adfærd ved vane udviklet fejl ell.

mangel (som søges bekæmpet ved opdragelse

olgn.); unode; uskik (3). Moth.V128. »Den
gamle Adams Uvane

|
Lær du os at lægge

io dii.Grundtv.SS.V.642. Nu kom (fuldmæg-

tigen) næsten altid for sent (men justits-

raaden lod) som om Fuldmægtigens nye

Uvane (ikke) angik ham. Schand.SB.^ (1884).
203. kjønslige Uvaner (o: onani) . Panum.619.
Der er ingen Ting, vi Mennesker har saa

let ved at gøre til en Vane som vore Uvaner.

DagNyh."/d935.Sønd.ll.sp.3. (jf. uvan 2.^)

m. h. t. dyr: LandbO.IV.704. Hvis den om-
handlede Uvane (at ødelægge kartoffelsæd) er

50 udbredt blandt Faarene i en Bygd (o: paa

Færøerne), kan der . . træffes særlige Eot-

holåsTeg\eT.LovNr.49'*/2l922.§5. II. -Tane,
-vanet, adj. se uvan. -van-hed, en. ((3

ell. fagl.) den egenskab at være uvan (2(2-3)).

skjulte Fejl . . hos Kvæget (som fx.) Uvan-
hed. Landbo.11. 520. Tyren var kendelig mat-
tere, kunde jo ikke være paa Toppen af

Uvanhed hele Tiden. JFJens.Cr.94. -van-
lig, adj. [iU|Va?nli] (ænyd. glda. d. s., sv.

60 ovanlig, no. uvanlig; „foræld. "Zreviw.; nu Q),

mindre br.) usædvanlig; sjælden (forekom-

mende); (tidligere) ogs.: uvant (for en). Moth.

V128. den strænge Kulde (i Sverrig) er

gandske uvanlig for mig. PAHeib.B.6. Bang.
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T.(18S9).xi. (han) har i Dag noget uvan-
ligt i sit Aasyn og sin Holdning. /SÆovrøy.

Fort.85. som adv.: Selv Farbroer . . er

uvanlig stiWe. Thaar.ES.87. det rev for et

Øjeblik ligesom et Bind fra hans Øjne for

et uvanlig stort Syn. Pont. SV 141. -van-
ne(t)|, adj. se uvan. -vansket, (part.)

adj. {af Vanske ell. ænyd. glda. vanske,
mangle, svigte, beskadige olgn.; sj.) lydefri.

*(de) ofrede saa til Apollon uvanskede Ty-
res og Bukkes

|
Hellige Bodhekatomber.

Bagges.NUD.90. smst.58. I. -vant, (part.)

adj. (ænyd. d. s.; jf. ubevant, utilvant og

uvan (1)) I) om levende væsen, især en per-

son(s hænder, fingre olgn.): som (slet) ikke

er vant (ell. vænnet) til noget; ogs.: i en

vis ht-nseende (helt) uøvet, uerfaren, uprøvet;

spee. i forb. (være) uvant med (CFrim.
Poet.S7. S&B. AaDons.MV83) ell. (nu 1. br.)

til (Pram.Stærk.241. Chievitz.FG.141. MO.
VSO. Bøgh.E.218) ell. (jf. Kalk.IV.712; nu
sj.) ved (Rask.LappiskSproglære.(1832).Fort.

13) noget ell. (sj.) uden præp. f*Kong Vol-

mer er streng og myndig . . |
Han holder

over Loven
| Og Menigmands Ret, og det er

man uyant.Hrz.VA.lS). (tobakken har) en
u-naturlig og modbydelig Smag, som hos
U-vante foraarsager OipksiStehe.Holb.Ep.III.

373. »Jeg Harpen slaaer, men for uvante
Fingre

|
I vilde Toner tidt de høie Strænge

skingre. Steners.Ode.47. Vi ere ei uvante til,

at vore Fruentimmer selv vælge (sig en
mand). Suhm.II.245. jeg var uvant til Ar-
beide af denne '^z.inx.Gylb.(1849).IX.163.

han (var) uvant med Forholdene. Znud^nd.
HH.151. jf.: de Fleestes Uvanthed til

Søen. Krøyer.Er.45. Paa Grund af hans
Uvanthed til at læse høit, slog Tungen ham
ofte feil. Holst. Napol. 123.

|| ;/. uvan 2.i

sltUn.: Uvant hest. Moth.V129. 2) om virk-

somhed, forhold olgn.: som man ikke er vant

(ell. vænnet) til (er uvant (1) med); ikke til-

vant (2); ogs.: usædvanlig; sjælden. »Husk
om dit Øie ei en uvant Taar lod rinde

|

. . imens jeg dette skrew? Storm.SD.94. (kon-
rektoren) havde sovet sødelig ovenpaa Da-
gens uvante Anstrængelse (o: en klapjagt).

Blich.(1920).XIX.66. Jeg (støttede) mig paa
Hans Riffel, som jeg ofte bar, fordi det
morede mig at haandtere det uvante Vaaben.
Winlh.Nov.75. Hvor snart man dog gjør sig

fortrolig med det Nye og Uvante i Z)rocAm.

BF.53. som adv.: Hun syntes, det var saa
uvant beklemmende, som om de to var ene
i det hele Hus — det forladte Hns.Bang.
T.18. II. -vant, adj. se uvan. •\ardig,
adj. se uartig, -varslet, part. adj. som
udtryk for, at noget sker uden foregaaende
varsel. 1) (nu næppe br.) uden foregaaende
advarsel, tilskyndelse til at vare sig (forberede
sig paa, taae sig i agt for noget alvorligt,

farligt); uadvaret. Amberg. Orundlv.Saga.115.
Og saa maa ham gives Tid til Skrifte . .

Jeg skjøtter ikke om at sende en Sjel uvarslet

til Eelved. CBernh.NF.XII.271. 2) O uden
foregaaende meddelelse (ved ord ell. tegn) om
noget forestaaende (af afgørende, alvorlig

karakter), det uvarslede Luftangreb. PoZ.^*/i

1940.7.sp.l. En sen Aften mange Aar senere

vendte han uvarslet hiem. Larsen-Ledet.LK.
11.34. en uvarslet strejke I -varsom, adj.

['U|Va*r(|)S(om('), u'vaJr(|)S(nm(')] adv. d. s.

(Moth.V 63) ell. (nu) -i. (sv. ovarsam, no.

10 uvarsom; nu O, til dels spee. hos sprog-

rensere (jf. HjælpeO. Vortnord.modersmal.il .

(1943).92)) som ikke udviser ell. (om virk-

somhed olgn.) ikke er udtryk for (tilbørlig)

varsomhed; uagtsom; uforsigtig; unænsom, (nu
spee. m. h. t. berøring, behandling af noget

svagt, skrøbeligt olgn.). Ingen, ei Signe selv,

merkede (moderens falskhed), thi de vare
alle berusede af Glæde, og Glæde er uvarsom.
Suhm.(SkVid.XII.168). glat og glindsende

20 bølgede (hver haarlok) paa sit rette Sted —
en Snare for hvert et uvarsomt Mandshjerte.
Blich.(1920).XIII.137. Skovfogden . . var
uvarsom nok til at kigge ham i Ansigtet
med en drillende Udtalelse . . Tomas følte

sig saaret (og) bruste o]).ZakNiels.Maagen.
(1889).159. Et lille, uvarsomt Ord . . kunde
vende hans Sindsstemning. EBertels.MH.43.
som adv.: alt for uvarsomt . . overlode (disse

mænd) sig til deres Reformerelyst. Ængeisi.

30 Tale.(1808).9. Forøvrigt maatte der ikke
pirres altfor uvarsomt (i baalet). Vejrup.KM.
24.

II
hertil Uvarsomhed. Biehl.DQ.IV314.

I Juni 1863 sprang, som Følge af Uvar-
somhed, Laboratoriet paa Christianshavn i

L\iiten.Sech.D.I.170. -vartig, adj. se uar-

tig. O -va(d)sket, part. adj. (jf. u-toet,

-tvættet^. Amberg. Materialet er under Be-
handling paa Vævestuen fra Begyndelsen,
fra den uvaskede Uld . . til det færdige

40 farvede Materiale. HaandarbF.1945.39. \\ spee.

dels om klædningsstykke olgn., som endnu
aldrig har været vasket (været i vask). Nat-
kjole . . uvasket og ny. PolitiE.Kosterbl.^'U

1922.2. sp.l. dels om noget (ved brug) til-

smudset, som (endnu) ikke er blevet vasket,

især: trænger til at blive vasket; snavset;

smudsig; usoigneret. Manden i Underbuk-
serne, der har grebet sin Morgenavis med
uvaskede Hænder (o: straks om morgenen,

50 før sit morgentoilette). VilhAnd.AD.8. Hans
(tyske) Værtinde . . et lille lasket og uvasket
Fruentimmer . . kogte Surkaal den hele

Bsig.Pont.LP.*II.57. -vederhæftisr, adj.

I) (jur.) som ikke er ell. kan ventes at være

i stand til (i rette tid) at opfylde sine økono-

miske forpligtelser; ikke økonomisk veder-

Imftig. Befindis nogen Uvederhæftig at have
beganget noget, som Voldsboder . . paafølge,

da maa hans Person arresteris. DL.l—21—15.

60 en Dommer (er) inhabil . . naar han er

uvederhæftig. JVørre^.Pnva/r. ¥59. MO. VSO.
SaUXXIV.642. hertil: Uvederhæftighed.
DL.2—22—78. Lassen.SO.940. 2) (J) som
udtryk for manglende paalideligfied, sandfær-

XXVI. B«nti7kt *>/, 1950 8
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dighed, ordholdenhed, ærlighed: ikke til at

stole paa. S&B. Moderen (havde sagt) at

han i alle Henseender skulde være en uveder-

hæftig Person, hvis Ord aldeles ikke stod

til troende. Powf.LP.F//. 246. en hensynsløs

og i Bund og Grund uvederhæftig Politik.

Dannebrog.*''^i9l903.1.sp.5. jf.: Saa udvik-

ledes der da af selve Trangen til Idealet

en egen Evne hos (Henrik Ibsen) til overalt

at se Uvederhæftigheden. Brondes.ilfG'.

74. De mange Fejlslutninger og Uvederhæf-
tigheder (i litteraturen) vedrørende Egede.

Bohé.HansEgede ogOrønland.(1941) .29. -ved-
kommenKle, part. adj. ['uvebikmm'ana]

(nu næppe Ir. -vedkommendes. Cit.1747.

(KirkehistSaml.6R.II.393)). (no. d. s., sv.

(1. br.) ovidkommande (fra da. ell. no.; se

SoS.IV78); især Qp) I) om ting, forhold olgn.:

som ikke vedkommer den paagældende ting,

sag, person; som ikke (rettelig) hører med (til

noget), i det givne forhold er uden (væsentlig)

betydning ell. interesse, (forf. skæmmer) Hi-

storien ved uvedkommende Vidtløftigheder

og gemeen KiæTlinge-Sla,då.ei. Holb.Ep.Y205.
PAHeib.R.II.128. Selv fritoges Vedel for sin

Stilling som Slotsprædikant, at intet uved-
kommende skulde lægge ham Hindringer i

Ye]en. CSPet.Ldtt.397. || med (især person-

betegnelse som) hensobj. (der er foranstillet,

sj. efterstillet: det (lød) som en Straffetale

henvendt personligt til Bygmester K. . .

og uvedkommende alle einåie.Tandr.K.332).

(det) bliver en Sag imellem min Hr. Secre-

terer og dem, mig uvedkommende. HoZ6.

Brv.102. to adskillige og hverandre uved-
kommende Ting. Schousbølle. Saxo. 316. En
mig uvedkommende Sag.MO. (nu) navnlig

som præd.: samme Critique er den Danske
Oversættelse u-vedkommende. Holb.Ep. V.15.

du vil vide alle Ting — og Ting, som ere

dig aldeles uvedkommende. 5'A;«esp./Z.225.

Jeg siger Dem, det Hele (o: et bryllup) er

mig uvedkommende. iS^c/iarød./iJ'.iS7. 2) om
person: som ikke har (væsentlig, egentlig) til-

knytning til, ikke (egentlig) har noget at gøre

med en person, en sag, et forhold; som (er

en udenforstaaende, hvem) man ell. et vist

forhold ikke (egentlig) har noget at gøre med,
hvem noget ikke (egentlig) vedkommer. Ind-
komsterne (var) udi u-værdige og u-vedkom-
mende Folks B.ænåeT.Holb.Kh.533. denne
ubekjendte Tante, hvis Død havde . . for-

sonet den fornærmede Ægtemand, men ikke

den uvedkommende Moralist. Gylb. III. 7.

Uvedkommende Personer indlades ikke.

VSO.
II
med (personbetegnelse som) hensobj.,

især anv. som præd. Slange.ChrlV. 914. *(jeg)

vil (ikke) bede en Pige,
|
der er mig uved-

kommende, uden for saa vidt som jeg elsker
hende,

|
om at vaske sin nittenaarige Krop.

JVJens.Di.55.
\\
(nu) navnlig anv. som subst.,

spec. i udtryk for adgangsformening. ingen
Uvedkommende tillades at nærme sig Il-

den. Forordn."/:1799.§79. man (siger) at en

Uvedkommende ikke maa blande sig i Fami-
lie-Stridigheder. Gj//5.jB^.355. Jeg var en ny-
figen Uvedkommende mellem disse . . Kjøb-
mænd (o: paa Pariserbørsen). Goldschm.NSU.
VII. 182. Politimanden vender sig strængt
mod de forsamlede Vidner: Vil alle Uved-
kommende straks forlade LokaAetl AWin-
ding.Vag.115. i forb. med Adgang (2.i): ingen
Uvedkommende kan tilstædes Adgang paa

10 Theatret. Placatfra det Kgl. Theater Vjo 1792.
Uvedkommende forbydes Adgang. iSÆB. In-

gen Adgang for Vyeåkommende. KAbell.E.
96. jf. Mikkels.Ordf.82. -Tedkominen-
hed, en. ^\ -vedkommethed. HarNiels.
TT. VIII. 37). (t3, l.br.) det forhold at

være uvedkommende. vAph.(1759). om det for-

hold at føle noget som sig uvedkommende:
Hendes Stemme beherskede de samme
Strænge, (fra) umiddelbar Optagethed til

20 frastødende Uvedkommenhed. WNorrie. En
ung Mand. (1931).79. -vegerlig, -vei-
(g)erlig, adj. se -vægerlig. -vej, en.

(ænyd. d. s., no. uvei, ty. unweg; nu næppe
br.) (vej)strækning, som ikke er nogen (rig-

tig, farbar) vej; slet, ufarbar vej; uføre;

ogs.: urigtig vej; afvej. U-vei . . kaldes

en gal vei som ingen trod har. Moth.V83.
Bierge og Uveie, som de med saa megen
Møie havde trængt sig igiennem.Mall.SgH.

30 249. Veiene omkring Pyrmont ere for det
meeste JJyeie.Bagges.L.1.347. i Uføre og
\Jveie.Rahb.E.II.349. jf. MO. VSO. -vej-
bar, adj. (m. h. t. udtalen jf. u. præfiks u-

4.4 og 5.3j. (ty. unwegbar; „Mindre heldigt

og brugeligt (end uvejsomj."JlfO.; nu O,
1. br.) som ikke har (banet, brugelig) vej;

ufarbar; uvejsom. Cit.l792.(C Christ.H.377).

Havets uveibare Ryg vorder veibar.Oe/iL

Tale. (1819). 12. Schand.UD.219. Sibiriens

40 uvejbare T\indTa.ThorLa.MF.45. i sammen-
ligning ell. billedl.: *min Sjæl vil sig tabe

|

I det uveibare, umaalte Alt. PalM.TreD.236.
om føje Tid skulde (hun) kastes ud i en
Fremtid, der stillede sig for hende som en
uvejbar Øik. Schand.FrProv.197. -vejelig,
adj. ['uivai'ali ell. (olm.) u'vai'ali] f'O ell. fagl.)

som ikke kan vejes (p. gr. af ringe mængde
(vægt) ell. særlig (ulegemlig) beskaffenhed),

(et) uveieligt Stof, Varmestof. NordConvLex.*

50 V913. en ganske uvejelig lille Mængde.
Christians.Fys.320. Sin Personligheds Fylde
havde (JC Christensen) i hint uvejelige og
umaalelige, som kaldes Karakter. Stavnstrup.

DS.30. -vejet, part. adj. ['UjVai'a^] (ænyd.

d.s. (lKg.7.47(1550))) I) (Q), l.br.) i egl.

bet. Salomo lod alle Karrene være uveiede

for den saare store Mængdes Skyld. iZ^. 7.47.

D&E. 2) (nu sj.) om ytring: ikke (tilbørlig)

(over)vejet; uovervejet. Zetlitz.BS.76. de uvei-

60 ede Ord, som i et Brev mellem fortrolige

Venner saa let slippe af Vennen. Rahb.E.IV
332. Dagen.''"'»1837.l.sp.l. D&H.
Uvejr, et. ['U|VæJr] (sj. skrevet Uvær.

Ps.55.9(Chr.VI)). flt. (især Qi) d. s. (Rahb.
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SUoh.127. NMøll.E.93). {ænyd. uveir, uvæ-
(de)r, glda. uwæther (Kalk.IV715. SjT.lU),
SV. ovåder, no. uvær, oldn. uvedr, ty. unwet-
ter (ungewitter), holl. onweder; jf. Uvejrlig)

1) vejr(tilstand), der paa voldsom, barsk

maade afviger fra det almindelige; (meget)
haardt og ondt vejr, med storm, torden,
regn, hagl, snefog olgn.; ofte (jf. bet.2) i

forb. som det bliver (vist) uvejr (LollO.),

der er uvejr i luften (Kierk.VII.47), et i'o

uvejr bryder løs (jf. III. bryde 7.5 og u.

løsbryde^, drager ell. (alm.) trækker op
(se trække 49.io^, rejser sig (Molb.DE.I.
340. se ogs. II. rejse 9.3^, driver ell. træk-
ker over ofl. *Hvor koraraer du nu fra i

Uvejr, Regn og Slud? 5oi6.Poars.28. Poeten
beskriver i denne Elegia det U-veyr, sora

hannem i Søen pås^kom. Falst.Ovid.7. *Uvei-
ret svinder, og Maanen sig hæver. 5auc/».

LDR.32. Saa fortalte hun ora de vilde 20

Uveir, om Jordskjælvene (o: i Vestindien).

Goldschm.Hjl.1.114. vi havde et Uvejr
(1819: en ikke liden Storra hængte^ over os.

ApG.27.20(1907). || i (folkelige) udtryk for

vejrvarsel. Naar raan . . seer en eller flere

„Bisole" . . kan man belave sig paa Storra

og lJyeii.Thiele.III.19. Naar Strandfuglene
flaggre ind over Land, saa er der Storra og
Uveir ivente (jf. Uvejrsfugl^. sms<.2i. sml.

Mau.11243.
|| (jf. bet.2) i sammenligning ell. 30

billedl.: Bifaldet ruller frera sora et Uvejr.
Reinhard.FC.lOO. det haver saa nyligen

regnet,
|
og de Trær de dryppe endnu;

|

raangen Eg er for Uvejret segnet. Ottosen.

S.35. (hun) var tavs og lignede et truende
Uvejr i Ansigtet. LeckFischer.KM.51. talem.:

Naar Uvejret er ovre, driver Vragene paa
Land. Pont. A. 42. Brøndum-Nielsen. Da. Ord-
sprog.(1942).253.

\\
(meteorol.) uegl.: mag-

netisk uvejr, se magnetisk l.i. ;/. JVJens. w
TL.9(8e elektrisk 1.2).

2) overf., om urolige, forstyrrede,
(farligt) truende forhold, alvorlige til-

skikkelser, især truende ydre fare, vold-
somme angreb, vredesudbrud, skæn-
deri olgn.; spec. (jf. bet. 1) i udtryk som
uvejret bryder løs (Winth.Fort.136. Aa
Dons.MV34) ell. (1. br.) gaar løs (Biehl.

DQ.ni.78), drager (Ooldschm.SF.48) ell.

(alm.) trækker op (AHenning8en.E.4) ell. 50
trækker sammen (CPalM.O.440. jf.: der
trækker sig et Uveir s&mmen. Skuesp.V350),
ogs. med tilføjelsen over en(s hoved) olgn.,

det trækker op til uvejr ( Thrane. Weyses

Minde.(1916). 123), der er uvejr i luften
(Pont.FL.(1892).212), uvejret driver bort
(FOuldb.1.84) ell. over (MartinAHans.NO.
36) ofl. Kanonkugler, Cardætsker og Gevær-
kagler krydsede sig imod os i alle Retninger
. . omsider saae vi os nødsagede til at vige e'o

for dette frygtelige Uyeir. Magazinf.militair
Videmkab.l'V(1821).393. Hvis der skulde
trække et Uveir af Skænd op, saa slaaer
Tordenen ned paa de høieste Steder (9: ram-

mer de mere fremtrædende personer). Heib.
April.78. *hjem drog Madara Homo, for at
døie

I
(Det vidste hun) et Uveir af sin Mand.

PalM.AdamH.I.60. „Pyrrhussegrar" skaf-

fede . . Forfatterinden et Uvejr af harm-
fulde Indsigelser. firandes./Z/.72i. et Uvejr
af Skældsord stod ham ud af Halsen. (??/r

Lemche.S.III.198. Uvejret (o: verdenskrigen

1939) bryder løs. Churchill.(overs. bogtitel.

1948). jf. Storra 2.4: »En saadan Storra, et

Uvejr
I

I mit Sind Du har leht.Winth.
HF.151.

t U-vejrlig, et. {ænyd. d. s.) uvejr (1).

jf. VSO. Jeg kand føle saadant forud, lige-

som visse Folk kand finde u-veyrligt i

deris Legeme før det kommer. Eolb.Didr.8 se.

forraedelst U-vejrligt blev (sæden) fordærvet.

Schousbølle.Saxo.242. Thurah. B.272.
Uvejrs-, i ssgfr. oftest udtalt: ['u(|)Væ(-)rs-]

(sj. Uvejr-, se u. Uvejrs-sky, -svanger^.

(især (3) af Uvejr l(-2), om hvad der hører

til, er præget af uvejr; saaledes (foruden de

ndf. anførte) flere let forstaaelige ell. mindre
br. ssgr. som Uvejrs-aften, -brag, -centrura,

-dag, -fare, -forsikring, -hirarael, -luft,

-luraraer, -raulm, -raørk, -mørke, -periode,

-regn, -stemning, -tegn, -tid(er), -truende,

-tung ofl. -ajstis« «^i- Scheller.MarO.

KAbell.E.122. jf. Uvejr 2: over Drengene
hvilede der et sært, uveirsagtigt Tryk. Bergs.

OF.1.277. -byge, en. byge, der ledsager et

uvejr; voldsom byge. Lam der i en Uveirs-

byge
I

Med vildsom lil opsøge Lye. Meisling.

B.25. VSO. jf. Uvejr 2: Man sendte de for-

følgende Betjente en Uvejrsbyge af Glas-

stumper og Jærnkluraper i Hovedet. »SopA

Clauss.R.242. -front, en. (flyv.) grænse
mellem en varm luftmasse og en mod denne
fremtrængende kold luftmasse; bygefront; kold-

front. Sportsleks.II.643. -fagl, en. fugl, der

især viser sig under ell. forud for et uvejr, ifølge

folkelig forestilling varsler uvejr (jf. -profet);

spec. {\.) om stormfugl, navnlig stormsvale

(af arten Procellaria pelagica). vAph.Nath.
VIII.322. raan hører Regnen pladske

|

. . og kun Uveirsfugle
| I store Flokke sprede

sig paa Rimlen. Kaa,lund.FD.85. Kjærbøll.

573. -nat, en. nat med (voldsomt) uvejr.

Hendes sorte Øine sprude
|

Gnister, lig

Vulcanen vred
|

I en bælraørk Uveirsnat.

Ueib.Poet.IV185. Ojel.HS.68. JVJens.Sk.87.
-profet, en. (sj.) person, der spaar uvejr,

jf. (om uvejrsfugl): Hist, fiernt fra Strand,
|

Flye bort fra Land
|
Uveirs Propheter, sølv-

graa yLaager. Heib.Poet.V153. -sky, en. (sj.

Uvejr-, Holst.LHbl.106). mørk, truende sky,

der viser sig under ell. forud for uvejr, varsler

uvejr (jf. Tordenskyl; spec. (meteorol.) om
mægtige taarn- ell. bjergformede skymasser,

ofte med traadformede udstraalinger foroven

og med mørke, graablaa skyer forneden
(Cumulo- nimbus). vAph.(1764). Den raørke,

med Uveirsskyer tæt besatte Himmel
hang over Naturen. Koioed-Hansen.KA.1.200.

8*
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Paulsen. 11.770. Scheller.MarO. || i sam-
menligninger ell. billedh, om noget truende,

dystert. Blich.(1920).XV89. Danmark var

endnu i sin glimrende Handelsperiode (o:

i 1790'erne). Uveirsskyer syntes vel at vise

sig i Horizonten, men endnu var Alt dog
roligt. Gylb.(1849). VIII. 67. Faders Vrede
hænger som en Uvejrssky over Hjemmet.
Nans.FR.118. Han vilde gerne sprede

Uvejrsskyerne paa Sønnens Pande. Gt/rLem-
che.S.IYlSé. -storm, en. (nu 1. Ir.) storm,

der ledsager et uvejr; (meget) voldsom storm.

Rosen yndig bøier Hovedet
|
I Uveirsstorm.

Søtoft.T.147. MO. VSO. \\ i sammenligning
ell. billedl. I Gaar Aftes kom han ind i mit

Værelse som en VSyeirsstoim. Schand.IF.88.
-svanger, adj. ^uvejr-. Bergs. BR.^ 226.

se ogs. ndf.) om sky, himmel olgn.: som har

et stærkt (dystert, truende) præg af uvejr,

truer med uvejr (jf. tordensvanger^. *uveyr-

svangre Skyer overklæde
|
Den heele Him-

mel Zetlitz.NH.56. HCAnd.F.49. S&B.
\\

overf., om noget truende, farligt, *saae (kon-

gen), Krigen til hans Grændser drog
|
Med

Storme truende og Tordenslag,
|
Da førte

han den Uveirsvangre Sky
|
Forbi sit Folk.

Abrah.(SkVid.VII.32). (han) opfangede . .

et Sideblik, der ikke (var) blidt eller be-

breidende, men forbausende skarpt og
uveiisyaTigeTt.Goldschm.Hjl.II.989.

O u-veJ8om, adj. [u'vai'(|)S(om(')]

(ænyd. d. s., no. uveisom, ty. unwegsam;

jf. uvejbar) om egn, skov, hede olgn.: som
ikke har nogen (banet, brugelig) vej, er

(næsten) ufarbar, ufremkommelig (og vild-

som). Hvor kommer du i denne vilde og
uveisome Skov, langt fra alle Mennesker?
Suhm.(SkVid.X.57). *Midt i Ørkens uvei-

somme Krat. Bagges.Danf.1.567. Ing.PO.I.
179. Terrænet (er) meget uvejsomt. PoL**/?

1948.6.sp.5. billedl.: (vi vil) søge Kilden til

vor Erfaringskundskab blot i det Ydre . .

Ere vi her ikke komne paa uveisomme
Stier? Ørsi./.24. Naturforskeren f6r vild i de
uvejsomme OldtidaegTie.SophMiill.N.40.

||

hertil Uvejsomhed. Amberg. Nu og da gik
de tæt ind mod hinanden, det var Terrænets
Uvejsomhed, som var Aarsagen. JørgenNiels.

KB.148. -vel, adv., adj. \no. d. s., jf. ty.

unwohl, eng. unwell; i rigsspr. o, spec. hos

sprogrensere) ikke vel; især m. h. t. befindende

(følelsestilstand under visse (ydre) forhold, i

visse omgivelser, helbredstilstand olgn.): ilde

tilpas; utilpas; upasselig; oftest i forb. be-
finde (EBrand.Br.II.lll. Markman.PB.195.
300) ell. føle sig uvel, ogs. være uvel
(Bjarnhof. Møl og Rust. (1935). 29). Baronen
befandt sig uvel . . og vilde ikke forlade Væ-
relset. VThist.TYII.234. Borgmesteren havde
da sagt, at hans Kone følte sig uvel og
vistnok vilde blive glad ved at se ham
(o: præsten) . . han troede selv, at det med
stærke Skridt gik mod BøåeTi.Pont.BH.53.
Niels følte sig uvel i den nye By, kunde

ikke leve sig ind med den. AaseHans.Vr.64.
C9 -velkommen, part. adj. i egl. bet.,

om gæst: MO. VSO. AaDons.S.229. || uegl,

om noget uønsket, ubehageligt, ukært, (især

om budskab olgn.). *Vil uvelkommen Fred
omdanne h&m? Abrah.(SkVid.V11.29). Oehl.

AV.(1810).48 (se u. ukærkommenj. *for hans
Øre lød

I
En Tordenrøst, ham høilig uvel-

kommen. Pal M.Adam H. III. 209. VSO. alt

10 som Tiden led, blev Stilheden tung . . Det
var hende derfor ikke uvelkomment, at
Erik Grubbe foreslog en Forandring. JPJoe.
1.212.

Uven, en. ['uivæn] flt. -ner ['uivæner,

i bet. 2.2 (-3) ogs. 'uivæn'ar] ell. (dial.) -ne
(se u. bet. 2.2J. {æda. uwin, sv. ovan, no.

uvenn, oldn. låvinr)

1) (især t3) i al alm.: levende væsen
(navnlig: person), der nærer stærk uvilje

20 imod et andet (ikke vil vedk. vel, er mis-
undelig, skadefro olgn., til dels ogs. direkte

fjendtlig sindet), ofte tillige med forestilling

om tilsvarende ugunstige (uvenlige) følelser

fra den anden parts side; især i forb. m.
(en personbetegnelse i) gen. ell. poss. pron.

(i alm. som et mindre stærkt udtryk end
Fjende ell. Avindsmand; jf. PEMull.*428.
Baden.JurO.; om modsætn.-forb. m. Ven se

videre w. Ven/. DL.l—13—15 (se u. Avinds-

30 mand^. De modstode deres Fjender og for-

svarede sig imod deres Uvenner. Fisa.22.3.

jeg er gandske ikke af de poliske Koener,
hvorfor jeg har ogsaa saa mange Uven-
ner. //oZ6.Bors.//.3. *Sverker er min Uven,
Landets FieTide.Boye.PS.II.21. Den Mand
er . . langt fra ingen Uven, men en Krigs-

kammerat og Ven af salig Captain A.Gylb.
VI.265. giv mig ikke i glubske Uvenners
Magt (1871: i mine Fjenders Vold; I Ps.27.

40 121(1931). den skæbne ønsker jeg ikke en-

gang min(e) værste uven(ner)
j jf. Fjende

2: *End kneiser en Støtte paa samme Sted,

I

Som Norges Uvenner mon true. Storm.

SD.145.

2) bet. 1 med særlig anv., især i udtryk for

et godt (venskabeligt) forholds (midlertidige)

ophør, dersom I vil icke i det ringeste giøre

disse 2de Personer gode Miiner, saa blir jeg,

min Troe, jer lJyeTi.Holb.Tyb.III.2. naar

50 vreden er endt, er uvennen skændt, se II.

skænde l.i. spec. i fig.anv.: 2.1) have (en)

til uven (Kirk. B. 92) ell. (jf. tilsvarende

udtryk u. Ven; nu ikke- i alm. rigsspr.)

have (en) til uvens, gøre sig ell. være
(Stangerup. (Nat Tid. "/« 2943. 7. sp. 3)) til

uvens med (en), som udtryk for et (ind-

traadt ell.) indtrædende forhold, hvorved en
person er (bleven) ens uven (1). før jeg skulde

have dig til uvens vil ieg heller gøre som
60 du vil have det. Moth.V117. (det var) risika-

belt og livsfarligt . . at gøre sig til Uvens
med UB.Txdika.het.AKohl.MP.1.243.

\\
(ikke

i alm. rigsspr.) gen. uvens anv. (med over-

gang til adj.; jf. bet.2.2) i forb. være uvens
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(med), de enogtyve er Vens til Døden om
han vinder dem, men Uvens til den sidste

bitre Ende om han sa.&TeT.ThitJens.VA.I.

100. 2.2) flt. uvenner ell. (dial.) uvenne
(Orundtv.PS.VIII.211. UfF.fSjæll). jf. Loll

O.) anv. (især som præd.; med overgang til

adj., jf. iet. 2.\) i særlige udtryk for et mellem

to parter eksisterende ell. opstaaende daarligt

(uvenligt, fjendtligt) forhold; især (jf. Ukam-
merat^ i forl. være ell. blive uvenner,
were ell. blive vrede, forbitrede paa hinanden,

ikke ville tale med ell. omgaas hinanden olgn.

II
med subj., der betegner de to parter, de er

uvenner. Mo^ft. 7127. han og Baronens For-

ældre vare dødelige Vvenner. Gylb.KV25.
„Vi (o: et ægtepar) er Uvenner!" — „Uven-
ner? — Min Gud, jeg troede, I levede som
to TMTte\d\ieT\"Wied.SK.I09. (jf. flg. bet.-

gruppe; ikke i alm. rigsspr.) som (adjekti-

visk) præd. med adv. (som gradsbestemmelse) :

Han og jeg var vel aldrig meget gode-

venner, og derimod engang meget uvenner.

Grundtv.BrS.171. de havde været saa uven-

ner. Ord65. skilles (som) uvenner, se II.

skille 8.8.
II

(talespr.) om den ene part (i et

gensidigt forhold): være, blive ell. (nu l.br.

i rigsspr.) gøre sig (Moth.G353. Gravl.VF.

108. Feilb.) uvenner med en (om ell. for

noget). Ole Haraldsen var Uvenner med
Biscop Ryke.LTid. 1723. 146. En Forret-

ningsmand bliver aldrig med sin gode Vilje

Uvenner med l^ogei\.Goldschm.FVIII.223.

Marie (kunde) hun ikke . . Ude at være
uvenner med.Hjortø.TS.85. jf.: Overalt,
hvor Folketunger

|
Tale Folkets Hjærte-

Sprog . .
I
Munden med de lærdes Penne

|

Vorde snart vil saa uvenne,
|
At det gaar

paa Liv og Jiaå.Grundtv.PS. VIII.211. 2.3)

(jf. Fjende 1.3; især talespr., til dels spøg.)

om en person i forhold til ting, virksomhed
olgn., som man ikke kan lide ell. fordrage,

ikke ret kan komme ud af det med. (især i

udtryk svarende til bet. 2.2). H. var en Uven
af al overflødig Vmnk.DagNyh."/i 1921.3.

sp.4. Nedskriveren er . . ikke altid klar

over, hvorledes han skal placere Takt-
stregerne, ligesom ban ogsaa undertiden er

Uvenner med FoTtegnene.TKrogh.(StSprO.
Nr.196.36). ingen er en god kvindeven,

uden han er sine penges uven, se Kvindeven.
IJ-veninde, en. (ikke i alm. rigsspr.)

kvindelig uven; især (jf. Uven 2.2-3J t forb.

være, blive uveninde(r) med en. Lægens
„Veninder" (har) betroet sig til hundrede
Veninder, som do nu er blevet „Uven-
inder" med. Pol.^*'tl927.2.sp.2. (den lille pige)

spiller fornærmet og Uvoninde med Syn-
dorne. Bec/».Vt/jaard. &0. 32. •venliCy ("^dj.

['U(Væn(')li, ogs. u'væn'li] {ænyd. d. s., sv.

ovånlig, no. uvennlig, oldn. évinligr) om le-

vende væsen, især en per8on(s ord ell. adfærd):
tom ikke (i tilbørlig grad) viser ell. vidner
om venlighed; ukærlig; uelskværdig. Uvenlig
(er) den som er umild vredladen, barsk i

ord og a.åiæiå.Moth.V117. *Jeg, som . .
|

var vant at tæmme vilde Dyr . . |
Zittrer

her
I

For et uvenligt Blik af hendes Øie.

Bagges.Tryl.27. Jeg tænkte maaske. De
syntes — jeg havde været lidt uvenlig —
i den sidste Tid.i2ode.D5f.224. Det lod . .

ikke W7Qn\\gt.Elkjær.EF.47.
\\

(især O^
overf., om hvad der virker ublidt, ubehageligt,

utiltalende; især om naturforhold. Det havde
10 regnet hele Natten, stormede endnu, og

Himlen var uvenlig og gTSia.Winth.TF.71.

Veiret var graat og uvenligt. GoWsc^w.JSJ.
146. Der skulde Mod til at gaa i Lag med
Opdyrkningen af dette Land, der var endnu
uvenligere end Nildalen mod de første Ny-
byggere. i^rPo«Zsen.(?0.6.

II
hertil Uvenlig-

hed. ikfoi7i.F2 2 7. Et Menneskes Hjerte for-

andrer hans Ansigt, det være sig til Venlig-

hed eller Uvenlighed (Chr.VI: til gode eller

20 onde). Sir. 13. 31. -venskab, et. (ænyd.

glda. d. s.; især CP) det forhold, at to parter

er uvenner, (i alm. mindre stærkt udtryk end
Fjendskab^, hånd (sendte) pengerne og bør-

nene, at hånd skulde ikke faae et stort

u-venskab (1871: paadrage sig Hadj hos
folket. 2ilfaA;A;.23.27('C/ir.y/;. Siden den Tid
var lenge Uvenskab imellem os, dog det er

siden bleven got igien.Holb.Vgs.1.3. Uven-
skabet er steget indtil Avind og Fiendskab.

30 Schytte.IR.Y422. Uvenskabet vilde være
glemt, snart gled alt ind i det gamle Spor.

AHenningsen.SA.168. spec. i forb. som have
(HCAnd:L.33), leve i (MO. VSO.), ligge i

(Molb.UV232), (1. br.:) lægge sig i (PA
Heib.R.I.20), staa i (se staa 4t.\) uven-
skab med en olgn. cp -venskabelig^
adj. [uvæn'sgaJbali] som viser ell. vidner om
uvenskab. Amberg. (jeg) havde intet uven-
skabeligt Ord med nogen Mand. i2asA;.Br./.

40 175. man forudsatte, at der ikke fra Por-
tugals Side vilde blive foretaget uvenska-
belige Skridt, saa længe Forhandlingerne
. . ioic^\k. DagNyh."/»1921.8.sp.l. En Stats

uvenskabelige Handling overfor en
anden (acte peu amical) eller Brud paa
international Courtoisie indebærer vel Inter-

essekrænkelso, men er ikke Folkeretsbrud.
Ilasting.Folkeretten.I.(1940). 172. jf.: Uven-
skabe lighed. BaWe.P. 52. S&B. -vente-

50 lig, adj. (jf. -ventende, -ventet; nu næppe
br.) som ikke er ventet, ikke kan (kunae,

skulde) ventes; uformodet; uformodentlig; ufor-

udselig, det som uventeligst er. Beskyldnin-

ger giøres fornemraeligon mod de Borgere,

som forhen have været de beste og dydigste.

Holb.Plut.V.6. de fleeste Menniskers Lykke
og Ulykke (flyder) af uventelige Hændelser.
sn.Ep.V.147. Saa stor, uventelig en Seyr
Maria vandt. Brors.326. Oprindelsen til en

60 retskaffen Elskov er altid uformodentlig og
uventolig. 5ttAn»./.42. t forb. m. hensobj.:

Dette (o: et forbud mod en privatskole) er

mig saa meget more u-ventelig, som til

disse Børn ingen (Iierrenhulisk lærer) er for-
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skreven. CiU747.(KirkehistSaml.5R. VI. 535).

denne Anmaning (o: til hyldning af kongen)

var Staden (o: Hamborg) n-ventelig. Slange.

ChrlVlOO. som adv.: Hvad veed vi lidet

dog, vi Støv og Orme-Føde,
|
Hvad os,

som arme Skrog, uventeligt kand møde.

Brors.319. Vilde han nu misunde mig, at

jeg saa uventelig kommer til den Ret igien,

som jeg ved Fødselen . . havde erhver-

vet. Luxd. 2^5. 53. -ventende, part. adj.

[iU|Væn'd9n3] (nu dial. -ventendes. Moth.

V131. Grundtv.Idunna.(1811).147. Bang.SE.
173. FrOrundtv.LK.286. UfF.(Fyn)). {ænyd.,

no. d. s.; jf. uforventendes; i rigsspr. nu
gldgs., 1. br.) uventet, efter 4 Ettmaals Sej-

lads opdagedes . . svære Brændinger forud,

som var for os et uventende og meget
skræksomt Syn. Agerbeck.B.1.5. *De Britter

de sejle alt over den Strand,
| Og Danne-

mark ville de gæste,
|
Med Løgn og med

Svig,
I

Uventendes Krig,
|
De stolte Or-

logger at vinde. Grundtv.Idunna.(1811).147.

især om gæst: man har ikke altid en Kniv
ved Haanden til uventendes Giæst. sa.Snorre.

11.29. FrGrundtv.LK.286. UfF.(Fyn). \\ som
adv. uventende fik (højesteret) sin Afsked.

Biehl. Interiører fra Chr.VIIs Hof. (udg. 1919).

78. Hvem der nu blev glad, det var da Alf,

der saa uventendes fandt hvad han saalænge
havde søgt til Lands og Y&nds.Grundtv.Prø-
verafSnorro ogSaxo. (1815). 65. Bang.SE.173.
UfF.(Fyn). -ventet, part. adj. [iU|Væn'da<]

{ænyd. uvent; jf. -ventelig, -ventende) som
ikke er ventet, ikke kan (kunde, skulde) ventes;

uformodet; uforventet. Moth.V130. * (gud) i

Nød os sender
| Tit uventet Trøst. i2aft&.

PoetF.1.29. Det var en uventet Streg i For-
ræderens Regning, saaledes paa en Studs at

drages til Ansvar. Orundtv.Saxo.III.36. ved
Kornprisernes uventede Fald fik (han) et

lille Smæk. EFEw.SF.152. spec. om gæst, be-

søg: *vær hilset, uventede Giæstl Heib.D.53.
*Jeg fik Besøg — et kjært og helt uventet;

|

en Kammerat og Yen. Schand.SD.i. Elkjær.

MH.37.
II
som adv. denne Efterretning kom-

mer mig saa uventet, at jeg ikke kan fatte

mig. PAHeib.II.393. dette Stød (o: onkelens
død) kom saa gyselig uventet. Heib.KH.44.
*Den Dag . . har bragt mig uventet

|
En

høit velkommen Gl3sst.Winth.HF.265. Det
var ganske uventet for Niels Lyhne bleven
Juleaften. JPJac.J/.i4(?. o -verdslig,
adj. Virkeligheden — som hans uverdslige
(Bråndes.DD.43: idealistiske^ og sværme-
riske Sindelag manglede Sansen for her paa
Jorden. Brandes.1.393. i deres uverdslige Idé-
kærlighed (Brandes.NE.520: philanthropiske
Idealisme^ vilde (englænderne) begynde med
at civilisere Grækenland ved at grunde en
fri Presse. Brandes. ¥582. Bent er . . en kej-

tet og fattig, uverdslig og uselvisk Natur.
NJeppesen.HK.78. jf.: I den historiske Tra-
gedie „Kaianus" skildrer (PalM.) Sammen-
stødet mellem græsk Verdslighed og indisk

Uverd slighed. JLan^e./.35i. vi (havde)
modtaget samme overvældende Indtryk af

hvad Kristendom er — af dens Uverds-
lighed, dens Oververdslighed, dens Mod-
verdslighed. Jørgr.lÆv. 7/7.225. -vid, et ell.

(nu næppe br.) en (Moth.V152. Rothe.Chri-

stendommens Virkning.11.(1775J.265). (ænyd.
glda. d. s., æda. uwit, sv. ovett, no. uvett, oldn.

6vit, jf. got. unwiti; nu især højtid., arkais.

10 ell. hos sprogrensere) I) bevidstløshed; besvi-

melse. Sinfjotle døde . .
|
Jeg, som i Uvid,

over Mark ham har. Grundtv.Optr.1. 30. mange
faldt i Uvid, naar de saa hans Genfærd.
Ellekilde.DJ.63. 2) (jf. uvittig 1^ uviden-

hed; uforstand; dumhed; ogs.: aandssløvhed;

vanvid. Den, som nogen stor Svaghed paa-
kommer, enten af Alderdom, eller med Uvid.
DL.3—17—13. Ogsaa jeg har nogle Gange
ladet mig forlede til at prøve mit Vid eller

20 Uvid paa bestemte Folk. Grundtv.Idunna.
(1811).i. Det er kun sørgeligt, at Uviden-
heden eller rettere sagt Uviddet saa nødig
vil give Rum for Vid og Yiden. Bøgh.DD.
1872.233. Aserne styre (efter Ragnarok) Ver-

den, men ikke længer i egenraadigt Uvid.
Rosenb.I.160. Øvrigheden . . havde gjort

ham umyndig paa Grund af Uvid. /Josen-

krantz.Junkerne fraLindenborg.(1923) . 54.

avidende, part. adj. ['uivi'Sana ell. (i

30 alm.) u'vi'Sana] (nu ikke i alm. rigsspr. -vi-

dendes. DL.6—18—3. 5Mos.l9.4(Chr.VI).
Slange.ChrlV.44). {æda. uwitænde, oldn. livi-

tandi)

I) (jf. uafvidende, uvitterlige som udtryk

for manglende viden ell. kendskab m. h. t.

et bestemt (ydre) forhold, anliggende olgn.

I.l) som ikke er vidende om, ikke har kend-

skab til vedk. forhold ell. sag; tidligere ogs.

spec.: som er (handler) i god tro, gør noget

40 af vanvare, (russerne bruger) Kioeler med
småle lange Ermer . . hvor udi de ofte

Steene og Prygler fordølger den u-vidende

(o: intetanende) dermed at overfalde. P^wgr.

DP.378. *hun opvaagned
|

I den uvidende
Blodskjænders Arme (o: som var blodskæn-

der uden at vide det).Ing.D.II.258. \\ i alm.

som præd. (i forb. være, lade (IV9.i), spille

(III.8.2) uvidende olgn.) ell. (nu o, min-
dre br.) som tilstandsbetegnelse med overgang

50 til adverbiel brug; ofte med nærmere bestem-

melse ved præp. om (noget), ogs. i (noget),

med hensyn til (noget) olgn., ell. (tidligere)

med en bisætn. som styrelse (obj.). vorder

anden Mand . . bedragen, og fanger af no-

gen Uvidendis enten falskt Guld, Sølv, eller

Venge. DL.6—18—3. æder nogen af det hel-

lige uvidendes (1871: uvitterlig; 1931: af

Ydinva.re). 3 Mos.22.14(Chr.Vl). havde du
vidst hvad den sunde Fornuft var, saa

60 havde du imod den sunde Fornuft ikke

været uvidende i den sunde Fornuft. i/oiJ.

Usynl.1.4. leve imellem Frygt og Haab,
u-vidende, hvad Udfald (krigen) vilde faae.

Schousbølle.Saxo.125. ung er han ikke, saa
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Meget har min Onkel sagt mig . . hvad alt

det Øvrige angaaer, er jeg ligesaa uvidende

som J)e.Heih.Nei.(1836).28. Pont.LP.VIII.

78 (se medvære slutn.). Grete lod uvidende.

ErlKrist.DH.199. 1.2) (nu næppe Ir.) om for-

hold, adfærd olgn.: som ikke er vedk. person

iekendt; uafvidende (2). hves kunde eragtes

sligt (o: at kvæg er sluppet ind i kornmark)

af en uvidende forseelse at være sket, da

betales . . sk&den.Cit.l739.(Vider.III.452).

Il
som præd. i consideration . . at sådant har

icundet vere vedkommende pandteeiere Mvi-

åenåe.Cit.l715.(smst.I.28). || spec. (som be-

stemmelse) knyttet til et (umiddelbart) fore-

gcMende subst. ell. pron. (hensobj.), fx. ham
uvidende, uden at det var ham bekendt;

ham uafvidende, de Spanier fick at høre,

hvorledis mand dem u-vidende vilde deele

deris Riger &å. Holb.Intr.1.276. alt dette er

skeet mig uvidende. sa.5<u.//.9. mit Brev til

ham blev mig uvidende i fire Dage liggende

paa llnmh\ehek.Ew.(1914).IV384.

2) som (i al almindelighed ell. paa et vist

omraade) mangler (den fornødne, normale)

viden, ikke ved ell. har lært, hvad der skønnes

fornødent ell. tilbørligt at vide, have kundskab

om; ukyndig; vankundig; som er en ignorant.

en Uvidende. vAph.(1759). denne uvidende,
excentriske Brite (o: Shakespeare),

\
som

giør Theseus til Hertug i Grækenland,
|
og

troer at Bøhmen er omflydt af Vand.Oe^L
Digt€.(1803).220. Er du et uvidende, udue-

ligt Menneske, uden Kundskaber? (Tj/Z6.rr.

269. Uvidende er de (1871: de vide Intet;,

som bærer et Billede af Tiæ. Es.45.20 (1931).

De (o: to smaa drenge, en sort og en hvid)

er — endnu — lykkeligt uvidende om race-

fordomme. PoZ."/Ji2548.5.sp.3. uvidende som
en stud, se I. Stud 1.

1J- viden-hed, en. [uivi2d(9)n|hc!d]

{ænyd. d. s.; jf. -videnskab) den egenskab

ell. det forhold at være uvidende, i) til uvi-

dende 1.1 ; uden for udtryk med nærmere
hestemtnelse (især ved præp. om^ ofte uden
ikarp adskillelse fra bet. 2. Jeg beder med

S
-ædende Taare om Forladelse for den
pfersel, jeg har brugt mod hende; men

det er skeed af Uvidenhed. Holb.Pern.III.3.

Schielschiørs gamle Tarvelighed og Uvi-
denhed i Franske Noder og Moder. PEdv
Friis. S. 188. »Jeg kan ei famle længer i

Uvidenhed (o: m. h. t. Gudruns følelser for

mig),
I
Som i en bælmørk }i&t.Oehl.KG.

(1848).21. unge Piger . . holdes i Uviden-
hed om Livets Smnas.Soya.GAM.lO. lykke-
lig uvidenhed (om noget), se lykkelig
sp.l87**^.

jf. bet. 2: (han) satte mig ind i

de sidste Hændelser i Sagen , . gav sig i

I>ag med at oplyse min Uvidenhed.KBlixen.
AF. 133.

II ()f. Retsuvidenhed ;
jur.:) Uvi-

denhed i Henseende til Loven (ignorantia
juris) og Uvidenhed i Henseende til Gier-
ri m^ror (ignorantia f&cti).Nørreg.Naturr.llO.

.^imrf^'smaalet bliver, om Skyldnerens und-

skyldelige Uvidenhed eller Vildfarelse om
Forpligtelsen er en Undskyldningsgrund,
som udelukker Ansva.T. Lassen.AO.'435. over-

vindelig uvidenhed, se overvindelig 2.
||

hertil (og delvis til bet. 2) ssgr. som Uviden-
heds-fejl (Sir.28.7(ChrVI: vanvittighed;.

JPJac.(1924).V.220. PHans.H.54.), -synd
(Amberg. Katek.§50 (se u. uvitterlig 2.1^;.

2) til uvidende 2. Eilsch.Term.29. Almuen
10 holdes i den fuldkomneste Uvidenhed. Rask.

Br.1.373. Gylb.(1849).X.17(se Mamasøn;.
Uvidenheden var altid Løgnens Livvagt.

Brandes.Forklaring og Forsvar. (1872). 76. (jf.

Ringhed 2.2; sj.) med overgang til person-

betegnelse (som ærbødigt, beskedent udtryk

for den talende selv): Mester, forklar min
Uvidenhed, hvorledes du har fremstil-

let den O^høiede. Gjel.Ve. 324. f -viden-
skab, en. (ænyd. d. s.) d. s. s. Uvidenhed

20 (1). Kongens Ceremoniemester skal ikke for-

sømme, hvor nogen fremmet Minister, som
anden Religion bruger, sig opholder, han-
nem paa beste Maneer at informere, at

ingen med nogen Uvidenskab skulle have
Aarsag sig at undskylde. Z)L.6

—

1—6. MR.
1727.504. -videnskabelig, adj. (især

o; som ikke har (præg af), mangler, er

blottet for videnskabelig evne (sans) ell. skole.

på en uvidenskabelig Måde. Hjort.KritLit.I.

30 62. en aldeles uvidenskabelig Person med et

knebent haud primi til Attestats. iScftand.

AE.307. ogs.: som ikke er videnskabelig ud-

dannet, en videnskabelig og fire uvidenskabe-
lige assistenter. PoL"/2i9l9.7.sp.6. ;'/.; den
rå Afkopiering, den mest pedantiske Iagt-

tagelse af U-Videnskabelighedens evige

Vaklen. Hjort.KritUt.il.317. EBrand.Br.II.
59. CJ -viet, part. adj. I) uindviet (1).

Min Læbe fortav det,
|
End uviet til Gud-

40 doms 'R&&d.JMHertz.Isr.48. Agnete, gaae
ikke i Havdybet ned . . |

Der venter Dig
Graven i uviet Jord,

|
Og over Dig læses

ei Naadens Ord.ECAnd.AH.130. Aarb.1887.

87. 2) som ikke er (lovformelig) viet (til en

ægtefælle); ugift. „Hvilken ordentlig Pige vil

gøre sligt . . |
Uviet og uden et Troskabs-

løfte?"
I

— „At følge sin Elsker er simpel

V\igt:'Blaum.AH.95. KMunk.ChrII.26. O
-vigtiic, adj. (ænyd. d. s., om mønt: ikke

50 (tilstrækkelig) vægtig) ikke viglig; ubetydelig;

ringe; ligegyldig; uvæsentlig. Gaae, lykke-

lige Sang I til min Seline
|

. . den, som sender

dig erkiender
|

Sin matte Sangs uvigtige

Værdie. Bagges.S'V304. det meste af, hvad
Æstetikerne herom har frembragt, (maa
betragtes) som ganske uvigtigt (Brandes.DD.
68: irrelevant; i Sammenligning med Hoved-
sagen. Prandes./.^O^.

II
spec. i (litotisk) forb.

m. nægtelse, dette Digt er et ikke uvigtigt

60 Bidrag til den moralske eller æsthctiske

Optik. Heib.Poct.I.183. i Overskous Teater-

historie (omtales ikke) den i vort Teaters

Historie dog intet mindre end (o: absolut

ikke) uvigtige . . Politiplakat. if;or^iLn(Z4(.
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II.Lii. Saa er der blot Navnet (o: til den ny-

fødte)? — Og det er jo ikke det uvigtigste.

Sofus Christensen. Et Folkesagn. (193 7). 12.
\\

'hertil Uvigtig-hed. Arnberg. Hjort.B.I.iii. (jf.

Ringhed 2.2; sj., spøg.) som beskedent udtryk

for den talende selv: *(den høje poetiske stil

er) for høitidelig i Flugt og Gang,
|
For . .

Et Bud om min Uvigtighed at bringe
|

Til Wiirtemberg, med Postens lil. Bagges.

Ep.234. -viis, adj. (ænyd. glda. d. s., oldn.

liviss; tP, især højtid., hiU.) ikke viis; uklog;

uforstandig, (ofte i modsætn.-forh. m. \\h).

du daarlige og uvise Folk. 5ilfos.52.6. Seer

derfor til, at I omgaaes varligen, ikke som
Uvise, men som Yise. Ephes.5.15. *Troer I,

jeg er en uviis Mand? Winth.RF.23. Det for-

Ianges jo heller ikke af den Christne, at

han, i blind og uviis Iver, skulde bringe det

saa vidt, at han ikke mere kunde taale at

læse en Digter. Kierk. IX. 50. mange vise

og uvise Oiå.EdvLehm.Fremtidens Kvindesag.
(1914).13. uviis mand kender ikke sin maves
raaal, se I. Maal 1.4. jf.: I alt dette syndede
Job ikke; og tillagde Gud ikke nogen
uviished (1871: noget Vrangtj. Jo&.i.22

(Chr.VI). -vildig, adj. ['uiViFdi, ogs.

u'vil'di] nu mindre Ir.: ['uivil'i] (jf. Yilh

Thoms.Afh.II.il). (især tidligere olm. skrevet

-villig. DL.5—3—22. Holb.DH.1.535. Stam-
pe.VI.114. Heib.Pros.Y192. Kierk.VI.345.

JVJens.(PoU'/il907.5.sp.3). jf. Moth.V177.
MO.II.1443. VSO.VII.455). (ænyd. glda.

uvildug, uvildig, uvillug, uvillig, æda. uwil-

dugh, uwildigh, sv. ovåldig (fsv. ovildogherj,

no. uvillig, mnt. unweldich, -wildich (rime-

ligvis fra dansk); (i form) til dels sammen-
blandet m. uvillig; især O ell. (spec.) jur.)

som udtryk for, at en person (spec. som
dommer ell. vidne) i en sag forholder sig

upaavirket af personlige forhold (interesser,

følelser, forudfattede meninger), er uhildet,

rent sagligt bestemt: upartisk; ofte i forb.

uvildig dommer (Moth.V177. Holb.DH.
11.198. ADJørg.NK.749), uvildige mænd
(DL.5—11—9. Grundtv.Saxo.III.25. JVJens.
Br.180), uvildigt vidne (Lehm.IYlll. Fr
Niels.KH.1.458) ofl. (boet skal) rigtig regi-

steris, og af Uvillige Personer lovligen

vurderis. Z)L.5

—

2—3. om man gik hele

Landet igienem, fandtes vel neppe en eneste

god og uvildig Patriot, som gav denne Skri-

bent i sin ubeføiede Mening Bifald. Langebek.
SA.15. Dommen var fældet efter Lov og
Ret af uvildige M.ænd.Ing.KE.I.(1833).321.
(Thorvaldsens) Tjener — et uvildigt og
uskyldigt Vidne — meddeler os, at han
(o: Thorvaldsen) „foretrak Balletten". JLon-
ge.I.361. ForrO. jf. Uvildighed. HjælpeO.
-vilje, en. flt. (sj.) -r (se u. bet. 2). (ænyd.
glda. d. s., sv. ovilja, no. uvilje, oldn. dvili,

mnt.nht.unmUe; 7/. uvillig; især (O) I) (nu
1. br.) mangel paa vilje (drift, lyst) til (at

gøre) noget; uvillighed; ulyst, ligesom den,
der ingen Stemme haver, synger gemeen-

ligen mest, saa følger Skrivesygen dem, som
mindst have Capacité til at skrive . . Villie

og Afmagt, Uvillie og Dygtighed (bor)
gemeenligen . . sammen. Holb.MTkr. 120.
især i forb. (det gør jeg kun) med uvilje,
ugerne, nødig. MO. VSO. S&B. 2) (mods.
Velvilje^ ugunstig stemning (imod noget);

mishag; modvilje; især: ugunstig (uvenlig,

fjendtlig) følelse imod en person; aversion;

10 antipati; ofte i forb. (faa, fatte, føle, have,
nære) uvilje (i)mod ell. (tidligere) til

en (MO.). 2Makk.l2.3. denne nittenaarige
(skuespillerinde) var ligesaa dydig, som dei-

lig . . hun havde afslaaet en Durchlauch-
tighed selv de meest lokkende Tilbud med
ædel Uvillie. Bagges.L.II.236. (de) foran-

drede den Velvillie, som de . . havde havt
for ham, til Uvillie (Chr.VI: uvillighed^.

2Makk.6.29. hans Artikel . . vakte almin-

20 delig Uvillie. JLUSS. H. 355. Imod M., der
gjorde Alt for at sværte den Bortrejste,

havde hun fattet en Uvilje, der steg tU
Ahky. Bøgh. JT. 384. jf. bet. 1: Publicum
paadutter (dem) et Forfatterskab, hvilket

de . . af en retmæssig Uvillie til at modtage
hvad der ikke tilkommer dem, høist ugjerne
ville have Ord iox.Gylb.(1849).XI1.185. (sj.)

i flt.: stærke Forkærligheder og Uviljer.

HBrix.DD.204.
||

(nu sj.) om indbyrdes

30 uvenskab, fjendskab, ved hans tilvoxende
Alder kom Uvillie mellem dem, maaskee
fordi Hugleik lod sig mærke med, at han
havde større Ret til Leire Rige end Dan.
Suhm.Hist.1.106. (Anstruther) mødte ingen
Sympathi for sine Forbundsplaner (hos Chr.

IV) og de skiltes ad i Uvillie. Fridericia.

DPH.286. -vilkaarlig, adj. [iuvil,kåZrli

ell. (i olm.) uvil'kåJrli] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Bagges.L.II.387. Hjort.KritLit.il.

40 XLViii). {sv. ovillkorlig (især i bet. 2), no.

uvilkårlig, ty. unwillkiirlich (bet. 1)) 1) om
et levende væsens (især en persons) adfærd,

fysiske ell. psykiske reaktioner, tilstande olgn.,

som ikke fremkaldes af en viljesakt (overlæg,

forsæt): ufrivillig; utilsigtet; uforsætlig. Der-

som Penge ere i Stand til at forsone hans
uvilkaarlige Brøde, saa vil (de) sælge alt.

Biehl.Cerv.LF.1.86. det kan være uvilkaar-

ligt, i Forblindelse, i Svaghed, som det kan
50 være vidende og forsætligt, men det er alt-

sammen Synd. Mynst.Betr.I.241.
|| i alm.

spr. nu kun som udtryk for, at en uden viljens

indgriben indtrædende reaktion (bevægelse,

følelsesforandring olgn.) fremkaldes umiddel-

bart (paa naturbestemt maade, uden reflek-

sion, pludseligt) af tilstande i ell. paavirk-

ninger paa organismen: som sker ell. ind-

træder uden (nærmere) refleksion, (rent) me-
kanisk, ogs. (jf. bet. 2) paa en naturbestemt,

60 uimodstaaelig maade. (i talespr. især i forb.

som gøre en uvilkaarlig bevægelse, have en
uvilkaarlig følelse ell. fornemmelse ^af osv.)

ell. som adv.). Ahasverus har saadan fuld-

stændig Bevidsthed om alle sine Bevægelser



129 nvillig aTirkelig 130

og . . Yttringer, at Intet meer er uvilkaar-

ligt hos ham . . han maa efter Plan gjøre

det, som skulde være uvilkaarligt. PJføiL
ES.111.330. * Betuttede begge to vi stod . ,

|

Og uvilkaarligt lystred' vor Fod
|
Den

moderligt myndige Stemme. Winth.ND.79.

en Mand, der, som han sidder bedst, lægger

Hovedet paa den ene Side . . eller sparker

ud med Benet, vilde svare mig, naar jeg

spurgte ham hvorfor han gjorde det: jeg

veed det saavist ikke selv . . det er uvil-

kaarligt. ifierA;. 77.43. Den gamle rettede sig

uvilkaarligt. Wied. P5. 279. jf. het. 2: hans
Tankor og Længsler (ilev) med uvilkaarlig

Magt . . dragne til Emilie. Goldschm.Hjl. I.

11. smst.122.
II

spec. (jf. nvillig 1.2 ; anal.)

om (muskler, der fremkalder) en organisk

funktion, som ikke staar under viljens herre-

dømme. Bevægelse er enten vilkaarlig eller

uvilk&arlig. Panum.59. De uvilkaarlige Musk-
ler findes i . . Hjertet, Blodaarerne, Væggene
i Fordøjelsesorganerne.S7ns<.479. den uvil-

kaarlige Urinafgang. VoreSygd.lV.264. 2) (nu
sj.) som ikke er særlige betingelser ell. ind-

skrænkninger underkastet; ubetinget; absolut;

uindskrænket; ubegrænset, en gandske almin-

delig, u-vilkorlig og u-omskrænket Amne-
stie . . blef fa.stsa.tt.Slange.ChrIV1169. Jeg
tilstaaer det, at De skylder Prindsen en
mere uvilkaarlig Lydighed, men jeg ikke.

Biehl.(Skuesp.III,3.55). jf. Uvilkaarlig-
hed. Amberg. (Goya krævede som kunstner)

sin Plads med Naturfænomenets Uvilkaar-

lighed og Hensvnsløshed. Har Niels. Goya.

(1928). 19. I. -villi«:, adj. [iu,viri, ogs.

u'vil'i, gldgs. 'uivel'i, u'vel'i] {ænyd. glda. d. s.,

oldn. iviljugr, ty. unwillig (ogs. i bet. 2);
af u- og villig ell. (i bet. 2) til Uvilje (2))
I) som udtryk for en virksomheds forhold til

tn viljesakt, en beslutning olgn. I.l) (jf.

Uvilje 1) ikke villig (til noget); utilbøjelig

(til nogel); (uden for forb. m. præp. til især:)

som tiser mangel paa imødekommenhed,
tjenstvillighed; modvillig (2); vrangvillig;

tvær; treven; genstridig. Jeg haver talet her-

om (o: om overtagelse af kvæsturen) med Hr.
General Auditeur Stampe som findes ikke

uvillig dertil. //o/Z>.firr.i75. Kongerne . . nø-
des til at holde idelig saa stor Magt paa
Beenene, for at drive de u-villige Under-
saatter til ATheyde.8a.Hh.I.248. sin Kone,
under hvis haarde Toffelhæl han, villig eller

uvillig var vant at boie sig. Dlich.(1920).
XXVIII. 19. uvillig Gjest seer Herren ikke
ved sit Bord (o: alterbord). IICAnd.(1919).
V"09. er han uvillig (1871: dersom hånd
'^ k haver Lyst^ til at løse dig, gør jeg det,
I' h. 3.13(1931). talem.: uvillig okse gør
kr L'et lure, se 1. Fure 1.

||
(især Q) ell. fagl.)

y'i'., om tirig (til dels med personifikaiion).
uridir Vasken er altfor tæt Lærred uvilligt
ul rit «)ippe (snavset). Manufact.(1872).177.
]\''.A'-~ D.-ri lystrede hende kun meget uvil-
\ii"' iiS'jTlev.L.193. ^ om skib, som har

vanskelighed ved at stagvende: naar Skibet
er plat affalden, og man befrygter det
var uvilligt til at søge Vinden den an-
den Bouy. Agerbeck. B. 11. 28. Uvillig til at

\ende. Harboe. Mar O. Sal.XVII.llll. 1.2)

(anat.) t d. s. s. uvilkaarlig 1. Musklernes
uvillige Bevægelser. JBan^.iS. 375. 2) som er

præget af uvilje (2); ikke velvillig; uvenlig

(stemt); især i forb. m. præp. (i) mod.
10 Moth.^U234. Pludselig syntes hun uvil-

lig over sig selv . . og spillede med vild

Hast det forrige Thema. Kofoed-Hansen.KA.
1.69. man seer med meget uvillige Øine
paa (denne) Kritik. Gosch.B.l. være uvillig

(stemt) mod en.D&H. Autoriteterne stillede

sig ikke uvilligt (til ansøgningen). Nystrøm.
OF.II.202. II. -villig, adj. se -vildig.

-vil lig-hed, en. (ænydd.s.) I) (især Qj)

til I. uvillig 1. Holb.Herod.247. Arbejdernes

20 Uvillighed til virkelige Indrømmelser skulde
ikke synes at kunne friste Ministeriet til . .

at forsøge en M.ægling. DagNyh.*"/»1926. 7.

sp.2. der skulde udrettes noget paa de
Steder, hvor man ventede Uvillighed eller

Mangel paa Interesse. Leop. En ung Kvindes
Roman.(1930).49. 2) (nu næppe br.) d. s. s.

Uvilje 2. 2Makk.6.29(Chr.VI; se u. Uvilje 2).

Moth.V181. -vinget, adj. ((3 (1. br.) ell.

fagl.) som er uden vinge (r); vingeløs, I) om
30 levende væsen, jf.: *Lad mig see dig (o: lær-

ken) bringe
|

Til Himlen dit Qvad
|
Paa

den udstrakte Vinge,
(
At . .

|
Jeg maa føle,

hvad nu
|
Min uvingede Læbe

|
Forgjæves

vil stræbe
| At tolke som dulHeib.Poet.VIII.

274.
II

(zool.) om insekter (hvoraf ogsaa fin-

des vingede former). BrUnnich.Entomologia.

(1764).23. Den uvingede Tæge. PJEstrup.In-
sektologien.(1828).442. (skjoldlusenes) uvin-
gede Runner. Manufact.(1872) .251 . der træf-

40 fes baade vingede og uvingede Former (af
vandtæger).WesenbL. Ins.l 14. jf. KLHenrik-
sen.Da.Insektnavne.(1944).74. 2) (bot.) uden
vingeformet vedhæng ell. forlængelse, forlæn-

gede, uvingede, i Spidsen nikkende Blom-
sterstilke. Lange.Flora.' (1851).467. jf. Vinge-
frugt: Æl . . har store, mørkegrønne, runde
Blade og fint, uvinget Yxø.LandmB.lII.214.
-virke, et. (sj.) uvirksomhed (1). den
slemme Sygdom, der i saa lang Tid havde

50 tvunget ham til Xivixke.HE Flindt. Glimt.

(1903).67. ca -virkelig, adj. Muivif^ali,

u'vifjiali] ikke (fuldt, rigtig) virkelig (til-

hørende, svarende til virkelighedens haand-
gribelige, konkrete forhold), den bestaaende
Virkelighed var for (Sokrates) uvirkelig.

Kierk.XIII.343. smst. 1.249. I al deres

Skønhed er (Oehl.s helleskikkelser) for uvir-

kelige (Brandes.E.21: abstracte) og for-

ædlede til mere end ufuldkomment at af-

60 spejle den Tid, i hvilken de blev til. Brande*.
V9. Foran ham ligger Frederiksberg Have.
. . uvirkelig som et Ferige i Vintervejr.

Soya.OAM.68. jf.: hun gemte sig bag sine

Øjne, uvirkeliggjorde sig bag dette ufor-

XXVI, Eentrykt ••/, 1960 9
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styrrelige og udadrettede Blik. ORung.Den
langeNat.(1913).29. || hertil Uvirkelighed.
Christenhedens Millioner . . have aldeles

intet Forhold til det nye Testamente, er en

Uvirkelighed, som ingen Adkomst har til

Christi FoT]ættehe. Kierk.XIV229. Uvirke-

ligheden i denne Roman (af George Sand er)

mere tilsyneladende end reel. Brandes.RS.
202. De lever i en Uvirkelighedens Verden
af Piinci^pei. KMunk.Sm.66. jf.: den nor- ip

diske Digtnings rige Galleri af Fantaster og
Uvirkeligheds mennesker. VilhAnd.HP.
67. -virkende, part. adj. spec. (gram.,

nu 1. ir.) om verium: uindvirkende; intran-

sitiv. Rask.FS.32. BTDahl.Da.Scetningslære.

(1884).24. -Tirksom. adj. [•u|Virgi(|)S(om('),

uivirgf(|)S(om(')] ikke virksom. vAph.(1764).

I) (især (S) som (i øjeblikket ell. varigt, efter

sin natur) ikke er i virksomhed; passiv; ørkes-

løs; (if. sin natur) ikke arbejdsom ell. drif- 20

tig; præget af inerti (1) ; ogs. om hertil svarende

(naturlig) beskaffenhed, tilstand olgn.: uden
(drift til) virksomhed, handling, som alle første

Handlinger (0: akter i skuespil) er (l.akt af

„Fiskerne") mindst Handling (uvirksomst) af

dem a.l\e.Ew.(1914).VI.138. jeg hader Ledig-

gang, min Siel kan ei være uvirksom. (9M/im.

(SkVid.XlI.104). *En i uvirksomt Mag hen-
slumret Løheh&ne. Bagges.NblD.23. jeg maat-
te staae som en ganske uvirksom Tilskuer. 30

Mynst.Levnet.172. den Enkelte (finder) sig

gennemgaaende uvirksom (Brandes.DD.52:
passivt^ i at blive berøvet alt. Brandes.1.398.
Hellere Mænd med vædskende Saar

|
end

Mænd med uvirksomme Hænder. LCiVieZs.

ML.34. 2) som ikke har virkning, ikke virker

(efter sit formaal, sin mening); (temmelig)
virkningsløs. 2.1) 03 om (anvendt) middel.

Erfaring har lært, at milde Straffe (er)

xiyiTksomme.Rahb.Sandsig.421. Et uvirk- 40

somt Lægemiddel. VSO. S&B. 2.2) (jur.) om
retshandel (spec. løfte): som ikke har rets-

virkning (ikke realiseres) efter sit principale

indhold, uvirksomme Løiter. Lassen.AO.^71.

JurO.(1934).158. -Tirksom-hed, en. I)

(jf.VviTke; især Q}) til -virksom 1. Eilsch.

Term.13. Uvirksomhed er en Hoved-Ingre-
dients i den siellandske Bondes Characteer.
Junge.37. Fordømte til bestandig Uvirksom-
hed forfalde (sydens kvinder) til alle . . 50

L&stei. Engelst.Qvindekj.318. *jeg lader . .

kostbare Timer
|

gaae hen i fejg og dorsk
Uvirksomhed. Hostr.DD.48. Langvarig Syg-
dom og Uvirksomhed. Steincke.Tegnestifter.
(1938).lll.

II (fys., 1. br.) d. s. s. Laerti 2.

Inertiens eller Uvirksomhedens LoY.laCourA.
HF.U.(1896). 190. 2) til -virksom 2, spec.

(jur.) til -virksom 2.2. Retshandelens Uvirk-
somhed. Lassen.A0.*71.

I. uvis, adj. [lu, ves] Høysg.AG.17 (jf. eo
Bertels.H.254). intk. -t ell. (nu ikke i rigs-

spr.) d. s. (som præd.: Schousbølle.Saxo.70.
Leth.(1800). attrib.: et uvis levebrød. Ci<.

1817.(PAHeib.B.112)). {ænyd. glda. d. s.,

SV. oviss, no. uviss, oldn. tivfss, ty. ungewiss,
holl. on(ge)wis, oeng. ungewiss, got. unwiss)

1) (især oj om person: som er i tvivl, er

ell. føler sig usikker (3) m. h. t. viden, vur-
dering, skøn om forhaandenværende ell. til-

kommende forhold; (i nogen grad) tvivl-
raadig, i tvivl; som ikke er paa det rene
(med hvad man skal mene ell. gøre), ikke
rigtig ved noget. (anv. som præd. ell. (o)
som tilstandsbetegnelse ell. adv.). (de) Sag-
førere, som talede, vare uvisse og ustadige
i deres Meninger . . de betragtede (sagen)
paa hundrede Sider. JSneed.VIII.343. Per
saa uvis ned paa den lille Mand, der . .

havde talt til ham om hans Stridsskrift og
sagt ham Behageligheder for det. Pont.LP.
VI.42. ogs. om persons blik, udtryk, bevæ-
gelser: præget af saadan usikkerhed, tvivl-

raadighed. „Taarnkammeret !" sagde han med
halvsagte Røst og et uvist Blik til Jun-
keren. Blich.(1920).X.84. *„Sad De (som stu-

dent) bestandig da ved Bogen hjemme?"
|

„Bestandig!" svared han med uvis Stemme.
PalM.AdamH.lI.28. *Kun Søren bli'r til-

bage (0: da de andre fiskere iler ud til red-

ningsarbejde);
I
Han seer sig uvist om.

|

Han mumler: „I et saadant Veir!
|
Hvad

kan de gjøre Gsivn?" Drachm.DM. 55. „Und-
skyld —" siger fru H. lidt uvist. HNorlev.
L.18. jf.:

*Stundom den uvisse Haand han
udstrakte, som mod nogen Ya.re.Storm.Br.13.

II
især med angivelse af tvivlens genstand ved

et subst., en inf. olgn. ell. (nu oftere) en spør-

gende bisætn., tilknyttet dels ved præp. om
ell. (nu mindre br.) paa (styrende et subst.

olgn.: Schousbølle.Saxo.68.311. Gersov.DR.
227. styrende en bisætn.: Høysg.S.14. JPJac.
1.176) ell. med (styrende en bisætn.: JVJens.
RF.189. AHenningsen. Byen erobret. (1945).

82), dels uden præp., i forb. m. en bisætn.,

der er indledt enten med konj. om (Y4.i)

(Gylb.Novel.lI.274. AOlr.DH.II.22) ell. (nu
sj.) med et spørgende pron. ell. adv. (Rask.

Br.I.126. kun synes de uvisse, hvor og hvor-

ledes de skulle finde Friheden. Mynst.Præd.
11.186). den, som er uvis om Seyeren.

Schousbølle.Saxo.68. jeg er uvis paa, om jeg

har seet det jeg h&r. Biehl.DQ.IV.348. Han
blev . . staaende ubevægelig . . uvis om,
hvad han skulde gjøre. Goldschm.BlS.IV85.
En Stjerne . . skinnede saa forunderlig stor

og klar, jeg var uvis, om jeg saae en Stjerne

eller et Fyrtaaim.HCAnd.SS.*XXIV. 5. han
er bleven uvis om sit Kald. Vodskov.SS.13.

2) (i rigsspr. nu, uden for enkelte mere faste

udtryk, især m) om forhold, der er genstand

for viden, skøn olgn. 2.1) især om noget for-

tidigt ell. samtidigt: som ikke til fulde
(med sikkerhed) vides ell. kendes; (navn-

lig tidligere) spec: hvis rigtighed ell.

sandhed (ogs. virkelighed, eksistens)
ikke (med sikkerhed) kendes ell. kan
bestemmes; usikker (2); tvivlsom, (man
skriver) lærde Commentarier over Ting, før-



133 uvis nviskelis 134

end man er forvisset om, at de samme have

været til . . ja (udleder) u-visse (o: rmilig-

vis uvirkelige) Personers rette Navne. jffoiJ.

MTkr.258. Man har fornyligen fortalt . .

den uvisse relation, at Keiseren skulde

være totaliter slagen. Langebek. Breve. 61. Den
skaanske Lovs Alder er nyis. Heib.Pros.III.

35. en stor Madkurv af uvis Oprindelse.

JVJens.D.165. \\ spec. (med overgang til bet.

2.2) i intk., i udtr. det er uvist olgn., i

forb. m. en spørgende bisætn. (som egl. subj.).

Det er uvist, naar Døden vil komme. Høysg.

S.258. Hvorledes kan det i en By som
Kjøbenhavn blive uvist i fem Minutter, om
en Landsoverretsassessor er gift eller ei!

Goldschm.SF.96. Det er uvisst, om han over-

lever S&åTet. KMunk.El.64. || ellipt. uvist,
i forb. m. spørgende bisætn. ell. hertil svarende

spørgende Ud (pron. ell. adv.). En Steen traf

ham, uvist, af hvem den var kastet. TBaden.
Suppl.96. Navnet Holberg har han sikkert

taget fra en af de norske Gaarde af dette

Navn, uvist hvUken. EhrencrM.F.X.l. 2.2)

med særlig forestilling om noget fremtidigt:

hvis fremtidige forekomst (spec: varig-

hed i uændret, ikke forringet tilstand) ell.

beskaffenhed (værdifuldhed, størrelse, ud-

strækning olgn.) ikke (kan) kendes, (især

tillige:) og som man derfor ikke (sik-

kert) kan ell. bør regne med, stole paa,
sætte sin lid til; ubestemt; (ret) usikker;
tvivlsom; upaalidelig. om noget af hans
tilfalden Arv forkommer, eller bliver Uvis.

DL.5—2—8. du Ugudelige (som) trodsende

stoler paa uvisse Forhaabninger.2ilfaM.7.
34. Det Hiinsidige er bleven en Spøg, en

saa uvis Fordring, at ikke blot Ingen hono-
rerer den, men Ingen udsteder den. Kierk.

VIL 313 (jf. LovL.VI.398). »Hvad her vi

elske, ejes kun paa Borg,
|
Paa uvis Frist,

saa er Naturens Orden. Bødt. Saml D. 198.

(moderen) sukkede „Børn ere vis Sorg, men
uvis Glæde." HFEw.LidenKir8ten.(1896).238

(jf. Mau.503). uvis skæbne, se Skæbne 2.2.

overmorgen er en uvis dag, se Overmorgen
2.2. Il

om indlægt, levebrød olgn. (jf. ovf. sp.

131**). I gamle Dage . . kaldte mand saadant
(o: bestikkelse) Nefas, men nu heeder det
extra Dricke-Penee, eller u-visse Indkom-
ster. ^ToJft.ifarMisi.iFi^se videre u. Indkomst
2.1^. et sickert og roeligt Brød i Stæden
for et u-sikkert og nvidst. Æreboe.222. en
har 2000 Rigsdaler om Aaret, vist og uvist.

8uhm.VI.421. MO. VSO. S&B. 2.3) det
uvisse anv. i »ærlige præp.-forb., som ud-
tryk for muligheder, udsigter, vilkaar olgn. af
en ubestemt, usikker (uvis) art; dels: i det
uvisse, i forb. ligge, staa hen i det uvisse,

holde (on sag) hen i det uvisse olgn. med
DfTcs Kone gaaer det (o: brevskriveriet) i det
y\'\^^e.nCAnd.BCÆ.lI.261. Erik Grubbe
(ridhlev) ved Breve at opfordre Ulrik Fre-
<l<rik til at tage Marie til sig igen. Ulrik
Frederik svarede aldrig, han ønskede at

holde det hen i det Uvisse, saalænge det
var muligt. JPJac./.22S. Hvornaar traf vi

Kai Nielsen første Gang? Ja, det taber sig i

det uvisse. Egeblad m.fi.KaiNielsen.(1949).43.
et spring ud i det uvisse, se Spring 6.i. dels:

paa det uvisse, især som udtryk for ad-

færd, rejse osv. uden fast plan, bestemt maal
olgn. de, som løbe paa Banen, løbe vel alle,

men ikkun Een faaer Klenodiet . . Derfor
10 løber jeg ikke som paa det Uvisse. 2Cor.

9.26(jf. Kierk.IVSl). Jeg vil . .?paa det

Uvisse tage til TegeinsGe. Brøchner.(Brandes.

Br.1.65). EChristians.Hj.l84.

3) i (rigsspr. nu kun i tilfælde, der ogs. kan
opfattes som hørende til bet. 1 (ell. 2)) uden
tydelig forestilling om (usikkerhed m. h. t.) vi-

den, skøn, vurdering; om ting olgn.: som i

sin fremtræden, stilling, holdning, bevægelse,

ogs. sin synlige fremtræden (for en iagt-

20 tager), er præget af uro, vaklen, slap-
hed, vaghed; usikker; ustadig; flak-
kende; vagt, ubestemt fremtrædende.
Væggen, der af Ælde

|
Uvis og faldefærdig

staar
|

Paa Hinke-Krøbling-Fødder. Faisf.

160. saasnart (skæret paa en plov) lader sig

rykke det mindste, saa har Plougen baade
en tung og uvis Gang. Fleischer.AK.60. *Kun
mørkt og øde hvor mit Øie skuer.

|
Uvisse

Skygger svæve fjernt paa Heden. PaJif.T.
30 172. Uves paa Benene. UfF.(Falster).

II. uvis, adj. se uviis.

n-viselig, adv. ((-f) -viseligen. Moth.
V217. Lodde.NT.257. jf. MO. — ogs. -visllg.

Mossin. Term.296. jf. UfF.). (nu vist kun
dial.) uviist; ufornuftigt. Moth.V217. MO.
UfF. -vis-hed, en. I ) (især tO) til I. uvis 1.

*Bort da uviBhed! Lad mig ey
| I Veyret

meere Figte. Kingo. SS. IV 256. tvilsmåal og
n.-y\shed. Høysg. AG.109 (jf. Bertels. H. 254).

40 „Jeg tæller Dagene til Ferdinands Tilbage-

komst" . . „jeg kjender disse Uvishedens
Qvaler. Men med Visheden vil efterhaanden
Roligheden komme tilh&ge." Oylb.TT. 165.

Lassen.SO.693. \\ m. præp. i, især i forb.

være (Moth.V218. AaDons.MV256), leve
(Moth.V218. MO.), svæve (Kierk.II.14. se

ogs. II. svæve S.i) i uvished, holde (S&B.
Joh.l0.24(1907)) ell. lade (IV 2.8) en i

uvished (om noget) olgn. Stub.64(se u. IV
50 lade 2.3^. Som han nu stod der i piinlig

Uvished og Ra.a.dvi\dhed. FCOls.(DaFotkekal.
1842.30). Frederiksen var ikke af dem, der

holdt nogen hen i \]mihed.JesperEw.K.82.

2) CP til I. uvis 2 (1-2). (ofte i forb. m. gen.

ell. (nu sj.) præp. &f). Uvisheden af alle

disse FoTs0g.JSneed.il. 38. Uvisheden af

hans Fødsel og Stand. Winth.NDigtn.179.
Dødens Vvished. Kierk. V247. smst.VII.138.

jf. bet. 1: Til Slutning lades det i Uvished
60 af hvem (sagaen) er sKreven. Nyerup.LittM

.

121. -viskelif, adj. (nu næppe br ) som
ikke lader sig udviske; uudslettelig. *Soe!

hvor berømt end Fredrik den Stores Navn
er i Verden, | Paa Katafalken der secs dog

9^
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en uviskelig ?\et. Bagger.DM. Holst.R. -vi«-

liff, adv. se -viselig. O -visneli«:, adj.

fu'vosnali] (jf. uforvisnelig^ som ikke ell.

aldrig visner. Moth.V227. I) (Lir.) i egl.

bet., om plante olgn. (et) af do grønne Blade

. . lagde (hun) i sin Bibel og der laae det

friskt, altid friskt og uvisneligt. ZfC.4nd.

(1919).

I

II. 78. LCNiels.Va.il. 2) uegl, hil-

ledl. 2.1) (især poet.) om levende væsen: som
ikke ældes, ikke mister sin ungdoms sundhed,

skønhed; evigt ung. En saadan yndig,
j

Uvisnelig Viv (o: fantasien). Winth.II.263.

(hun var) endnu . . udmærket smuk og syn-

tes udrustet med en uvisnelig Ungdom.
Holst.V.114. S&B. PlaCour.A.lll. 2.2) om
(attraaværdige, lykkelige) tilskikkelser, især

belønning, ære, berømmelse, eftermæle, relig.

spec. saligheden efter døden: uforgængelig;

varig; evig; ofte i hilledl. udtryk m. Krans

(2.4) olgn. ell. i forb. (det er) hans uvisne-
lige ell. en uvisnelig fortjeneste (Brandt.

CP.398. Ludwigs.SS.II.il), hæder (VSO.)
ell. ære (Brandes.Ibsen.(1898).116). *En ny
Natur Jeg (efter døden) finde skal . . |

En
evig Vaar uvisnelig skal smile. Rein.ND.106.
Vor Kjærligheds uvisnelige Rose. Blich.

(1920). VI. 179. Seierens duftende Krands
|

Uvisnelig smykker de Kjække,
|
Der stred

for Dannemarks ÆTe.Hrz.FN.164. Ærens
uvisnelige Kr&nds.VKorfitsen.EV253. IPet.

6.4(1907; se Krans 2.4^. -vitterlig:, adj.

[u'vidarli, 'uividarli] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (PAHeib.B.173). (ænyd. uviderlig,

uvitterlig, glda. wyderlic (o: umåer-), sv.

ovet(t)erlig (fsv. oviterlikerj
, ;/. mnt. un-

witlich; sml. u(af)vidende; nu ikke i alm.
spr.) I) om ydre forhold, andres adfærd olgn.:

som ikke er vedk. (anden) person bekendt;
ubekendt; uafvidende (2). (især i forb. m.
hensobj., sjældnere m. præp. forj. I.l) som
adj. (præd.). der du (forlod) dit Maaltid,
for at (begrave) de Døde, da var det Gode,
du gjorde, mig (o: engelen Raphael) ikke
uvitterligt. ro&.22.27. „Hvorfor skikkede hun
Bud efter mig?" — „Det er mig min Troe
gandske MvitteTUgt." Holb.HP.III.4. De Aar-
sager, der har forhindret ham at giøre det
ere mig gandske viyitteili^e.Biehl.(Skuesp.
IV.377). han, med et, besindte sig,

| At
Brudens Fornavn var ham reent uvitterlig.

Bagges.Ungd.I.142. (min) List . . nødte mig
til at blive Vidne til en (kærligheds-)Scene,
som burde være uvitterlig for Alle. Heib.
Poet.X.28.

II
(sj.) ellipt. (m. flg. spørgende

led): uden at det vides ell. er kendt; uvist

(1.2.1). Herudi begik Griffenfeld den For-
seelse at tage Forsømmelse, uvitterlig af
hvad A&TS&^.CPRothe.MQ.242. 1.2) (jf. bet.

2.2^ som adv.: uden vedk. (anden) persons
vidende; uafvidende, een anden og fattig
Student, som ellers mig uvitterligt og ufor-
skyldt hemmelig var min Avindsmand.
Æreboe.69. „den høieste Gud

|
Skal være

mit Vidne; dette Drab er skeet
| Uvitterligt

for os" . .
I

„Uvitterligt for Eder — ja ja,

jeg veed det.'^ Hrz.VA.169. 2) om en persons

egne handlinger ell. forhold: som man ikke

har fuld, klar viden ell. bevidsthed om, for-

staaelse af; ubevidst. 2.1) som adj. Begge vare

. . uvitterlige Redskaber i usynlige Hændor.
Rahb.Fort.1.338. en vis naturlig Ynde, som
(skyldtes) en medfødt, uvitterlig Instinct.

Blich.(1833). 1.217. de Omstændigheder, un-

10 der hvilke han har liidt det ham som oftest

uvitterlige Tab af sin Fom\iit.Gylb.XII.248.

spec. om (uvidenheds)synd: han ofrede for

. . folkets uvitterlige synder (1871: Folkets

FoTseeheT).Hebr.9.7 (Chr.VI). Til Skrøbelig-

heds-Syndor høre uvitterlige eller Uviden-
heds-Synder og Overilelses-Synder. ZafeÅ;.

§50. 2.2) (jf. bet. 1.2 og uafvidende!^ som adv.:

uden fuld, klar viden ell. bevidsthed (om),
forstaaelse (af sin egen adfærd); uden at vide

20 (af) det; ubevidst; ogs.: uforsætlig; ufrivil-

lig; vilkaarlig. tilforn var (jeg) en Bespotter,

og en Forfølger , . Men . . jeg giorde det

uvitterligt (1948: vidste (ikke), hvad jeg

gjorde^ i Vantro.J[rm.7.i<3. hans . . Hen-
givenhed . . maatte endog ham selv uvitter-

lig heri virke paa ham. Rahb.Sandsig.294.
(han) kom endogsaa uvitterligt til personlig

at fornærme Geheimer?in,den.Gylb.VII.128.

De gik henimod Døren; jeg fulgte uvitter-

30 ligt eher. Chievitz. J. 1. 20. 3Mos. 22.14 (se u.

uvidende l.\). -vitterlig-hed, en. (sj.)

det forhold at være uvitterlig. Amberg. VSO.

II
om noget, som er en uvitterligt (l.i). Det er

mig en U-vitterlighed hvorudi den egen
Lærdom bestoed, som førdtes udi disse

(sekteriske) Forsamlinger. Holb.DH.III.204.
-vittig, adj. {ænyd. d. s. (glda. wittichedh

o: uwit-j, mnt. unwittich, nht. unwitzig

(i bet. 1 ell. (nu) bet. 2); jf. oldn. livitugr,

40 uvidende (om noget), samt Uvid) I) (i rigs-

spr. nu især arkais.) som mangler viden ell.

især (almindelig menneskelig) forstand ell.

fornuft; uforstandig; dum; ogs.: afsindig;

aandssvag; ikke rigtig klog (jf. UfF.(Lol-
land)). Deres qvinder ere uvittige (1871:
uforstandige^ og deres børn onde. Visd.3.12

(Chr.VI). Kong Woldemars Jydske Lov var
tilforn brugelig udi Jylland, og som Fogdens
Nafn ogsaa var Woldemar, meente den uvit-

50 tige Bonde, den af ham var given. Holb.

Paars.37. *(han)
|
Forspildte Folk og Rige

(

Som en uvittig Mand. Winth.X.298. Svensken
han er nu iblandt Folk, hvad Marekattern'
er iblandt de uvittige Bæster. JPJac./.39.
I var jo en Overgang aldeles galen og uvittig,

at kalde det, udi jer Ungdom. JakKnu.CD.9.
man maa læse (1. Mosebog) uden de død-
bringende Kommentarer og falske Kilde-

angivelser, som en uvittig Theologi har be-

60 lastet den med. Rubow.FørsteMosebog.(1943).
XIII. uvittigt kreatur, se Kreatur 3. jf.: (i)

Norden (er) Folkenes Uvittighed . . saa
stor, at de ikke vide, at Kongen af Frankerig
heder Ludvig den lbde.JSneed.VIII.186.
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2) (især [g) som mangler aand (3.4), aandrig-

hed, vid; ikke (videre) vittig. Samtalen (i

værtshuset) var om Heste, Exercice (osv.),

blandet med Spot over Religionen, som var
meget uvittig og modbj'delig. Vertinden

(havde) en Datter, som sagde Vittigheder

baade paa tydsk og paa fransk og paa
ens^ehk. FrSneed.l. 94. De Danske er . . saa

langt fra at være et uvittigt Folk, at jeg

tør vove dem . . mod de smaavittige Fransk- i'o

mænå, Grundtv.Dansk.1.165. \\ især (litotisk)

i forb. ikke uvittig. LTid.1748.686. Jeg
erindrer engang at have læst en ikke uvittig

Spot over Qvindens Emancipation, iifier/c.//.

280. hans tørre, ikke uvittige Bemærkninger.
ElisabeihHude.CarolineSchlegel.(1944).132. Q)

•vokften, adj. (endnu) ikke voksen, der var
en skjønne Flok voxne og uvoxne Bom.
RUss.U.139. Blich.(1920).XV44. vi savner

et ord for den uvoksne pige, for nu er ordet 20

pigebarn jo også Singrehet. Hjortø.OS.69. den
uvoksne fisk, som ikke er tjenlig til fangst.

Socialdem.*'/iil949.18.sp.4. -vorden, part.

adj. (no. dial. d. s.; til vorde; jf. uvorn (og

vorn^; hos Grundtv. og visse af ham paavir-

kede skribenter) (endnu) ikke tilbleven; usket;

ogs.: tilkommende. Grundtv.Kvædl. 164. skjulte

ere Herrens Raad og de uvordne Timer.
sa.VK.(1814).xxxx. *Kun Seer- Pen kan
skrive ret

|
Om de uvordne Bsige.sa.SS.II. 30

301. FrHamm.Nordensældstedigt.(1876).6.31.
69. -vorn , adj. (ogs. (skrevet) -voren.
Biehl. DQ. 1 1. 126. Amberg. Oehl.NG.(1819).
355. Ploug. VV 1.6. Danm Konger. 270. jf.

D&H.). f'U|Vå?r(8)n, -|Vår'n] {sv. dial. uvo-
len, skødesløs, hensynsløs, no. dial. ovolen

(jf. SV. dial. illavuren, utjenlig, uskikket, no.

dial. illvoren, vranten); til vorn; især tale-

sp r.) om levende væsen, navnlig en person (s

adfarrd, væsen): som ikke har ell. vidner om 40

den til almindelig tilbørlig, god adfærd ell.

optræden svarende beskaffenhed; uskikkelig;

hensynsløs (og voldsom); tøjlesløs; uforskam-
met; spec. om barn: uartig; uopdragen. Biehl.

DQ.II.126. Der var en Larm, saa (at)

Provsten . . maatte løbe ned . . og prygle
de uvorne Unger. Rahb.Tilsk.1795.363. Hvo
lærte Din uvorne Mund slig Dristighed?
Oehl.Helge.( 1814). 134. *det (er) den hoie
Tid,

I
At sætte dig under Opsyn og bevare

| 50

Et uvorent, letsindigt Barn for Fare. /fra,

SvD.172. hun blev bidt i Øret af sin egen,
lille Datter, der hang paa hendes Rvg og
var saa vild og uvorn. HCAnd.(1919).II. 116.

en Dreng skal ikke være uvorn mod voxne
Mennesker. Schand. Fort. 434. Hun elskede
ham som den uvorne Bjørn (Pont.LP. VI55:
den Vildbjorn;, han ya.T.sa.LP.*II.202. han
(blev) mere og mere uvorn til (JVJens.HF,
42: vorn for^ at køre. sa.IIH. 1. 45. Naar en
Tyr er ond, siger vi, den er \xvom. Halleby.
230. •vorn-hed, en. (ogs. (skrevet) -vo-
ren-^. flt. -er. den egenskab, det forhold at være
uvorn; ogs. uvorn handling, ytring, ea ung,

rig, udsvævende . . Engellænder . . et Non
plus ultra af menneskelig Uvorenhed. Bagges.
L.I.345. Hvor jeg dog holdt af ham i al

hans \]\ornheå\Rowel.Br.l63. i Anledning
af disse Pøbelopløb (har jeg) ventet paa en
Tilmeldelse fra Dem . . saadanne Uvornheder
(bør ikke gaa) upaatalt hen. Pont.LR.91. jf.:

(i den ældre alder kommer) de mange Besvær-
ligheder, Tryk, Kjedsomheder, og saa des-
uden alle vore egne indre Uvorenheder . .

al den Uro . . den Sjæle-Uvorenhed.iSiftft.^i/.

(1850).120. -vurderlig, adj. [alm. uvur-,
uvor'deJrli] {ænyd. uvordeerlig (BThott.Se-
neca.II.(1658).114) og uvurdelig) som (især

p. gr. af sin hoje værdi) ikke kan vur-

deres, ikke lader sig vurdere; nu især med
mere ubest. bet.: af stor, ualmindelig værdi, af
højt værd; som ikke kan vurderes højt nok;
uskatte(r)lig. Moih.V279. MO.^ Jeg satte og
ingen uvurderlig (Chr.VI: dyrebar) Steen
lig med den. Visd.7.9. Skaden (0: ved en skov-

brand) . . syntes uyuTderlig. Silkeborg Venstre-

blad.^^U1925.1.sp.3. som adv.: der gives jo

uvurdeerlig kostbare Perler. Rowel. Br. 496.

II
uden egentlig forestilling om pengeværdi.O hold dog stille I lad os see!

|
Det Syn

er uvurdeerligt !
|

. . pludseligt i Skoven
|

Man Slottet (o : Frederiksborg) seer. Heib.
Poet.VIII.240. de uvurderlige Fordele, som
i Middelalderen gjorde (Ribe) til Landets
eneste Aandehul mod Yest. HMatthiess.MB.
12. -væbnet, part. adj. (ænyd. d. s., glda.

uvæpn(e)t (Suso.28. Kalk.V1148)} ubevæbnet.

1) (højtid, ell. hos sprogrensere) i egl. bet.

Uvæbnet . . skal Kæmpen falde!
|

Af
Ælde skal han visne hort.Ew.(1914).III.37.
Bagges.Danf.1.496. *Jernets Kraft i Armen
boer,

I
Uvæbnet har den Værge. Wilst.D.

1. 30. Evripides. Skuespil. I. (overs.1875). 213.

2) O uegl, spec. d. s. s. ubevæbnet 2.2 , i

forb. m. Øje. at kunne flyve som Ørnen til

de Regioner, hvorhen det uvæbnede Oie
ikke kan følge.Gylb.1.36. NaturensV1932.49.
-vægerliff, adj (adv.) [u'væ'qarli] (f -vci-
(g)crli?. MR. 1707. 163. Slange. Chr IV 157.

1041. Cit.l796.(LFlaCour.Korsør.(1926).282).
— tidligere ogs. (skrevet) -vegerlig. MR.1765.
168. Leth.(1800). — (ikke i omhyggeligt spr.)

ved (misforstaaelse og) tilknytning tit værge
(og (u)afværgelig; ; -yæTgerlig.' EGad.TT.
179. Rønberg.GK.105. -værjrelig. PNørlund
&ELind.Kalkmalerier.(1944).26). adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (Slange.ChrIV 157.1041.
MR.1739.711.814). (til vægre, efter ty. un-
weigerlich (unverweigerlich), jf. holl. onwei-
gerlijk; sml. uvægret) I) CJ som adj.: som
man ikke kan ell. bør vægre sig ved, undslaa
sig for (at udføre). Amberg. En uvægerlig
Pligt. AfO. S<&B. 2) som adv. 2.1) uden at

man vægrer sig, undslaar sig, gør indven-
dinger ell. modstand (mod at handle efter

pligt ell. nødvendighed); uden at vægring,
indvending, modstand (ifølge sagens natur)
er mulig; ogs. (med overgang til bet. 2.2):
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ubetinget; absolut, ero ei Børn . . da hjem-

falder Capitalen til Enke-Cassen. I hvilket

Tilfælde Vedkommende sligt rigtig skal an-

give, da de uveierlig bekommer hvis (o: hvad)

herudi er benævnet og anført. Mi2.i707.i63.

da skal Vagten pligtig være dennem som
overfaldes, uvægerligen at assistere. swis<.

1739.711. jeg efterkommer uvægerligt . .

min Pligt.Oversk.L.456. Den, der mere for-

uværdeligen ere komne til M&gt. St.tEsth.

16.5. Den (tyv), som uværdelig med Peders

Navn er kaldt,
|
Skal du undskylde med,

at Peder ogsaa fai\dt.FrHorn.PM.47. Bedste-

faderen hed jo Ernst, efter hvem han (o:

den talende) uværdeligen bar sit Navn. i?øn-

berg.GK.213. spec. (relig.) m. h. t. nadverens

nydelse: hvo som æder dette Brød, eller

drikker Herrens Kalk uværdeligen (1907:

løber sig, bliver uvægerlig sagt op.ErlKrist. lo uværdigt;, skal være skyldig i Herrens

DH.229. jf. uvægret: hans Forfædre (havde)

u-veigerligen . , haft (dette len). Slange.Chr

IV157. 2.2) (især talespr.) uden (tydelig)

forestilling om vægring; som udtryk for, at

noget (især uønsket) med sikkerhed skønnes

at ville ell. maatte indtræde (som en nød-

vendig følge af omstændighederne, af vedk.

persons natur): uden at andre muligheder

foreligger; uundgaaelig(t) ; usvigelig sikkert;

absolut. Bygmester M
gede . . Bevarende . . Smaamandens Kær-
lighed til det grelle i Kulørerne og uvægerligt

byggende alle sine Huse . . ubekvemme, ind-

skrænkede og sn3dyie.Bang.S.45. Sørens til-

stundende Hjemgang, der uvægerligt vilde

bringe den sølle Kone paa Fattiggaarden.

FrPoulsen.VN.22. (mindre br.) som grads-

adv. (i forb. m. sikker(t) olgn.): uvægerlig

sikkert sagde hun efter saadanne Timer

Legeme og Blod. iCor.ii.27. TroelsL.VI.66.

aværdig, adj. ['U|VBr'di ell. (alm.)

u'ver'di] (ænyd. uværdig, uværdug, glda.

uwærdugh, æda. vwærthigh (Earp.Kr.LXXii),
oldn. liverbugr; ;/. uværdelig; især CP)

I) især om person: som ikke har tilstrække-

ligt værd, ikke gør fyldest, ikke fortjener ell.

gør (har gjort) sig fortjent (til noget); ikke
(fuldt ud) værdig (til noget); (alt) for

byggede og byg- 20 ringe (til ell. i forhold til noget). I.l) med
nærmere bestemmelse ved præp.-led ell. hens-

obj. (især anv. som præd.). jeg har følt mig
ringe og uværdig ved Siden af det høie

Værd, jeg tillagde dig.Gylb.(1849).IX.130.

II
m. præp. til. dersom Verden dømmes

ved Eder, ere I da uværdige til at dømme
i de ringeste Sager? iCor.6.2. *Jeg haaber
aldrig

|
At giøre mig uværdig til dit Ven-

skab. OeW.I?5f.fiSi5;.i4. Gid De aldrig maa
Gud bevare mig vel, hvad saadan Menne- 30 finde mig uværdig til denne Ære.Gylb.Novel.

sker har for låéer.'' Bang.HH.l 5. -vægret,
part. adj. (nu næppe br.) som ingen vægrer

sig ved (at anerkende); ubestridt, det som er

skiønt uden enten at opbygge eller ned-

bryde Sæderne, vil jeg . . have uvægret
Ret til at agte og henndie. Pram.(Rahb.Min.
1786.111.100). Amberg. -vær, et. se Uvejr.

I. -værd, et ell. (sj.) en (jf.: blifve i sin

Værd og Uværd. Slange.ChrlV.1347). (nu

11.141. uværdig til at tage Arv kan en

Arving (blive ved at) forbryde sin Arveret.

SaUXXIV363. || med (nu i reglen foran-

stillet) hensobj. Hvis nogen kand overbevise

mig . . at have givet hende Anledning til

Mistanke, vil jeg selv dømme mig uværdig
hendes Affection. Holb. Usynl. III. 3. Deres

Datter kan ikke blive min Kone? Er jeg

hende da uværdig, fordi jeg er ia.ttig\ PAHeib.

(CP) 1. br.) mangel paa værd; værdiløshed 40 Sk.II.336. Gjel.W.115. 1.2) uden bestemmelse

(især i modsætn.-forb. m. Værd^. smst.1323.

jeg beder dem indstændig at ville udfinde
disse Skrifters Værd eller Uværd efter den
Anledning, som deres egen Skiønsomhed
kan give åem.Ew.(1914).III.234. Tanker
om Livets 'U\aiTå.Rahb.E.IV421. hvad mit
Værd eller Uværd som Digter angaaer.
Heib.Pros.III.282. (han) dømte med Streng-
hed om sit eget Uværd. Brandes. RT. 98.

ved præp.-led (med tii; ell. hensobj.: som i

det givne forhold ikke er (fuldt ud) værdig;
ogs. (jf. bet. 2) med mere absolut bet.: (alt

for ell. meget) ringe; ussel; lav (IIL*).

(anv. som attrib. ell. (nu især) som tilstands-

betegnelse (med overgang til adv.; se bet. 2.2)

ell. som subst.). *hvo hid (0: til alters)

uværdig gaar,
|
Døden her for Livet faar.

SalmHus.716.3. Holb.Paars.281(se 1. Konge
NMøll.VIAtt.1.547. II. -værd, adj. (ænyd. 50 2.2). Magnus benaades (men) blev paa ny
d.s., glda. d. s. (Bønnéb.1.274), oWn. liverSr;

nu næppe br.) ikke (noget) værd; uværdig
(til ell. i forhold til noget), den Siæl er den
ævige Glæde uværd, hvis Legem ikke kand
udstaae et Hugg af Skarpretteren. HoZft.

Heltind.II.173. Uværd at leve, vil jeg flye

dit kd.%Yn.Ew.(1914).III.206. Det jomfrue-
lige Bælte (var) lost af Jupiter, og nu uværd
til andet, end at tiene som Strikke til at

greben i Forræderie . . saa maatte den
Uværdige ende sit Liv i et Fængsel. Jaco&i.

Skr.67. Jeg begriber ikke, hvor en ærekiær
Mand endnu kan elske en Uværdig, som har

bedraget ham saa h.a,3inligt.0ehl.0en.(1824).

IV 188. Jac Paludan. F. 139 (se Rømling;.
Jl

(nu især højtid, ell. spøg.) ved beskeden, yd-

myg omtale af den talende selv. jeg (er)

med Gud og Æren hidkommen u-værdig
hæn^e sig i.JBaden.Horatius.1.326. -vær- eo at begiære og forlange eder til min hiertens
delie, adv. [u'vgr'dali] (ænyd. d. s., æda.
uwærthlich (Harp'.Kr.LXXil), oldn. uverbu-
liga; nu l.br., højtid, ell. spøg.) uden at være
værdig (dertil); uværdigt, de Ting . . som

Allerkiæriste. Holb. Kandst. 1. 3. jeg under-
skrefne N. N. uværdig Oldermand for det

anseelige Hattemagers L&ug. smst.V 3. Jeg
er bleven uværdig Medlem af et Disputere-
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Sehk&\).Ing.EF.III.35. spec. (jf. Uværdig-

hed slutn.; især som ydmyg høflighedsformel)

i forb. som jeg uværdig ell. (nu) uvær-
dige: mig Uværdige vil du (o: gud) frelse

efter din store Barmhjertighed. ManJ3. jeg

u-værdig, som har været Degn udi 14ten

samfulde k&r.Holb.Er.lV.Z. Jeg uværdige

maa slutte mig til den første af de to ud-

mærkede Filosofihistorikere. Æwfcow.LZ.92. i

indirekte form: Her plejer hun at fortælle

Folk at hun egentlig skammer sig, fordi een

eneste, hun uværdige . . skal eje noget saa

skønt. AHenningsen.BM.40.

2) om adfærd, forhold olgn.: som ikke
stemmer med ens værdighed, ikke er en

værdig; spec: utilbørlig, beskæmmende,
usvmmelig, vanærende (for vedk.); ogs.

(jf. bet. 1.2) med mere absolut bet.: (alt for
ell. meget) ringe; ussel; lav. 2.1) som
adj., ofte i forb. m. (nu i reglen foranstillet)

hensobj. ell. præp. for. (forf.) beskriver . .

meget nøje smaa uværdige Ting, som gand-

ske kuldkaster Historiens (o: den historiske

skildrings) GTiiyité.LTid.1736.635. Intet er

uværdigere, end at drive Gioglespil med det

Hellige. Mynst.Betr.II.252. Ing.PO.I.162 (se

lavhjertet^. det er
|
Uværdigt jo for Keiser

Carl at trygle. Hauch.CarlV 115. (ved) den
mærkelige Marmorstatue . . af en gammel,
drukken Kone . . med en stor Vinflaske

mellem Knæene . . bidrager Stillingen til

Indtrykket af noget komisk og uværdigt.

JLange. II. 62 en rask henkastet Ytring,

som er (historikeren) Efores ganske uværdig.

StSprO.Nr.183.27. Moderne Skuespildigtning

førte en Skyggetilværelse, uværdig et Kultur-

samfund. Harry Jacobsen. Strindberg i 80ernes

Kbh.(1948).99. 2.2) (jf. bet. I.2) som adv.

Begegne Een •Q\æxå.ig.Leth.(1800). *I skulde

møde her paa mine (0: kongens) Vegne
|

. . Viid, min unge Herre,
|
I forestiller Kon-

gen høist uværdigt. 5ei&.£it;. 2i4. ICor.ll.

27(1907; se uværdelig^.

If-værdis^-hed, en. flt. -er (om hand-

ling olgn.: Mynst.Bispepr.(1852).43). (især

Q)) den egenskab, det forhold at være uværdig

(til ell. i forhold til noget), at være (alt for

ell. meget) ringe, ussel; ogs. om noget uvær-

digt, uværdig handling, ytring olgn. Gak du
kun trøstig til ham (0: Jesus) hen.

|
Frygt

ey for din Uværdighed. Brors.iJO, Synder-
inden . . ventede ikke, til hun følte sig

værdig (til at finde frelsen) . . hun beslutter

at gaae strax, i sin Uværdighed, just Følelsen

af Uværdighed driver hende. Kierk.XI1.254.
hun (viste) denne Tanke langt fra sig som
en Uværdighed. (?/eLr.2.3.I ;/. uværdig l.i:

Arveuværdighed.Sa/.'XX/Oea. || spec.

(jf. uværdig I.2; især tidligere) som ydmygt,
beskedent udtryk for den talende selv, i forb.

min uværdighed, min ringhed (2.2). I

Foreningen vare vi atter en mindre Kreds.
Det var navnlig tre foruden min Uværdighed.
JFibiger. Liv.89. jf. KNyrop.OL.IV.37. -vær-

SC(r)liS> ^dj. (adv.) se uvægerlig, -væ-
sen, et. {sv. ovåsen(de), no. uvesen; efter

ty. unwesen) I) (især i mindre højtid, stil)

adfærd ell. forhold af daarlig, forkastelig,

dadelværdig, ubehagelig art, navnlig: stridende

mod god orden, tilbørlighed, retmæssighed;

slet adfærd ell. skik; misbrug; slendrian; for-

styrrelse; uorden. Amberg. Det hierarchiske

og jesuitiske og øvrige katholske Uvæsen
10 (m. h. t. skriftemaalet) frygter jeg ei meget

ioT.Sibb.1.57. „denne Fremmede kastede sig

i dine Arme, kaldte dig sin" . . „Jo, det

var en net Comedie! Det halvgale Fruen-
timmer! . . Lad nu alt dette Uvæsen være
glemt:' Gylb.(1849). VI.127. For Befolknin-

gen staar det, som gik alt Uvæsen fra

Embedsmændenes Side nu mere ustraffet

hen end nogensinde iør.Brandes.IR.98. jf.

II. drive 7.i : det Uvæsen orthodoxe Hege-

20 lianere have drevet med deres Mesters

Kategorier. Zierfc. P. 77. 24S. han (kom) til

at tænke paa alt det Uvæsen, der saa-

ledes dreves om Natten (0: spøgeri olgn.).

SvGrundtv.DF.il.131. Nisserne drev deres

Uvæsen, 0: rumsterede og støjede. Dtfe JET.

jf.: Kapervæsenet, eller rettere sagt. Kaper-
uvæsenet. Jfieirws.G. 22. Kunstsmørret skul-

de anvendes som et Middel i Kampen mod
Ministeriet og Provisorieuvæsenet. Jt/

30 Saml.5R.VII.21. 2) (især (g) m. konkr. bet.;

jf.: „(om) noget, som ei er til; en Uting,

(sielden.)". MO.; spec. m. flg. anv.: 2.1) (jf.

Uvætte^ overnaturligt væsen af farlig, uhyg-

gelig art. Dæmon! . . |
Løgnvæsen I fly! . .

|

Far hen. Uvæsen, i Vind og Veir!7ngf.(S^i2.

236. Gylb.1.296. Fjernt gjalder og svarer det

igen i Skovbakkerne af man ved ikke hvilke

Uvæsner. JFJews.C.36. koll.: Jeg var, naar
Mørket faldt paa (i skoven), saa bange som

40 en Hare for alt muligt Troldtøi og Uvæsen.
Drachm.E0.341. 2.2) levende væsen af ube-

hagelig, foragtelig, unaturlig beskaffenhed;

umenneske. Hun er blevet et Uvæsen, for

ikke at blive et Skumpelskud. HC^nd.OT.
1.82. (hendes) forskrækkeligste Egenskab er

. . hendes uforskammede Paatrængenhed . .

der (er) kun faa af disse Uvæsener, men
de åndes. Bøgh.JT.195. •TsetSentlig^ adj.

['U|Væ's(a)n(d)li, uivæJs(8)n(d)liJ (undertiden

50 skrevet -væsenlig. Brandes.XllI.398. se ogs.

u. bet. 2). (sv. ovåsentlig, no. uvesentlig,

ty. unwesentlich) I) f *^^6 eksisterende;

uvirkelig. Lodde.NT.324. 2) som ikke hører

til ell. har præg af en tings, en sags egentlige

væsen; ikke væ.sentlig; uden væsentlig betyd-

ning; underordnet. Nørreg.Naturr.l. De und-
skylder, at jeg nævner Klæderne, men jeg

veed, at det er en Betragtning, som ikke er

\i\ddsenlig.Heib.Nei.(1836).48. det Comiske
60 er overalt hvor der er en Modsigelse, og hvor

man berettiget seer bort fra Smerten, fordi

den er uvæsentlig. Jtierfc.y77.447. Jeg kan
fortælle Dem meget, meget mere, men det

er uvæsentlig mod det, der nu er sagt.
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ErlKrist.DH.185. CP -væsentlig-hed,
en. flt. -er. den egenskab at være uvæsentligf-

ogs, om noget, som er uvæsentligt. Amberg. de

forskjell ige Exemplaror af den samme Bog
ere ogsaa i talløse Uvæsenligheder indbyr-

des lQT?k]B\\\gQ.He%b.Intel.IlI.32. (De) fortier

^t brevet) det vigtigste og kagler op med
en Bunke Uvæsentligheder. AfPerminilføner.

Jonyias andetÆgteskab.(1906).179. jeg regner

(søndagsgudstjenesten) for en forholdsvis lo

Uvæsentlighed i en Præsts Q&mmg.KMunk.
HJ.63. -vætte, en. (sv. ovåtte, no. uvette;

fra oldn. 6-, uvættr (flt. -vættir; jf. Suhm.

11.336); sml. Menvætte, Vætte og Uvæsen
(2.1 ); især arkais. ell. hos sprogrensere (jf.

HjælpeO.)) farligt, ondt overnaturligt væsen;

trold; utyske. *mig Uvætter tyktes overalt
|

. . den stolte Slægt at lokke. Grundtv.Optr.

1.58. Uvætten (o: den vendiske afgud Svan-

tevit), som Man saae i et sort Dyr der 20

løb ud, forsvandt i samme Øieblik. sa.iSaxo.

111.305. nu ere alle Trolde løse, og mang-
foldige Uvætter ride nu igjennem Luften.

Hauch. TV.1.58. Scharling.SverrePræst. (1888) .

15. NMøll.VLitt.1.293. \\ med videre anv.

om (ondt) menneske, (ond, skadelig) aandsret-

ning olgn. den forsvundne Tidsaand, Roms
Uvætte. Grundtv.MM. 9. han havde røgtet

sit Embede som en Skalk og baaret sig ad
som den værste Vyætte.JOlr.SD.IIl.97. || 30

(som oversættelse af gr. daimonios, egl.: dæmo-
nisk; muligvis med tilknytning til overvættes)

S gen. u vættes brugt som adj.: umenneske-
lig; uhyre; forfærdelig. *dybt og tungt de
gamles Røst

|
for den uvættes Kval, — oa!

|

iamrer. NMoll.Pers.36. -ynde, en. (jf. oldn.

liyndi, det at være utilfreds med sine livsfor-

hold; næppe i rigsspr.) d. s. s. -yndest, (man
skal ikke) tillegge dend nogen U-tak eller

U-ynde, som sligt af et fremmed . . Sprog 40

har oyers&t. LThura.Poet.263. Feilb. ukynde
gør uynde olgn., se Ukynde 2, -ynilest,
en. {ænyd. uyndist (PClaussøn.Snorre.(1633).

91.460) og uyndeste; jf. -ynde; sj.) mangel
paa yndest (gunst, anseelse); ugunst. Rahb.
Tilsk. 1798. 555. 556. sa.Fort.1.382. -ædel,
adj. (ænyd. d. s.) I) (uden for tilfælde, der
ogs. kan opfattes som hørende til bet. 3, nu
ikke i alm. spr.) m. h. t. byrd: ikke ædel-
(baaren); uadslig; af ringe stand. Ords.22.29 50

(Chr.VI; se u. uanset 2). en venlig og for-
trolig Omgang imellem Lærere og Lærende,
Ædle og Uædle, Rige og FuttigQ.JSneed.III.
209. U-ædel StSinå.vAph.(1759). 504. Fore-
trækkes ikke Personer af de uædelste, ja
selv af den slaviske K\a.sse.[Lyche.]Mine
Hændelser. (1786). 97. F-SO. („Fordum"), jf.
bet. 3.1 : en Skribent, der veed, hvor uædelt
Adelsmænd ofte tillade sig at tænke og
ha,nd]e.PAHeib.II.6. 2) (med overgang til eo
bet. 3) som (i fysisk henseende) ikke er af
den rette, egentlige, ægte art. 2.1) (jæg.) dels

i forb. uædelt vildt, om (rov)vildt, hvis
kød ikke tjener til menneskeføde, ell. (nu) om

vildtlevende pattedyr og fugle, der efterstræber

madnyttigt vildt. Hallager.36. DJagtleks.1347.

dels i forb. uædle falke, om gruppe af falke

(rødfalkene, nu spec. taarnfalken), der er

mindre gode flyvere (end de egl. falke) og

især lever af smaapattedyr og insekter, smst.

2.2) (jf. uægte 3.2; især fagl.) om metal:

som (mods. de ædle metaller, spec. guld og

sølv) forandrer sig (iltes, ruster) ved at ud-

sættes for luftens fugtighed ell. for ophedning
(glødning). Hallager. 277. Hinnerup.Juv. 31.

en Tinctur, der skulde forvandle alle uædle
Metaller til Gnid. Hauch.GM. 100. OpfB.HIl.
232. 3) som agtes for noget ringe(re); ikke

(videre) ædel. det for Verden Uædle og det
Ringeagtede udvalgte Gnd.lCor.1.28. spec.

m. flg. anv.: 3.1) G) som udtryk for en moralsk
vurdering: lav (in.4.4); ikke (videre) nobel

(2); ufln. man havde . . paa adskillige deels

anstændige, deels uædle Maader sørget for

at lade mig føle . . at disse Arbeider (ikke

kunde) kaldes Originaler. P^fieii.//. 3. Be-
skyldning for uædle Bevæggrunde. i7;'orL

KritLit.II.230. det kalder jeg uædelt, idelig

at vælte sig ind paa mig, mig, der ikke har
lagt ham en Sten i Yeien.Hostr.ÆS.1.6.
Præstefrokenen (sagde:) Alle de uædlere
Elementer er i Opror hos Mo'er paa store

OHerdage. Bang.SE.220. || spec. (jf. bet. 3.2

og Sjæle-, Sjælsadel^ om ansigtstræk olgn.,

som mangler præg af sjælelig adel. den Smerte,
han følte ved H.s Ringeagt, gav hans An-
sigt en Alvor, som forskjønnede de uædle
Træk og forjog . . det Komiske fra hele

hans FeTSor\.ThomLa.AH.154. 3.2) f'ca ell.

fagl.) som udtryk for en æstetisk vurdering:

som ikke stemmer med en finere, kræsen, for-

nem smag; simpel; lav (IIL4.3). (en unøj-

agtig indstilling af et radioapparat gør)

Klangen uædel. Berl Tid. »/g 1940. Aft. 8.sp.4.

spec. om stil(tone): de ædle, og de uædle
eller lave Udtryk Rahb.Stiil.^11. Borgestu-
Dansk, lave og uædle, men drøie og træf-

fende Udtryk Grundtv.LSk.28. man (maa)
nærmest karakterisere (ordspillet) som en

uædel Figur. APhS.XlV 210.

næg^te, adj. [^n^ægd^] (ænyd.d.s.,glda.

uæktæ (i bet. l.i: GldaKrøn.97) , mnt. un-
echte, retsløs, uægte født, hty. unecht)

I) m.h.t. samlivs- til. afkomsforhold. I.l)

m. h. t. samlevende, ikke ægteviede personer;

især (jf. lønfødt. Hore-, Slegfred-barnJ om
disses afkom: født uden for ægteskab;
ogs.: hvis forældre ikke (ved barnets fødsel)

havde ell. senere har indgaaet ægteskab med
hinanden (JurO.(1934).158). (p. gr. af ordets,

til dels ved tilknytning til bet. 2 udviklede,

nedsæt, bet. i nyere lovsprog sædvanlig afløst

af udtr. (født) uden for ægteskab; se LovNr.
130^y,1908. KNyrop.OL.II.165f; ://. uægte-
skabelig;. Holb.bH.I.178. Faderen til et.

uægte Barn skal lige med Moderen bære
Omsorg for dets Opdragelse. Forordn. ^*/i

o

1763. saadant et uægte Barn, som ingen
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Fader har, og som . . Moderen kan være
nodt til at lade komme ud til Fremmede.
Gyli.TT.96. det uægte Barn, som, al Slægt

uafvidende og ingen Slægt vedkommende,
uden for Samfundet, i Midnatten fødes bag
en Busk i I)ø\gsma.a,l. Kierk.XI1 .433. Buchh.

EG. 128. (især O, jur.) uægte født (Mali
SgH.683. MinSkr.''/il907.20. HuldaLutk.
(Nye danske Noveller. (1945). 127); jf. uægte-

født^ ell. som subsL: en uægte olgn. den
uægte . . den, som er født i Blodskam. £w.
(1914).1.311. Det er en Uægte, som vi har
taget til Gaarden fra Me.AndNx.FD.41.
jf. bet. 3.3: Nattergalen og dens uægte Barn
DTC'shn.Blich.(1920).XXIX.148.

\\
(især o

ell. jur.) om uden ægteskab samlevende per-

sow.r ell. dertil knyttede forhold. Henrick
Larsen er ærligen fod af u-egte Forældre.

Holh.llJ.1.7. Hvor maae det være suurt

for dette stakkels uægte Vd.x\ACHviid.Dag-
log. I.(1787).269. nu især i udtr. uægte
fødsel (vAph.(1759). 504. Lov L. VI. 399),
linie (Bobé.SlægtenAhlefeldt.I.(1912).20. jf.

I. Linie 3.1 samt (bogtr.-jarg.): den typogra-
fiske Horeunge (se Horeunge 2.2) . . er nu
blevet forfinet til en uægte Linie. KNyrop.
0L.V.114), slægtskab (o: slægtskab, som
ikke udelukkende grunder sig paa ægte føds-

ler. JurO.(1934).158). 1.2) (fagl.) om hus-

dyrs (hundes, kattes) afkom: ikke raceren.
DJagtleks.1347.

2) som ikke er af den rigtige (ægte) art,

ikke er, hvad det umiddelbart maa antages for

at være, hvad det har en vis (ydre) lighed

med, har navn efter, gives ud for at være;
ikke rigtig (ægte); uegentlig; spec:
falsk (II.3); eftergjort. 2.1) om ting, for-

hold olgn. (om særlige fagl. forb. se u. bet. 3).

Hvis jeg intet andet havde lært af Fruens
gode Bøger, saa haver jeg lært at giøre For-
skiel paa en ægte og u-ægte Philosophie.

Holb.Philos.1.5. »Min Søn ey blive skal

uægte Glæders Trdsl. Rein.46. falsk (uægte)
Dokument. Goos.II. 44. der vil komme en
god filolog og bevise at versene (hos Sofokles)

er uæste.Grønb.Goethe.II.(1939).55. jf. bet.

3.2: i disse Tider gjør man Alting efter.

Det er ingen let Sag at kjende det Ægte
fra det Uægte. Heib.Poet.V337. 2.2) spec. om
en person (s væsen, adfærd): ikke (helt)
ægte, oprigtig ell. naturlig; forstilt;
paatagen; kunstig (5). ægte og u-ægte
\em\i,ih.Holb.MTkr.550. (fru Heiberg an-
saas) af nogle . . for uægte i tragiske Optrin.
EBrand.(Skuepl. 68). I fattige øjeblikke fore-

kommer Ring tør og spidspenslet, men han
er aldrig Udcgte.EKonstantin-Hansen.Samliv
meddanskkunst.(1937).74.

3) bet. 2.1 med særlig fagl. anv., ofte med
forestilling om ringere værdi, brugelighed,

holdbarhed olgn. 3.1) i al alm. \\ uægte
bind, (bogb.) efterligning af de af hæfte-
snorene dannede bind (1) paa en bogryg.
Sv Dahl. Ordbog f. Bogsamlere. (1919). 122. \\

XXVI. Eentrykt "/, 1960

uægte brøk, se Brøk 2.i, || uægte (støbe)-
form, d. s. s. falsk (IL3.4) form. TeknLeks.
1.576.

II T uægte reserver, (skjulte,

bundne, usikre) reserver (2.2), som ikke er

disponible. ForrO.505. \\ uægte sammen-
sætning, uægte sammensat (verbum),
se Sammensætning 2.2, sammensætte 5.1.

||

uægte vinkel, se Vinkel. 3.2) om naturting,

kunstprodukt, stof olgn. uægte merskum
10 (jf. OpfB.^ III.142)

,
pergament (papir)

(BibliotH.*I.422), porcelæn (se Porcelæn

\), safran (se I. Safran 2) ofl. \\ om farve-

(stof). u-ægte Farver. Mossin. Term. 668.

Uægte grønt faaes idet man . . farver i et

Blsia.tTæha,d.Manufact.(1872).288. se videre

u. Malersølv, Rødt 1.3, I. Safran 2 ofl. ||

om metal (jf. uædel 2.i), perler olgn. (en)

Perle . . som I ikke veed om den er ægte
eller u-ægte. Holb.Usynl. 1. 1. Bruden (bærer)

20 en tung med Glimmer, uægte Stene og for-

gyldte Sølvmynter besat Krone. Hauch.VZ.
29. uægte Guld (jf. fransk guld u. IIL
fransk 2).Sal.VII.3. uægte sølvtraad, se

Sølvtraad 1. 3.3) anat., zool. uægte kind-
tand, kindtand, der allerede er til stede som
mælketand og ved tandskiftet erstattes af en
ny. Lixtken.Dyr.^20. uægte ribben, d. s. s.

falsk (n.3.4) ribben. Anat.(1840).1.182.184.

Landbo. IV. 55. uægte spansk flue, (jf.

30 Spanskflue; nu næppe br.) guldbasse (1),

Cetonia aurata. Wilse.Fridericia.(1767).185.

uægte tunge, vampyr, se I. Tunge 8,

Vampyr. 3.4) bot. Uægte Rod . . kaldes

Trævleroden hos Viscum album (o: mistel-

ten), der er befæstet i Træernes Yed. Drejer.

BotTerm.8. spec. i talrige plantenavne, som
uægte akacie, jasmin (1), lakrids (2.i),

løvstikke, malurt (1), safran (LI), san-
del (1) ofl. se u. Akacie osv. jf. JTusch.

40 reg.113.

u-ægte-føflt, part. adj. (især Q))

uægte (l.i) født. Moth.E36. den Uægtefødtes
tunge Lod.IsakDin.FF.208. jf.: I et Middel-
tal ægtefødes 16, uægtcfødes l.JHLars.
HA.I.235. -fvgtemli.&helig, adj. (han
havde ikke) levet i Ægtestand, men befundet
sig i et uægteskabeligt Liv. Mynst.Bidr. 46.
PoU*U1949.6.sp.6. især (o, jur.) om barn:

uægte (l.i). D&H. GyldendLeks.1527. O
50 -ægt-lied, en. især til uægte 2. I) til

uægte 2.1. Grundtv.Breve.32. (versenes) Uægt-
hed er . . iø']neia,\dende. SvGrundtv.fDgP.
11 1.383). 2) til uægte 2.2. Kierk.VII.437.

Den mindste Uægthed (i spillet) vilde her

virke pinligt. Anna Larssen Bjørner. Teater op

Tempel. (1935). 10. GJ -ænset, part. adj.

ikke ænset; ubemærket; upaaagtet. *(han)

hængte Krandsen hen;
|
Uændset i en Krog

den laae,
|
Et Blik han næppe skiænkte den.

60 Rein.93. *Du skabtes . . til Høihed og
Glæde,

|
Men jeg til uændset af Verden at

græde. Heib.TR.nr.63.4. Lad da ei svinde
|

Timen uændset hort. Winth.Haa7idt.43. De
levede stille og uænsede i en Afkrog paa

10
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L&nået. Etlar. XXI, 1.164. || i forh. lade
noget uænset. Buhl.JobsBog.f1887).13. lad

ei dine Avindsmænds Røst uænset (1871:

Glem ikke dine Fjenders Røst;. Ps. 74. 23

(1931). -aprbedigf, adj. (nu ts) ikke (i

tilbørlig grad) ærbødig. Moth.ÆM. *uærbødig
T&le.Boye.PS.II.lll. Schand.IF.lO. \\ her-

til Uærbødighed. (Kalk. IV. 717). Slange.

ChrIV.739. Sorø Saml. II. 188. MO. VSO.
-ære, en. (ænyd. glda. d. s., glno. liæra; i_o

„sieldnere (end Vanære^, og nu neppe bru-

geligt." MO.; i rigsspr. nu O, 1. br.) uhel-

dig, dadelværdig mangel paa ell. fraværelse

af ære; vanære; skam. Den daglige Falsk-

hed og Forstillelse, den Luft af Uære, hvori

de færdedes. JPJoc.//.2i 7. den Uære, som
hang ved Skarpretterens hele Slægt. Bran-

des. UT.169. Sammenligningen . . geraadede

ham jo ikke til Værel KMich.FamilienWorm.
(1933).38. (et) Navn uden Uær . . er saa 20

let at hær. AarbSkive.1946.73. UfF. || især

tidligere spec. om letfærdigt, utilbørligt ero-

tisk forhold, navnlig kønslig forbindelse uden

for ægteskab. Lader nogen fornemme Mands
Enke, eller Daatter . . sig i Uære beligge.

DL.6—13—10. „Jeg veed, I (0: en ridder)

har været i Fruerstuen og nemmet Tugt
blandt skjønne Jomfruer" . . „jeg kom der
aldrig for nogen Uære — derpaa vil jeg

døe.''Ing.PO.^II.(1835).361. (hun havde) jo 30

faaet et Barn i Synd og Være. Kirk.NT.147

.

-ærlige, adj. [u'æ'rli, ogs. u'ær'li] (ænyd.
glda. d. s., æda. uærlik) I) (nu foræld., hist.

ell. dial.) om person, adfærd^ forhold, hvortil

knytter sig en forestilling om vanære, mangel
paa (borgerlig) ære: æreløs; (om adfærd:)
vanærende; usømmelig; utilbørlig. Dersom jeg
mærcker hånd icke melder sig an (0: som
frier), saa tør jeg nok fri til ham. Jeg veed
det er icke u-æi\igt. KomGrønneg.IY406. De
Under-Officerer, Gemene og Over-Officerers
Tjenere . . som sig i uærlig Beliggelse forsee.

Reskr.^^Ul746.
|| især som udtryk for, at

visse forbrydelser (tyveri, ran, mord, vold-

tægt olgn.), visse (hertil svarende) straffe

(henrettelse, hængning), en vis virksomhed
ell. levevis (som natmænd, rakkere, skorstens-

fejere olgn.) berøvede vedk. personer alm. bor-

gerlig ære og rettighed (fx. til begravelse i

indviet jord), satte dem uden for alm. sam- 50
kvem, gjorde dem til udskud af samfundet.
(om den jur., foræld, brug, især i forb. uærlig
sag, og m. h. t. forskellen ml. uærlig og æreløs
se ASØrsted. Supplement til Nørregaards Fore-
læsninger. I. (1804).l 73. Hist Tidsskr. lOR.I.
424ff. Buntzen.MB.54. SaVXXIV.365). Ty-
verj, eller anden saadan Uærlig Gierning.
DL.3~16—14—6. *Han (0: Paars) . .

|

For Øyne stiller sig, nu Fængsel, Baand og
Lænker,

| Nu det som værre er, en saa eo
u-ærlig Død (0: ved hængning). Holb.Paars.
220. Uærlig Begravelse . . er den, som skeer
paa Retterstederne, eller i anden uindviet
JoTå.Nørreg.Privatr.II.28. (slaver) der ere

dømte efter de siden ophævede strængere

Lovgivninger for Tyverier, deels ere kag-

strøgne og deels brændemærkede . . maatte,

et halvt Aar førend de bleve indstillede

til Løsladelse, ved en Kongelig Resolution

gjøres ærlige, og derefter forflyttes fra de
uærlige Slaver. iiesoL"/. 1790^//. HistMKbh.
3R.IV.371). Uærlige maa ei Hestegildere,

Svinesnidere, Skorsteensfeiere og Natmænd
ansees for. . . Ikke heller . . Fangefogder.
Baden.JurO. Naar i gamle Dage Natmanden
eller Rakkeren kom ind i et Huus og satte

sin Kniv over Døren, da giorde han hele

Huset „uærligt". TAieie.///.36. begraves jeg

end paa de Uærliges Kirkegaard. ZterAr.F/.

330. Troels L.^ 11.219. (gaardmandskonen)
havde det med, at hendes Sager pludselig

kunde blive „uærlige" . . siden den Dag (da
hendes mand var bleven aareladt af barberen)

var Wienervognen, som „denne simple Per-

son" havde kørt i, uærlig og blev aldrig

brugt mere. Wied.Mindeudgave. I. (1915). 38.

Feilb. Halleby.52. 2) m.h.t. tale ell. handle-

maade (ofte spec. i pengesager): ikke (fuldt

ud) oprigtig, sand(færdig), redelig (2), ærlig.

Moth.Æ 22. en, der virkelig beyler efter

Midler, siger, at han frier alleene af Incli-

nation til Personen . . Det (er) en u-ær-

lig Forsigtighed. jffoi!5.P/iiZos.//.i. En uærlig

(uredelig) Handlemaade. MO. en uærlig Kas-
serer. DÆfl^. paa uærlig Vis (ell.) Maade.
Ludv. -ærlig^-hed, en. I) (foræld.) til

-ærlig 1. Moth.Æ22. Man tænkte sig en vis

Grad af Uærlighed ved denne Bestilling.

VSO. S&B. Buntzen.MB.54. 2) til -ærlig 2.

Moth.Æ22. Hvis Tjenestemanden er mis-

tænkt for Uærlighed, kan Styrelsen ved den
disciplinære Undersøgelse fravige de foran

givne Regler. Lov Nr.489^y9l919. §17. hans
øjne lyser af uærlighed

j
-æstetisk, adj.

(spec. æstet.) stridende mod æstetikken(s prin-

cipper); ogs. (uden for fagl. spr.): stridende

mod (ens) æstetiske følelser. Søtoft.(Journal f.

LiteraturogKunst.I.(1843).200). et Sted (i en

bog) blev fortalt, at S. var gaaet i Selskab

uden Skjorte paa Kroppen. Det var i aller-

høieste Grad uæsthetisk, mente Yxun.VKor-
fitsen.F.24. Stangerup.R.62. -øjnelig^, adj.

[især u'oi'nali] (id, nu 1. br.) som ikke kan øj-

nes, gennem- ell. overskues; uoverskuelig. Tode.

VI.313. *Til uøjnelig Højde
|
Murene stige.

JMHertz.Isr.225. Uøinelige Stierner. 750.
det ukendte som lurer paa dem i en uøjnelig

taaget Fiemtiå. Howalt. DB. 91. -økono-
misk, adj. om person ell. virksomhed, som
er i strid med god (sund, forstandig) økonomi.

Under stærk Forcering er Forbrændingen
ofte uøkonomisk. Skibs Mask.37. *Per Bro-
holm revser med Ordenes Ris

|
de uøkonomi-

ske Bønder. KBecker.S.III.51. -ømfindt-
lig, adj. (nu sj.) ikke ømfindtlig; ufølsom,

(patienten) kan nu med aabne Øjne Intet

see, ja for et brændende Lys, som føres hen
til Ansigtet, er Øjet nømSindtligt. BiblLæg.
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X.76. II
tidligere alm. uem(p)fin(i(t)lig.

Vi maatte synes u-empfindtligere end de Fø-

lesløse Ting. Hersl.Præd.229. Christus lærdte

sine Discipler (at) være u-emfindtlige ved
Lidelser. Mossin.Term.572. Den Egenkierlig-

heds Drift giør, at Menneskene bliver uemp-
findtlige over alt hvad som kand være til

almindelig 'Nytte. smst.679. jf.: Den U-emp-
find lighed som findes hos et Phlegmatisk
Menniske. LTid.i755.i42. GJ -ønskelig:,
adj. [især: u'øn'saali] VSO.VII.438. andre
Helligdage (o: ena søndage) holdt (Luther)

for uønskelige. EJessen.RI.138. politisk mis-

liebige og paa anden Vis uønskelige Arbej-

dere. CHans.F.114. O -ønsket, part. adj.

*her er det Stærkodder skal boe j . . i uøn-
sket Roe. Pram.Stærk.14. Alle disse uønskede,
uvelkomne Børn . . skyldes (til dels) det lov-

beskyttede Vaneægteskab. MBruhn. EtÆgte-
skab.(1889).25. (den tyskfødte direktør) havde
været impliceret i en Sag vedrørende ulovligt

Salg til Tyskerne (o: den tyske værnemagt
under besættelsen), hvorfor han var uønsket
i Danmark. Han var ikke straffet i denne
Sag, men i Stedet VLdvist.BerlTid.^yil949.

M.3.sp.4. -ørk(en), en. (//. præfiks u- 7.2

slutn.; sml. Udørken || vistnok til dels sam-
menblandet med dial. uørk, ukrudt, egl.: hvad
der vokser udyrket (MDL. Feilb.), til yrke
(ørke), dyrke jorden || sj. i rigsspr.) ensom,
mennesketom, vildsom (ørken)egn. *I vidne-
løs Uørk . .

I
Hans (o: en jægers) Frækhed

og Vellyst OTpaåmmeT. Staffeldt. D. 1. 166.
||

om virvar, kaos, rod(eri). at bringe Orden i

denne Uørk af Forvirring, Forbrydelse og

Ødelæggelse. Urban. For 100 Aar siden, (overs.

1895).214. det ligger i een uørken, Feilb.

-øvet, part. adj. (ænyd. d. s.; jf. ty. un-
geiibt) i) som udtryk for, at en vis virksomhed
(paa et givet tidspunkt) ikke (ud)øves. I.l)

(nu sj.) om virksomhed: som ikke udøves.

Mand vil nu spørge, om Studium Medicum
var da saa aldeles u-øfvet her i Landene,
før og ved disse Tider? Gram. (KSelskSkr.

10 IV269). Gymnastik næsten uøvet af Mangel
paa Apipa,ra.ter.Mynst.Vis.I.183. 1.2) f om
person: som (paa et vist tidspunkt) er uden
virksomhed; uden sysselsættelse; ubeskæftiget;

ørkesløs. *Du skriver, at jeg skal min Tid
med Vers fordrive,

( At jeg utreven og
u-øvet ey skal gaa. Falst.Ovid.134. jf. Moth.
027. 2) (især ig) om person: som ikke er

(op)øvet i, ikke har (den fornødne) øvelse ell.

færdighed i noget; ogs. om legemsdel (haand
20 olgn.) ell. om (resultat af) virksomhed, som

er præget af mangel paa øvelse ell. brug.

en sammenrapset, ildeanført, slet bevæbnet
og gandske u-øfvet Bønder-Almue. /Ston^e.

ChrIV1228. vor lille uøvede og uprøvede
B.ær.Lehm.II.249. (brevet) var skrevet med
en noget uøvet, stor latinsk Skriit.Schand.
IF.277. han erklærede selv at være uøvet
i Teaterkritik. sa.0.J/.i9(?. slaa Harpen med
uøvet Haand. DcfeH. jf.:

* Venlig lytted' Du
30 til svage Toner,

(
Som fra en uøvet Harpe

lød. FrSchmidt.ND.71. \\ hertil Uøvethed.
S&B. (hun) der aldrig i sit Liv havde let

før, slog i sin Uøvethed en Art Latter op,

som nærmest lignede Brølet fra et vondt
Dyr. Wied.Fæd.408.
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V
V, et. [ve?] Høysg.AO.2. Rask.Retskr.206.

(tidligere ogs. (spec. om v, mods. w; efter ty.):

V&n. VidSelskSkr.il,2.267. jf.: Ve, saa kal-

der somme det bogstav v og andre kalder

det ViiV.NvHaven.Orth.183 samt: Bogstavet

V kaldes i Tysk vau, i Islandsk vaff efter

det hebraiske Bogstavnavn waw; de fleste

andre europæiske Folk bruger derimod det

nydannede Navn ve. Sal*XXIV 366). flt.

-'er.

1) navn paa sproglyd. Rask.Retskr.70.

(lyden) v udtrykkes (i de ældste haandskrif-

ter) ogsaa med u, som (i) haua (o: have).

NMPet.Spr.1.96. Jesp.Fon.185. den stemte

labiodentale (tidligere bilabiale) Spirant . . v.

Brøndum-Nielsen.GG.1.73.

2) navn paa bogstav; dels (og i alm.)

om tegnet V, v, /x. i forb. stort V, lille v,

dansk (III.4), gotisk (II.4), latinsk (l.i) V
ell. V olgn., ogs. (til adskillelse fra forb. m.
dobbelt, se ndf.) med nærmere bestemmelse:

enkelt V ell. v (PSchulz.DS.é. den kendte
Videnskabsmand Ivan (med enkelt v) Bratt.

PoV''U1938.5.sp.l) ell. f simpel(t) V ell. v
(Borrebye.TF.535; se u. bet.A); dels (efter

ældre dansk ell. fremmed (tysk, engelsk olgn.)

skrivemaade, i proprier (personnavne) og

fremmedord) om tegnet W, w (se spec. 'WC),

ogs. (til adskillelse fra forb. m. enkelt, se

ovf.) med nærmere bestemmelse: dobbelt W
ell. w (SvOrundtv.Till.55. jf. bet. 3-4 og Y-).

V . . udtales som W hos de tyaske. Moth.Vl.
De Tydske udtale V som F.Holb.Ep.III.370.
Rask.Retskr.87(se I. U2J. Brøndum-Nielsen.
GG.I.74. jf.: en Mand, der (var) villig til at

paatage sig Udarbejdelsen af Bogstavet V
(0: de med dette bogstav begyndende ord).

VSO.VIII.iv. o ve, o ve, o dobbelt v (w),

se ve.
II (jf. bet. 4) i sammenligning. Trond-

hjemsfjorden (skærer) sig som et V ind i det
fiældrige norske ¥a,st\a.nd.Rosenkrantz.Tor-

aenskiold.(1939).7. Et Svanetræk ror . . hen
over os — En syngende Fuglekile formet
som et V med Spidsen mod Nord. ErlKrist.

OM.33. Dampstængerne fra Øgenes Næse-
bor staar i Kulden som to store omvendte
yex.smst.58. \\ som romersk taltegn: V = 5.

ConvLex.XVIII.469. Sal.'XXIV366. skrive,

sætte et x for et v, se X.
3) forkortelse for ord, der begynder

med V, v; fx. V - Vest (Vester, Vesterbro),
Volt, W = Watt, V. = videre (fx. i o. s. v.

ell. osv.j, vend (bladet om) ofi., hvorom i

alm. henvises til vedk. ord; se ogs. Meyer.'
1136. Sal.*XXIV366 samt WC. || spec. om
det tyske V-Vaaben (se V- 3), hvormed Eng-
land (under 2. verdenskrig) kunde beskydes
fra fastlandets kystegne. Vort (0: Tysklands)
nye Vaaben har med Førerens Billigelse faaet

Navnet „VI" — det vil sige: „Vergeltungs-

waffe Nr. l."Ringsted.OmkringTysklandsFald.

(1945).83. Hverken „V I" eller „V II" kunde
forhindre Englænderne i at benytte Ant-
werpen som Opmarchhavn. smsf.55.

4) (hvad der har) form som et (antikva-
trykt) V (2). Visbye . . Stads Vaaben var i

Begyndelsen et simpel V, men . . Vaabenet
(blev) forbedret og giort til et dobbelt W.

10 Borrebye.TF.535. Højt oppe tegnede en Flok
Vildgæs deres mærkelige, mystiske V mod
den graablege Oktoherluh. BornholmsTiden-
de.*''iol944.8.sp.3.

\\
(zool.) som navn paa

forsk, sommerfugle med en farvetegning af

form som et (enkelt) V ell. (dobbell) W.
dobbelt W . . en Natsommerfugl. u^p/i,

Nath.VII.457. Thamnonoma wauaria L. La-
tinsk N.FrHeide.Sommerfugle-Atlas.(1913).
14. jf.: (silkeormen har) et V over Ryggen.

20 Manufact.(1872).84. \\ det dobbelte W,
stjernebilledet Cassiopeia (jf. Sal.^IV626).
Kassiopejas 'W.Jørg.Si.31. sa. Liv. VI. 116.

V-, i ssgr. I ) (sprogv., fon.) til VI; fx.: i

Tysk (betegnes) v-Lyd . . ved w. SaUXXIV
366. w - O m 1 y d. Brøndum-Nielsen. GO. 1.136.

w-Brydniji g. smst.340. 2) til V2: V-Tegn,
-Type ofl,. 3) til V3; spec. i udtryk fra

verdenskrigen 1939-45.
\\ (efter tilsvarende

anv. af eng. V som forkortelse af victory,

30 sejr) V-Dag, Victory Day, Sejrens Dag:
fejredes i England 8 Maj lUb.lOOOOrdfra
Hitler-Krigen.(1945).70. den engelske Cap-
tain Coleman, der siden V-Dag har deltaget

i Jagten paa de tyske Krigsforbrydere,

BerlTid.''/el945.M.l.sp.3. V-Tegn, et stort

V, tegnet ell. malet paa husmure, (beton)veje

osv., ogs. markeret ved to (til hilsen) oprakte,

udspærrede fingre (pegefinger og langfinger),

(da) V-Tegnet (ogs.) blev brugt i de af

40 Tyskerne besatte Lande . . greb Gobbels
den Udvej at erklære, at det var Tyskernes
Seirstegn.l000OrdfraHiiler-Krigen.(i945).69.

Spectator.1949.222f. \\ (efter tilsvarende anv.

af ty. V som forkortelse af vergeltung, gen-

gældelse, hævn ell. vergeltungswaffe, gengæl-

delsesvaaben; jf. V3 slutn.) „V- Bomberne".
Ringsted. Omkring Tysklands Fald. (1945). 85.

Major S. kaldte „V-Vaabnene"s Fiasko
for „Tysklands største Tragedie", smsi. 4)

50 (især fagl.) til V (2 og) 4. || V-Form. den
typiske Form for en Floddal er V-Formen

(jf. U-Form u. U- 4). Steensby.Oeogr.139.

Bæreplanernes V-Form (0: fra planmidten
opadstigende bæreplaner). FlyveO. \\ V- for-
met ell. (nu 1. br.) -for mi g (Tidsskr.f. Fi-
skeri.1873.143). V-formet Kæbe . . har ikke

den normale Bne.KliniskOrdbog.' (1937). 516.
V-formet Opsats, Betegnelse for Opsats,

hvis Stænger er aldeles rette (modsat Lyre-
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form) og mødes i en . . spids Vinkel.

DJagtleks.1361. Ravsmykker er sjældne; der

kendes Knapper med vinkelbøjet Gennem-
boring fra Undersiden („V-Boring") . . Den
karakteristiske V-formede Indboring er na-

turlig overfor Stoffer som Rav eller Ben.

JohsBrøndst.DO.1.299. || V-Motor: Motor
med Cylindrene i to Rækker, der danner en

spids Vinkel med hinanden.HMartin.Flyve-

maskinen.(overs.l945).152. \\ til II. Stød 5.4: lo

V-Stod (ved Sveisning). Da Eng Tekn O.
\\

V-Støtte (til at støtte en stempelstang). Thau-
low.M.1.94.

li
V-Svejsning (jf. V-Stødj.

DaEngTeknO. || V-Søm, en stumpsøm, hvis

svejseflader begge er plant afskærpede til den

ene s-ide. DanskStandard.Nr.315.(1941). 4. jf.:

Vt V-Sem; Stumpsøm, ved hvilken den ene

Svejseflade er uafskærpet, den anden plant

afskærpet til den ene Side.swsf.

Vaaben, et. [ivåJb(a)n] Høysg.A0.41. 20

fil. d.s. (spec. i bet. i: Moth.VS. Holb.Ep.

11.407. indenlandske kommunale Vaaben
eller Kendetegn. LovNr.57'yil915.§l. Danm
Kirker.V.Si) dl. vaab(e)ner (i bet.2.2: neppe
nogen Konge . . har hiembragt saa ofte

Seyerlige Y&abeneT.Klevenf.RJ.129. i bet.

2.3: alle Vaabener undtagen Flaaden. Zn^en
1939-1945. 1.(1947). 137. spec. (nu i dlm.

kun) i bet. 4: Vaabener. Holb.DR.III.6.
HCAnd.KS.II.45. MO. SvGrundtv. Saaby.' 30

PB Grandjean. Heraldik.(1919). 34. jf. Ane-
vaaben; Vaabner: Holb.DH. 1.653. Oehl.

XXIV 311. Sal* XI. 299) ell. f vaabne (i

bet. i: Holb.DNB.210). flt. best.f. vaabnene
(sj. (skrevet) vaabene. vAph.(1764). Aarb.

1928.202.211. SorøAmtstid."/»1945.2.sp.6. jf.

Skydevaabene, MilTeknO.319. vaabenene.
PÅHeib.Sk.II.170) ell (især i bel 4) vaa-
b(e)nerne. {ænyd. d. s., glda. wapn, wabn
ofl., æda. run. wapn, sv. vapen, no. våpen, 40

oldn. våpn, ty. waffe (og wappen, vaaben-
skjold), holl wapen, eng. weapon, got. wepn)

I) særlig indrettet redskab, som man
anvender til angreb ell forsvar over for

en anden person (en fjende) ell (ved jagt)

over for dyr; fagl ogs. med videre bet. om alle

til militært angreb ell forsvar anvendte midler

(jf. Sal*XXIV366f.); i alm. spr. navnlig om
haand(angrebs)vaaben: (kaste- og) skydevaaben
ell. (især) hug- og stødvaaben (blanke vaaben). 50

l.i) i al alm. Holb.DNB.620. Jeg vælger
^duei-j Vaabenene. Og jeg slaaes ikke med
Ka&Tde.PAHeib.Sk.II.nO. »Ey med Vaab-
nene fortrolig

|
Er min Son (o: Uffe). Oehl

PSkr.I.161. Mænd med alleslags Vaaben, fra

den 20()pundige Kanon til Buen og Pantseret.

Ooldschm.BlS.il1.362. Bue og Pile, de ældste
Vaaben, naar vi forbigaa den primitive Kølle
af Sten og haardt Træ.OpfB.'1.96. DJagtleks.

1348. jf. I. Pil 1.2: »Lyst, Smerte, Smiil og 60

varme Kys nu blandes,
| Og Amors gyldne

Vaaben Seiren y&ndt.PalM.D.92. sml bel
3.1: »Naal i Haand han (0: Tordenskjold)
havde faa't,

|
Men det Vaaben var for

sma.a.t.GRode.FU.77.
\\

(især fagl.) ent.

(best. f.) m. koll bel Hørup.11.229. fortrolige

med den skydemæssige Betjening af Vaab-
net.Sportsleks.il. 469. \\ Qp gen. (fll) i

best. f., i udtryk for kamp(larm). Absalon . .

tilbragte det meste af sit Liv i Krigens
Bulder og under Vaabnenes Bragen. Jaco6i.

Skr.35. Grundtv.PS. 1.171 (se III. stille 3.i;.

Mellem Støv og Vaabnenes Blink
|
Majoren

rider. Winth.NDigtn.20. 1.2) i forb. m. subsi

af lign. bet. De vaaben og gevær, de Nordiske
folk brugte, vare store sværd, hielme skiolde

(osv.). Holb.DNB.637. *drømte de galne,
|

her uden Vaaben og Værn de kommende
Fjender at nnd^ye.FGuldb.1.58. spec. ((3,

nu mindre br.) i forb. vaaben og værge:
Holb.DNB.114. Schousbølle. Saxo. 160. Han
greeb Fienden an uden Vaaben og Værje.
Høysg.S.46. Allen.I.281. uegl: CHans.BK.
196. 1.3) (især CP ell fagl.) i særlige forb. m.
attrib. adj. han haver beredt dødelige (1931:
dræbendej Vaaben imod dem. Ps.7. 14. Kast
de blodbestænkte Vaaben!

|
End Dit Liv i

Fred\FGuldb.II.148. skiulte Vaaben. P«."/i,

1823 (se u. Kaardestok^. forgiftede Vaaben.
SaUXXIV.370. skarpe Na&hen.Bek.Nr.l52
*U1934.§2. hel- og halvautomatiske Vaaben.
Sportsleks.1.69. blanke vaaben (jf. u.

blank 3): Funch.MarO.145. Scheller.MarO.

billedl (jf. blank sp.788^'f): Brøndum-Niel-
sen. (VidSelskOversigl 1935. 88). lige (VI.2),

sejrrige, skarpe (III.l.i), sløve (IVl), stumpe
(III.3.1) vaaben, se u. lige osv. 1.4) (især CD

ell. fagl.) i særlige forb. m. verbum, navnlig

som obj. (se ogs. u. bet. 3.2). smede vaaben,
se IV smede 2.

|| (jf. bel 1.5^ i udtryk for (med
færdighed) at bruge vaaben, at udruste sig

ell. være udrustet med vaaben, spec: gøre sig

rede til kamp, (begynde at) kæmpe, gøre krigs-

tjeneste, jeg er Hersker paa Jorden og by-
der Eder at tage Vaaben og udføre Kongens
Tjeneste. 21fa/i;A;.i5.5. „det (er) mit Raad, at

lade Vaaben skifte (o: kæmpe; jf. III. skifte

1.4 og Vaabenskifte^," men Kongen svarede,

at det havde han prøvet, men faaet Useier

tit. Grundtv. Idunna.(1811). 47. den franske

Konveniens . . tvinger en Mand til at lære

at bruge Vaeihen. Schand.(Brandes. Br.

I

II.

179). optage vaaben (imod), tage vaaben
op, se optage 1.4, II. tage 40.io. især i forb.

bære ell fore vaaben, ogs. med nærmere
bestemmelse: for ell imod ^sit fædreland^
olgn. (jf. Vaabenførelse, -foring^. Kommer der

Fejde paa Riget . . da, hvo som Iliemme
sider, og er ikke . . saa gammel, eller saa

svag og vanfør, at hånd Vaaben ej kand
bære, have forbrut sin Ære. DL. 6'

—

4—5.

de andre, som de i det forrige Slag havde
fanget og ladet løs . . havde (igen) ført

Vaaben imod dem. Schousbølle.Saxo.410. den
Omstændighed, at han med Ære havde
baaret Vaaben for sit YfRdreXand.Engelsl
Nat.201. han paatog sig og at undervise mig
i at føre Vaaben, hvori han var meget øvet.
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Hauch.VZ.103. han vilde blive skyet, som
den, der lagde sig i Baghold og bar Vaaben

Saa fredelige va.ndTeDde.GyrLemche.3.11.92.

i udtryk for at lægge ell. give vaabnene fra

sig, spec: ophøre med at kæmpe, føre krig,

ogs.: overgive sig. de lagde (1871: kastedej

vaabnene fra sig, og giorde hed.lMakk.ll.Sl
(Chr.Vl). »Skulde . . |

Vaabnene ei falde

ham af Hænde, | Ved din Gi&nd? Rahb.PoetF.
11.90. især i forb. nedlægge vaabnene, lo

lægge (II.38.3) vaabnene ned, kaste
(II.1.2) vaabnene, strække (II.5.2) vaa-
ben (se nedlægge 6.1 (jf. Nedlæggelse) osv.).

*Leander lær ham nock at legge Vaaben
ned,

I

At tage Sveffted ind, tilbede sig en

YTed.Holb.Mel.IY4. Oprørerne er ved at

kaste Y&ahncne.KMunk.DU.Sé. 1.5) (især

03 ell. fagl.) i særlige forb. m. præp. (se ogs.

u. bet. 3.2). (jf. IL Sværd 1.2 :> de (gik) frem
med våben i hknd.Cit.l882.(Mand.vii). 20

sml.: han opstillede alt Folket, saa hver

havde sit Vaaben i sin 'ii&a,nd.2Krøn.23.10.

II
ned med vaabnene! (efter titlen paa den

østrigske forfatterinde Bertha von Suttner's ro-

man Die Waffen nieder! (1889), med titlen

Ned med Vaabnene! overs, til dansk 1892;

jf. II. ned 7 ) anv. som pacifistisk opraab ell.

program. Vogel-Jørg.B0.414. || mand af

vaaben, {jf. ænyd. glda. af ell. a wap(e)n,

væbner; se HistTidsskr.8R.IY 42; hist., ar- 30

kais.) en ridders væbner; ogs. mere ubest.:

væbnet mand af adel. de Mænd af Vaaben,
der snart mødes paa Hjelm, Frænde mod
Frænde. Elkjær.RK.176. || især (jf. bet. 1.4

og tilsvarende udtryk u. Gevær 4.2-4^ efter

præp. i, til og under, som udtryk for væbnet
tilstand, (fuld) udrustning med vaaben (un-
der aktiv militærtjeneste), kampberedthed olgn.:

1. i vaaben, (nu især (3 ell. hist.) i forb. som
bringe (vAph.(1764). Schiern.HS.1.119), w
staa (Buntzen.MB.47. KrErsl.DM.89), være
i vaaben olgn. Studenterne samlede sig i

Vaaben. ilfaii.Sgjff.i35. Ærkebispens Venner
stod i Vaaben for at hjælpe ha>m. DanmRig
Hist.II.51. Ingen Mand i Vaaben, han mødte
udenfor sine egne Mure, blottede sit Hoved
for ham som OYeTma.nd. SMich.Dø.65. et
folk, en verden i vaaben, (især efter ty.

ein volk in waffen, eng. world in arms
(Shakespeare)) Vogel-Jørg.BO.134.618. 2. til 50
vaaben, i forb. som kalde (Rahb.Fort.I.340.
MilTeknO.311. S&B.) ell. gribe (Schous-
bølle.Saxo.37. MilTeknO.311. S&B. se ogs.

u. gribe 1.2^, ogs. (tidligere) tage (vAph.
(1764). se ogs. II. tage I6.9; til vaaben
olgn. Makkabæus selv greb (Chr.Vl: tog;
først til \a.a,hen.2Makk.ll.7. *Til Vaaben,
Brødre! tag Bøssen i&t.MHans.S.U. S&B.
3. under vaaben, i forb. som kalde (HMat-
thiess. N. 14) ell. staa (Sander. NEbb. 129. io
MilTeknO.311. S&B.), være (vAph.(1764).
Hauch.HS.6), træde (Gjel.HS.124. SMich.
Dommeren.(1921).52) under vaaben olgn.

dog maa de blive under Vaaben, og være

rede, hvis der blæses L&rm. Falsen.Idda.107.

Jonathan (bød) dem . . at vaage og at være
under Vaaben (Chr.Vl: være i harnisk^ og

rede til Kamp den ganske 'Nsit.lMakk.12.27.

Bataillonschefen bekjendtgjør for det sam-
lede Kompagni under Vaaben, hvem der

fremtidig skal føre Kommandoen. T^'enesie-

regl.136.

2) uegl., om hvad der karakteriseres ved

(visse særlige) vaaben (1). 2.1) (nu l.br.) om
(færdighed i) brug af (krigs) vaaben; i

videre anv., i udtr. for strid, krig. (han) befoel

hannem at øve sig i Y ^%hen.8chousbølle.

Saxo.94. en Væbner fra Gascogne . . en Mand,
der var skrapt øvet udi Yaa,hen. Schand.RP.
548. jf.: Knud den Store var opdragen i

Vaaben. Han havde fulgt sin Fader paa
Kngstogene. Mali. SgH. 8. under vaaben
tier muserne, se tie 2.i. 2.2) ((3, især

højtid.) bevæbnet styrke; hær (magt);
vaabenmagt; tropper. (Zenobias) Vaabens
videre ¥iemga.ng. Holb.Hh.II.126. de Grum-
heder, som undertiden besmittede hans
Vaabens Æie. Vogelius.Lovt.l2. *du (o: rigets

marsk) . .
|
Er vant at fare hastig frem; i

Krigen
|
Har dette Sindelag mig ofte gav-

net,
I

Har skaffet mine Vaaben Glands og
YoideeL neib.Syvs.135. Man vilde . . se dens

(0: den franske hærs) Vaaben tage Hævn
over Tydskeme.Gjel.GD.136. 2.3) ^ en ved

særlig art af udstyr og virksomhed karakteri-

seret afdeling af et lands (operative) hærmagt

(fodfolk, rytteri, artilleri osv.); vaabenart.
MilConv.VIII.418. (Struensee) gav de for-

skjellige Vaaben lige IUng.ADJ0rg.NH.il.
152. de beredne Vaaben, Husarerne og Felt-

artilleriet. BerlTid.yiol906.Aft.l.sp.3. Chefen
for Flyvertropperne er tillige Generalinspek-

tør for Ya&hnet. FlyvningHær.ll.

3) uegl., om hvad der i beskaffenhed ell.

anvendelse minder om vaaben (1). S.i) om
ting, redskab, der minder om ell. anvendes

ligesom et vaaben. *den søde Trøst . .
|
Som

hine fandt i Bacchi Vaabens (0: vinglas-

senes) Klang. Bagges.IV105. Hornet er Ty-
rens, Brodden Biens . . Ya.a,hen.VSO. en

liden spæd og svag Maske (o: voksmøllets

larve) . . uden Vaaben og Yerje.vAph.
Nath.1.249. (gribe til) harens vaaben,
d. s. s. harens gevær (4.3). Woldiderich.T.26.

LollO.
II

om skarpt instrument. Sibb.II.207

(se u. II. taste 2.ij. Man bliver (ved lunge-

pustning) stukket med et vaaben, saa tykt
som en stiikkeTpind. HNorlev.L.44.

\\
(bat.,

nu 1. br.) om stikkende plantedele (pigge,

torne). Tychsen.A.I.113. Drejer.BotTerm.128.
VSO. 3.2) (især {Q) billedl, som udtryk for,

hvad der tjener som (kamp)middel i en vis

virksomhed, bestræbelse olgn. lader os aflægge

Mørkets Gierninger, og iføre Lysets Vaa-
ben. iJom.i^.igC;/. Kingo. SS.IV 317. Brors.

103). Den ædle Visdom . . behøver ikke

saadanne lumpne Vaaben, som Svulst (og)

Fraser. Rask. Br. 1. 161. *Jeg vilde kæmpet
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med mit Riddersværd,
|
Men ene Tankens

Vaaben har jeg iøxt.Eeib.FM.124. I Kam-
pen mod Synden er . . Bønnen et af vore

kraftigste Vaaben. ilfonrad.B¥53. jj. Kvinde-
vaaben: Taarer betragtes som et næsten
ufejlbarligt kvindeligt Vaaben. £Gad.rT.i44.

II
i særlige udtryk med verbum ell. præp. (om

billedl. anv. se ogs. forsk. u. bet. 1.2 -5 an-

førte forb.). give (en) vaaben i hænde
(imod en selv) olgn. den Orden af Lærde
. . som har Vaaben i Hænder til at hevne
alle Fornærmelser. J-Sneed.Fi. 7. Rahb.Fort.

1.28. Jeg vil fortælle Dig hvad der er hæn-
det mig, uagtet jeg indseer, at det vil

give Dig Vaaben i Hænderne mod mig.

CBernh.NF.1.46. da han . . ledsagede (bogen)

med en meget krigersk Fortale . . gav han
Kongens . . Modstandere hjemme Vaaben i

Edsnåc. Brandt.CP.170. fælde (VSO.), slaa
en med hans egne vaaben olgn. det (vilde)

være et frugtesløst Forsøg at prøve paa
at slaae mig med mine egne Yaahen. Heib.

Intel.IV.229. Hvad nytter dennes (o: syn-

derene) Trods? . .
I
Ham med hans eget

Vaaben rammer Gud. PalM.AdamH.III. 156.

4) (herald.) særligt mærke, skjold (2),

med figurer (spec. i metaller ell. farver),

som in signe for en (adelig) person ell. slægt,

en by, en stat olgn.; vaabenskjold; ogs. spec.

om tegnet ell. hovedfiguren heri; saaledes i

ssgr. som Ane- (s. d.), By- (Tidsskr.f.Kunst-
induslri.1893.16. BerlTid.*/tl949.M.22.sp.l),

Herreds- (Tidsskr. f. Kunstindustri. 1893. 16),
Kirke- (smst.), Kloster- (smst.), Kommune-
(Statstidende.*U 1949. l.sp. 3), Rigs-, Slægts-
vaaben (s. d.); ofte i forb. som (have ret

til at) føre (JBaden.DaL.), have (Lodde.
(Skuesp.IV.337)) (adeligt) vaaben ell. især
fore en løve (osv.) i sit vaaben (Holb.Mel.
1.1. Thiele.I.127. MO. VSO.). Jeg vil give
dig et Aftryk af vores Vaaben, som du kand
føre hiem med dig til et Beviis, at du haver
været her.Holb.DR.III.e. Hans Majestæt
(har) ladet tilkjendegive sin Beslutning, af

det danske Vaaben at udelade den norske
Love. Cirk.*»/ul819. de Billers Vaaben. Thiele.

I.llO. »Du bære herefter adeligt Skjold,
|

Med en halvfuld Flaske til Ya.a,hcn\ Hrz.I^r.
1.50 (jf.Thiele.1.115). alle Skovbetjentene
i Uniform med Vaaben i Knapperne. Bogan.
11.155. Kiøbenhavns Vaaben er 3 Taarne

(jf. Taarn 2.i). VSO. Flag med det kongelige
Vaaben. Scheller.MarO. talende vaaben, se

IL tale 2.2. vildmanden i det danske vaaben,
se Vildmand, billedl.: *Vor Trængsel er vort
Vaaben

|
Og Adelige Skiold. Brors.193.

Vaaben-, i ssgr. (sj. Vaabens-, se u.

Vaaben-brag samt Vaabens-magt, -ret (2)^.
især fo ell. fagl, Jjj; af Vaaben 1 ; saaledes
(foruden de ndf. anførte) forsk, mere tilfældige

dl. let forstaaelige ssgr. som Vaaben-arsenal,
-betjening (jf. -brug;, -depot, -fabrik, -fa-

brikant, -fabrikation, -forraad, -greb (jf.
(Jeværgrebj, -gæv (jf. -djærv^, -handel,

-handler, -hug, -hæder (jf. -glans 2), -id (jf.

-daadj, -indførsel, -kammerat (jf. -broder,

-fælle), -kamp, -kiste, -lager, -musæura, -op-

lag (se Oplag 1.2^, -raslen, -raslende (jf.

Sabel-raslen, -raslende^, -samler, -samling,

-skærpe (se I. Skærpe 2.i;, -smugler, -smug-
leri, -smugling, -syn (jf. -parade^, -uddannet
(soldat), -udstyr; spec. (jf. -brag, -gny,

-larm ofl,.; især højtid., poet.) om kamp-
10 (larm): Vaaben -bulder (jf. Krigsbulder^,

-døn, -gjald, -glam, -skrald, -sus; (herald.)

til Vaaben 4: Vaaben-certifikat, -devise,

-diplom, -hjælm (jf. I. Hjælm l.ij, -kender,

-kendskab, -kundskab (jf. -kunst 2), -kyn-
dig, -løve (jf. -dyr;, -patent (jf. -brev og

Adelspatent), -prydet, -skærer (jf. -maler;,

-smykket, -stikker (jf. Stikker I.2; ofl.

-art. en. spec. (^) d. s. s. Vaaben 2.8.

MR.1820.23. *alle Vaabenarter
|
Nu stille

20 paa den aabne Mark
| Med vaiende Stan-

darter. 5oisi.Lfl^6?.<?6. Tropper af forskjellige

Vaabenarter. Goldschm.R.237 . Tjenesteregi.

155. -billede, et. billede (figur) i et vaa-

ben (4); vaabenmærke. LTid.1736.681. to

Ridderskikkelser staae med Baierns og
Schwangaus Vaabenbillede, Rude og Svane

(jf. -dyr). HCAnd.ML. 560. \\ afbilding af

vaaben (4). TroelsL.*XIY346. -bog, en.

(ænyd. d. s. i bet. 2 ) I ) ^ en (af vaaben-

30 mesteren ført) fortegnelse over vedk. hærafde-
lings vaaben. Beskadigelsen (paa geværet)

noteres i Ya,abeiibogen.Skyderegl.77. 2) [4]

(herald.) bog med gengivelser (og nærmere be-

skrivelse) af heraldiske vaabener. *Hvad (nyt-

ter) sexten Ahner? hvad en maled Vaaben-
Bog.LTid.1737.420. *Jeg . .

|
Slog mange

gamle Vaabenbøger efter;
| Og . . |

Stad-
fæstede mig Eders Adkomsts KT&it.Rahb.
MSt.31. Dansk Vaabenbog. 5'<S'torcfe. f'ftofif-

40 titel.1910). PBGrandjean.Heraldik.(1919).21.
-borg, en. (sj.) værn af kredsstillede kri-

gere med vaaben; skjoldborg. Moth.^Vl. Boye.
PS.II.112. -brag, et ell. (nu næppe br.)

en (Moth.Vl). (sj. Vaabens-. Riber.II.256).

(ænyd. d. s., oldn. våpnabrak) især om kamp-
(larm). *(han) setter Food hos Food (0: gaar
tappert frem) i Vaaben-Brag og Leeg. LT/iura.

Poet.292. allerede hørtes Vaabenbraget og de
Kæmpendes Skri^. Blich.(1920).XV82. *Unge

50 Gjenbyrds-Liv i Norden! . .
|
Vil Du vække

vilden Styrke,
|
Fordom, Had og Vaaben-

brag ?PZoug.y¥/.i2i. Rich.VH.7.
II (jf.

-gny, -tag og Skjolde-bulder, -gny; om slag

med vaaben (paa skjolde) som hyldest, bifald

olgn. Molb.DH.II.56. -brev, et. (især hist.)

dokument (kongelig udfærdigelse), der giver

vedk. ret til at føre vaaben (4) ; ogs. d. s. s.

Adelsbrev 1. Amberg. VedelSim.(Magazintil
denDa.AdelsHistorie.I.(1824).243). PB Grand-

60 jean.Heraldik.(1919).21.35. -broder, en.

I) vaabenfælle; krigskammerat. Leth.(1800).

Ved Nørre Alsløvs Kirkes Nordre Side stoed
alt det voxne Mandkiøn af Meenigheden, og
een sagde: Gud hielpe vore Vaabenbrødre

I
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Det er en forfærdelig Skyden (o: fra sla-

get paa liheden). Cit.l801.(KirkehistSaml.6R.

V.260). »Du tappro Vilhelm! . .
|
Udkaarne

Ven, trofaste N&&h(iiihToå&T\Oehl.AY(1810).

15. PMøll.ES.III.lO. (han) rakte Damen
Haanden som en Veteran en gammel Vaa-

henhroåer.Bang.S.lOS. Scheller.MarO. sml:

For at fremme Sammenholdet og den fælles

Sikkerhed sluttede Borgerne sig (i middel-

alderen) sammen i Vaabenbrodergilder. lo

Sportsleks.1.427.
|| (jf. Vaaben 3.2; uegl.

Vaaben brødre er vi (o: gamle studenter)

blevne | i Athenes Regiment. Ploug.ED. 59.

Brandes.III.352. 2) især i flt., om medlemmer

af et i 1859 stiftet, i 1942 ophævet selskab

(De danske Vaabenbrødre), hvis medlem-

mer i krigstid har tilhørt hæren ell. flaaden

(været vaabenfæller {!)). Selskabet „De dan-

ske Vaabenbrødre'' 1859-84. (1884). 10. JJen-
sen.Selskabet De danske Vaabenbrødre. (1910). 7. 20

Vaaben brødrene mødte op med deres Fane.

Pont.DR.II.3. y/. Vaabenbrødrefest. Mar-
tinAHans.JR.30. -broderskab, et. (jf.

-broder (1)^. D&H. et dansk-svensk Vaaben-
broderskab. yiaCowr.Z)//. iT/, 4 <?. uegl.: det

inderlige Venskab og Vaabenbroderskab, der

. . knyttede (Heine) til Karl Immermann.
Brandes. UT.278. -brng^, en, et. (fagmæs-
sig) brug af vaaben (under øvelse ell. kamp,
jagt). Er Armen her alt slappet. Buen 30

lig,
I
Om Aftnen efter Dagens Vaaben-

brug (Oehl.PSkr.II.317: Vaaben brag^POe/iL
(1835).V1.260. Alderdom eller Svaghed
gjorde ham uskikket til Vaabenbrug. iVMPef.
DH. II1.459. 1804 oprettes den militære

Gymnastikskole, hvor Vaabenbrug er et

af Hovedfagene. iSpor^sieA;«./.430. Weismann.
Jagtleks.reg. uegl.: den 22aarige Student
Peter Hjort, der . . for første Gang øvede
sig i det polemiske Ya,a.henhTng. HSchwa- 40

nenfl.In.113. -byge, en. (jf. -regn og

I. Byge 2 sluin.; poet., arkais.). *Vej han
baner

|
for flyvende Faner

|
i Vaaben-

byger,
|
hvor Blodet ryger.JVJens.Paaske-

badet.(1937).105. -byrd, en. {ænyd. (no.)

vaabnebyrd, oldn. vdpnabur&r; jf. Byrd;
højtid., arkais.) det at bære vaaben (imod en);

vaabenbrug; kamp. Vaabenbyrd og Krigs-
færd var . . Mændene overladt. Engelst.
Qvindekj.85. Larsen, -bærer, en. (oldn. 50

våpnberari; 1. br.) d. s. s. -drager. D&H.
uegl.: en så ejendommelig natur (som Grundt-
vig) kan ikke gjøre tjæneste som våben-
bærer for en a.nden. FrHamm.EK.8. -ci-
kade, en. [3.1] (zool.) cikade med et spidst

horn paa brystskjoldet, Centrotus cornutus.
Den hornede Vaabencikade. Brehm. Krybd.
683. KLHenriksen.Da.Insektnavne.(1944).68.
•daad, en. krigerisk daad; krigsbedrift (er).

Justinians Regieringsperiode . . forherligedes eo

. . ved glimrende Vaabendaad og Erobringer.
Engelst.Forsv.204. Goldschm.BlS.III.371. en
glimrende Vaabendaad. Eisi.FT.i22. -dans,
en. I) (især hist., etnogr.) om (krigeres) dans

med vaaben i haand (ved religiøse fester,

folkelige forlystelser ell. forud for kampen);
krigsdans; sværddans (1). vAph.(1764). Vi gik

til Slaget, som til Vaabendands. .S'ander.

NEbb.lOO. Til Vaabendands har Borge-

svendene
I
Iført sig lette Harnisk . .

|
Og

Spillemænd |
. . Ei heller mangle. Oe/iLSO.

(1812). 80. SaUXXIY369. 2) (;/. Sværd-
dans 2; især poet.) kamp; strid. Sander.

Odeum.614. * Blandt Fjeldene skingrer Ha-
kons Lur;

I

Den kalder til Vaabendandsen.
Ing.DM.103. Recke.BD.25. -djærv, adj.

{ænyd. d. s., oldn. våpndjarfr; især poet. ell.

hos sprogrensere) djærv, dristig, ivrig til ai

bruge sine vaaben (i kamp). vAph.(1759).

*viis
I

Dig vaabendiærv og færdig at

undfange
|

Oprørerne. Oehl.AV (1810). 42.

Grundtv. Heimd. 209. Scharling. Sverre Præst.

(1888). 277. jf. Vaabendjærvhed. MO.
VSO. -drager, en. ((f) -dragere), (ænyd.

vaabendrager(e); ;'/. -bærer og Sværddrager
1.2 samt ty. waffentråger, lat. armiger) I)

(især foræld, ell. hist.) underordnet person

(svend, væbner), som bærer sin herres (en
ridders) vaaben, staar ved hans side (som
hjælper, forsvarer) i kampen olgn. Da sagde

Saul til sin Vaabendrager (Chr.VI: vaaben-
dragere^: drag dit Sværd ud og stik mig
igjennem dermed. 1 Sam. 31.4. Ridderen af

den bedrøvelige Skikkelse, og hans Vaaben-
drager (0: Sancho Panza). Bagges.DVX.404.

Vaabendragerens Eed. Winth.ND.143. DMd-
skr.1857.461. jf.: fortæl mig nu, Ven! hvad
Gavn Dit Vaabendragerie har været Dig
til? Biehl. DQ. 11.408. vaabendragerlige
Bedrifter.smst.il 1.20. 2) CP uegl, om person,

der tjener en anden (ell. en sag) som hjælper,

forkæmper, drabant. *Du Mørkets tappre

Helt (o: den faldne engel Baal) og du hans

Vaabendrager (0: ildens aand, Moloch).Ew.

(1914). 1.189. Grundtvigs . . fremragende

Vaabendrager, A. G. Rude\ha,ch. H Schwa-
nenfl.M. 11. 6. (Bismarck) var frem for alt

den guddommelige Kongemagts Vaaben-
drager. Ferdens/iisi.F/.746. -dragt. en. (jf.

-klæder; 1. br.) krigerdragt; uniform; spec.

(foræld.): rustning; panserklædning (jf.Sal.*

XIX.498). Gunnar af Hlydarenda . . sprang

høiere i Veiret, end han selv var, med sin

hele Vaabendragt paa. Engelst.L.ll. NMPet.
Myth.(1849).268. Aarb.1867.65. (jf. Vaaben
3.2^ billedl.: Brandes. 1. 101. -«lrot, en.

(sj.) krigsfyrste (2); krigsherre. Oehl.V1.141.

-daelig. adj. (jf. Vaaben 2.\) duelig til

at føre vaaben; vadbendygtig. alle vaabendue-
lige Medlemmer af Schalburgkorpset. Ugeskr.

fRetsv.l947.A.1053. -dygtig, adj. (jf. Vaa-
ben 2.1^ i stand til, dygtig (l.i) til at føre

vaaben; krigsdygtig; vaabenfør; ogs. (jf.

dygtig 1.2^; som har (stor) vaabenfærdighed.

Amberg. De viste sig begge som raske og

vaabendygtige Riddere. Ing.EM.III.169. hele

Nationens vaabendygtige Mandskab. FædreL
1840.312. Hørup. III. 78. om jæger: denne
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Jagt, der af (mølleren) selv og hans vaaben-

dygtige Naboer ansaaes for en stor Højtid.

PMøll.ES.III.82.
II (jf. Vaaben 3.2; uegl

var jeg litterær vaabendygtig , vilde jeg

svinge mit gode Riddersværd imod dem.

Gylb.Nf.78. II
hertil Vaabendygtighed.

Da Ingen længer vilde maale sig med ham
i Vaabendygtighed, erklæredes han som den
første Seierherre i Ridders Tpillet.Ing.EM.III.

169. VKorfitsen.EY233. (jf. Vaaben 3.2; uegl,

om evne som litterær debattør: Borchsen.HI. 7.

-dyr, et. [4] (herald.) dyr som vaaben-

billede. ADJørg.(Aarb.l879.19). SaVXI.298.
-dyst, en. dyst (II.(l-)2); strid; kamp. Vi

har havt en lille Vaabendyst underveis med
et Par hidsige unge B^iddere. Ing.EM.1.78.

en af de haardeste . . Vaabendyster, der

nogen Sinde er blevet udkæmpet mellem to

fjendtlige llme.EkstrabU'/tl940.1.sp.2. (jf.

Vaaben 3.2; billedl.: *Jeg kaster Handsken
ud med Lyst

|
Til Kamp og Vaabendyst.

Hrz.D.in.263. -dækken, et [4] {ty.

waffen-, wappendecke; s;".) hestedækken pry-

det med ejerens (adelige) vaaben. adelige

Heste med sølvspændt Seletøj og brogede
Vaabendækner.JPJac./.230. I. -død, en.

(jf. II. -død; 1. br.) død (det at dø) i strid,

i kamp. MO. VSO. holde . . hans Liv fra

V^aabendød (1871: spare . . hans Liv fra at

omkomme ved Svssrd). Job.33.18 (1931). II.

-død, adj. (oldn. våpndauSr; især arkais.)

død (falden) i strid, i kamp. kun de tapre

vaabendøde . . gaa til Odin; de sotdøde gaa
ned til Hels Skyggerige. KMortensen.Nord.
Mythologi.(1898).50. AOlr.DH.1.73. -ed, en.

(jf. Fane-, Soldatered; spec. (hist.) hos de

germanske oldtidsfolk: ed, som en kriger af-

lagde med draget sværd i haand. Om de goti-

ske folks vå,hened.SvGrundtv.(VidSelskOver-
sigt.lS70.II.44). AOlr.DH. 1.129.132. PJJørg.
RH.250. -fane, en. (jf. -flag; en med et

vaaben (4) forsynet fane; mærke (11.6,2;; ogs.:

fane som del af et heraldisk vaaben. Kongl.
y&åhen-i&hner. Holb.DNB. 631. *I Murens
Porph)T (sad) store Ringe,

|
Som Ættens

Vaabenfaner håT.Oehl.Digtn.1.65. Aarb.1902.
19. -felt, et. felt (II.2) i et vaaben (4).

vAph.(1764). *Paa Ladeporten naglet . .
|

En Glente, spreder Vingen
|
Som i et Vaa-

hcnlelt.Winth.Digtn.158. -fla«:, et. [4] (jf.

-fane;. *Vetteman heised sit Vaabenflag;
|

Til Dyst de flux vil ndfaTe.Ing.VSt.252.
HenryPet.(Aarb.l882.28). -flue, en. [3.i]

(zool.) flue af familien Stratyomyidæ, hvis

brystskjold bærer to spydlignende torne. Cu-
vier.Dyrhist.il.291. KLHenriksen.Da.Insekt-
navne.(1944).56. -forbad, et. forbud (for

civilpersoner) mod at eje ell. bære vaaben;
spec. (jur.) om folkeretligt forbud mod brug

af vaaben, krigsmidler, der volder unødige li-

delser (forgiftede vaaben, giftgas olgn.). Sal.*

XXIV369. -frakke, en. uniformsfrakke.
MR.1848.312. De „stakkels" Østerrigere . .

frøs heroppe i deres snevre Pantalons og

hvide Vaabenfrakker.DracAm. 1)^54. Tom
Krist.IN.80. -fred, en. (jf. Vaaben 2.i

;

1. br.) vaabenhvile; vaabenstilstand; ogs. d. s. s.

Gudsfred 2 (D&H.). Rode.D.58. -fræn-
de, en. (sj.) vaabenbroder (1); vaabenfælle.

D&H. -fagl, en. [3.i] \. fugl af fami-
lien Palamedeidæ, hvis vingerand bærer to

sporer (I.3.i); hyrdefugl. Sal.I.851. -fælle,
en. (jf. -broder 1, -frænde, -ven; kamp-,

ip krigsfælle. Blich.(1920).XI.6.XII.88. *dine

tro
I
Forbundne Vaabenfællers Rær.Dorph.

Sofokles.142. Admiralen kom bagest, med
noget i sit Ansigt, som „fulgte" han . .

en højtstaaende Vaabenfælle i Landetaten.

Bang.L.347. De Allieredes danske Vaaben-
fæller (o: forening af danske deltagere i ver-

denskrigen 1914-1918, stiftet 1920). Krak.

1930.11.83. uegl.: hans Sind var Jhos hans
kæmpende Vaabenfæller (o: partifællerne i

20 rigsdagen) paa Christiansborg Slot. HWulff.
DR.88. -færd, en. krigsfærd (1); krig;

strid, romerske Krigere, fødte til Sværdet
og hærdede i Yaåhenfærd. Engelst.Forsv.307.

Hauch.TV.I.17. øve sig i Vaabenfærd (1871:
Krig). Es.2.4 (1931). -færdiip, adj. {ænyd.

d. s.; nu sj.) vaabendygtig; vaabenfør. hvor
fredfærdig Han var, viiste Han sig dog altid

ogsaa at være Vaabenfærdig. Lanjeie/c.FT.

33. en Turnering, med sine vaabenfærdige

30 Riddere, med sine elskefærdige Damer.
Blich. (1920). XXIX. 134. -færdijrhed ,

en. (jf. -færdig og -kunst i; færdighed, dyg-

tighed i vaabenbrug; vaabendygtighed .(de an-

saa) Haardførhed og Vaaben-Færdighed for

den høieste BexømTaeX^e.OQuldb.YH.1.544.
Helte . . berømte for Tapperhed og alle-

haande Vaaben-Færdigheder. srns<,556. De
fegtede begge med stor Vaabenfærdighed.
Ing.EM.III.171. Sportsleks.1.426. -før, adj.

40 {ænyd. d. s., oldn. våpnfærr; jf. I. før 1; først

alm. i 19. aarh.) i stand til at føre vaaben;
krigs-, vaabendygtig. Moth.Vl. de vaaben-
føre Mænd (blandt venderne) samlede sig,

for at forsvare deres Guder. Molb.DH. II.

313. Enhver vaabenfør Mand er forpligtet

til med sin Person at bidrage til Fædre-
landets Forsvar. Grundl.(1849).^95. de faldne

udgjorde 120000 vaabenføre Mænd (1871:
Mænd, som kunde drage Sværd). Dom.8.10

50 (1931). -førelse (MilConv.VIII.428), -tø-
ring, en. det at føre (bruge) vaaben (paa
en vis maade, paa rette maade). S&B.
-galans, en. I) i egl. bet. *(han) Blændes
fast af Yaahenglandsen. Ing.VSt.(1824).278.

2) (jf. -ære; højtid., poet.) om strid, kamp
(med blinkende, lynende vaaben) ell. (jf.

Glans 3.2; om den ved vaabendaad vundne
hæder, skiønt nu til Vellyster forfalden, (var

sultanen) dog ikke mindre Elsker af Vaaben-
60 daad og Vaabenglands. Engelst. Wien. 290.

Berengaria . . er den stolte . . Mø, som
kunde følge mig (o: Valdemar Sejr) kjæk i

Vaabenglands til min og Danmarks Lykke.
Ing.VS.I.192. »Hvad er der for Bedrift,

XXVI. Eentrykt ••/, 1960 11
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jeg ikke fatter? |
Hvad er vel stort, und-

tagen W&&hengl&nds? Heib. FM. 25. •gny,
et. (ænyd. d. s., oldn. våpnagn;^r) vaabnenes

gny, brag(en); spec. om kamp (larm). *bort

fra blodig Daad og Vaabengny. Lund.^Z).

179. Efter svare Vaabengny
|

Konning

Knud i Roskild siddeT.Ing.VSt.(1824).277.

*Fra stakket Hvile
|
Til Kamp paany,

|
Fra

Sjælemesse (o: ved Frederik Vils bisættelse)
|

Til Vaabengny. J?tc^.iVZ).73i. (jf.-hragslutn.)

som hyldesttegn olgn.: *„Slaaer nu paa Eders

Skiolde, Bondemænd, | Og keiser ham."
(Vaabengny.) . . „Hil Olaf Tryggvesøn,

|

Vor Konning." Oehl.ND.419. Grundtv.(Kirke-

tid.1834.sp.572). PJJørg.RH.250. -haand-
vcerk, et. (1. br.) I) haandværksmæssig

fremstilling af vaaben. OpfB.^I.102. 2) d. s. s.

Krigshaandværk. VSO. VØstergaard.Oaribal-

di.(1927).183. -hal, en. ^-halle. Drachm.

KK.34). d. s. s. -sal. *I Vaabenhallen hos

Pantserets Særk |
Blandt Landser knæled

den høie Kleik.Ing.DM.98. ECAnd.ML.560.
I Nat udbrød der (i New York) Ild . . i det

71. Militsregiments Vaabenhal. Dag iVt/A."/*

1902.3.sp.3. -handske, en. (sj.) handske

som del af en krigers udrustning; kamp-
handske. Boye.PS.I.143. -hat, en. (1. br.)

hjælm. Ing.EM.1.16. sa.HD.102. -held, et.

(jf. Vaaben 2.i^ vaabenlykke. de Franskes
almindelige Vaabenheld og Vaabenkraft . .

syntes iordunklet. Rahb.Stiil.73. MO. VSO.
-herold, en. [4] ^;/. -konge; især foræld.)

overordnet herold med det hverv at anlægge
vaabenbøger, undersøge (godkende) vaabener,

lede turneringer, ogs. udradbe officielle bud-
skaber olgn. JBaden.DaL. tvende Vaaben-
herolder . . med hvide Stave i Hænderne
aabnede Pragttoget, ligesom ved en Tur-
nering. /ng. EM.///. 9S. Efter at Vaaben-
herolder havde forkyndt, at Tillægsakten
var antagen af det franske Folk, holdt Kej-
seren en Ta.]e.NPJensen.Napoleon.(1904).
294. -holder, en. [4] (herald.) d. s. s.

Skjoldholder. vAph.(1764). MO. VSO. Sal.'

XXIV.371. -hnis, et. {ænyd. d. s., glda.

wapn(e)hus, sv. vapenhus, no. våpenhus,
mnt. wapenhus (bet. 1), hty. f waffenhaus,
oeng. wæpenhus (bet. 2)) I) ^Qp, mindre br.)

i al alm.: hus (10), hvor vaaben henstilles

(opbevares); vaabenkammer. Ezechias (viste

dem) hele sit Vaabenhuus (1931: Vaaben-
oipl&g). 2.Kg.20.13. Kongen ganger ind i

Vaabenhuset og drog paa sig Rustningen.
Oehl.PSkr.il.51. til Opbevaring af Corpsets
Materielle, maa paa Frederiksværk . . op-
føres et Vaabenhuus. M/2.iS25.40. Socialdem.
"'»1948.3.sp.l. (jf. Vaaben 3.2 og Arsenal 2
slvin.) uegl.: din Sjæl (maa) være et Vaaben-
hus for Guds Ord, et Vaabenhus for alle de
Aandens Sværd, som din Frelser skal bruge
til at drive Djævelen bort raed.VBeck.LK.I.
312. 2) forhus, hvorigennem der er indgang
til en (landsby)kxrke, og hvor i tidligere tid

de kirkesøgende (urider gudstjenesten) hen-

stillede deres vaaben (jf. Moth.Vl. Sibb.II.87.

Feilb.), især tidligere ofte anvendt som be-

gravelsesplads (Molb.DH.II.128. se ogs. ndf.

l.5f.), benhus (Feilb.), ligkapel (Sundheds
KollSkr.''/i»1876) olgn. Pflug.DP.367. det

var Skik i gamle Dage at Degn og Kirke-

værger fandt i Vaabenhuset deres Leie.

Grundtv.Kvædl.226. *l Vaabenhuset tit de

saae
|
Ved Kirkens Dør den Beenrad staae.

10 Ing.LR.188. Gennem Vaabenhusets Dør lød

Salmesangen ud til hum. Pont.LP. VII.136.
Mackeprang.L.114.123.124. \\ hertil Vaaben-
hus-dør (spec. om ydre indgangsdør til

vaabenhuset. Thurah. B. 106. L Høyer. 0. 4 7.

Feilb.), -loft (LHøyer.G.48), -tag ofi. -hvil,
en (JVJens.G.218), et (jf. Saaby.'), ell.

(alm.) -hvile, en. {ænyd. vaabenhvile)
midlertidigt ophør af fjendtlighederne mellem
krigsførende magter; spec. (mods. -stilstand^

20 om en af særlige forhold fremkaldt (kortvarig)

indstilling af kamphandlingerne, som besluttes

af de højestbefalende i et ell. andet begrænset

øjemed, som at jorde de faldne, indsamle de

saarede, udveksle fanger olgn. *hidindtil har
Vaabenhvilen dæmmet | For Blodsudgydel-
sen. T/iaar.ilf ¥55. Absalon (vilde) ikke unde
Fienden nogen Vaabenhvile, men anvendte
det øvrige af Dagen . . til at lade . . Byerne
o-phi3snde.Molb.Dn.II.435. slutte Vaaben-

30 hvile. Scheller.Mar O. Forhandlingerne om
Afslutningen af en Vaabenstilstand, der skal

afløse den nu bestaaende Vaabenhvile. A'^af

Tid.^*/itl917.M.2.sp.5. (jf. Vaaben 3.2) uegl,

m.h.t. meningsstrid, tvist olgn.: VKorfitsen.

KF.148. -ing;eniør. en. ^ befalingsmand

(kaptajn) i hærens tekniske korps med inge-

niøruddannelse i vaabenteknik. BerlTid."/i

1940.Aft.6. sp.6. Statstidende.'"/i 1949.1. sp. 2.

-kammer, et. (jf. -hal, -hus 1, -sal^ rum
40 (kammer (3)), hvor vaaben henstilles og op-

bevares; rustkammer (1); spec. om (del af)

tøjhus ell. rum i et krigsskib. Moth.Vl.
Funch.MarO.II.145. Sal.XVII.1115. Schel-

ler.MarO. (jf. Vaaben 3.2) uegl.: Guds
menighed (maa) gøre sig lidt bedre kendt
i sit våbenkammer og faa sine forsvars-

midler gjort rede. Skolebladet. 1887.99. sp. 2.

•kapire, en. I) kappe som del af vaaben-

dragt; spec. (foræld.) d. s. s. -kjortel. vAph.

50 (1764). *Fra Lig de rane det blanke Guld
|

Og Vaabenkapper, hlodrøde. Ing.VSt.(1824).
306. MO. VSO. 2) (jf. Pavillon 2 og Hjælm-
klæde; herald.) kappe- ell. baldakinformet

draperi, som danner baggrund for et vaa-

ben (4); vaabentelt. ConvLex.XVlII.474. PB
Grandjean.Heraldik.(1919).228. -kjole, en.

I) (jf. -frakkej kjole (I.2) som del af vaaben-

dragt (uniform); spec. (foræld.) d. s. s.

-kjortel, de Soldater Klædninger som kaldtes

60 Vaaben-Kiole. LTid.1740.319. Jahn.NK.261.
de Os forelagte Prøver af Vaabenkjoler.
MR.1848.47. Drachm.UD.263. 2) (især for-

æld.) en vaabenherolds (uniforms) kjole, prydet

med vedk. fyrstes vaaben (4). ConvLex.XVIII.
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476. -kjortel, en. {ænyd. d. s.; jf. -kappe

1, -kjole 1, -rok; foræld.) kjortel (1) som (del

af) vaabendragt; spec. om en uden paa rust-

ningen baaren, i alm. ærmeløs kjortel, ofte

fremstillet af (forskelligfarvet) silkestof og

prydet med bærerens vaahen (4). Joab var

iført sin Vaabenkjortel.2iSani.2é.S. Ing.VS.

1.146. Kolbein . . havde en rød Silketrøie

eller Vaabenkiortel over sit Harnisk . . lige-

som Oluf TTyggesen.Molb.DH.1.373. Rid-

deren . . bærer en ærmeløs Vaabenkjortel over

Ringbrynjen. Via Cour.DE.1. 234. -klang,
en. (nu 1. br.) klang (I.I.2) af vaaben, som
røres (i kamp); (klingende) vaabenlarm;

kamp(larm). (oberst) Sehested, vores danske
(Pindar) der midt iblant Vaabenklang og

Stykkers (o: kanoners) tordenskrald . . altid

gierne har omfavned de fredsommelige Sang-

Gudinder. Poul Ped. DP. (1937). 15. *Førend
vi til Vaabenklang |

Færdes skal paa blodig

Hede,
|
Vil med Harpespil og Sang

|
Venlig

Gjest os Fryd hQi&å&.lng.VSt.(1824).139.

sa.EM.1.90. -klir, subst. (nu sj.) d. s. s.

-klirren. Aldrig forstyrre Vaabenklirr dine

Blomsterdales Fred ! MCBruun&Horreb.JSP.
17. Boye.PS.1.260.11.45. -klirren, en.

klirren af vaaben (under march, (forberedelse

til) fægtning, kamp); klirrende vaabenlarm.

MO. Al denne Militærmusik, al denne Vaa-
benklirren, disse Kommandoraab. Brandes.

UT.428. -klirrende, part. adj. Gen-
darmen (gav) sin Hest Sporen og travede

vaabcnklirrende ud af Byen. Pont.Sk.131.
-klwder, pi. (ænyd. d. s., fsv. wapn-
klædhe ; især foræld., poet.) vaahendragt; rust-

ning. *De blanke Vaabenklæder ved Steen-

kastet k\a.x\g.Oehl.Helge.(1814).79. PMøll.
ES.I.116. -klædt, part. adj. (især foræld.,

poet.) iført vaabenklæder (rustning) og vaaien.

Riber.11.223. »vilst Du Dysten prøve med
den vaabenklædte Uø?Oehl.nelge.(1814).77.
•En Skikkelse, der ligned Eders Fader,

|
helt

vaabenklædt fra Hoved indtil Fod. Lemb.
Shak.X. 18. PKierkegaard. Helmolds Slavekrø-

nike. (1881). 56. -knap, en. (metal)knap
med vaaben (4) t (militær) uniform. Uniform,
bestaaende af mørkebiaa Kiole med Vaaben-
knapper. MR. 1841. 203. Dag Nyh. ^*U 1911. 2.

sp.2. -kommiMflion, en. en ved fodfolkets

batailloner tidligere fungerende kommission,
der havde det (nu vaabenofficeren paahviletide)

hverv at vejlede bataillonschefen m. h. t. vadb-

nenes behandling olgn. Skyderegl.92. -kon-
g;e, en. [4] (især foræld.) vaabenherold (spec.

som leder af turneringer ell. som heraldisk

sagkyndig, udsteder af vaabenbreve olgn.). to

saakaldte Vaabenkonger . . afmaaltc Kamp-
pladsen (o: ved et dystridt). Ing.VS.III.15.
PH Grandjean. Heraldik.(1919). 15. -kraft,
en. (jf. Vaaben 2.2 ; 1. br.) evne til at kæmpe,
føre krig; kampkraft. Rahb.Stiil.73 (se u.

-heldj.
II

i fil.: stridskræfter, uegl. (spøg.):

nrz.D.I.133. -knnnt, en. I) (jf. Vaaben
2.\) stor, overlegen vaahenfærdighed. den be-

hændige Otto maatte anvende al sin Vaaben-
konst . . for at afbøde de rasende Sværdhug.
Ing.VS.II.163. Lemb.Shak.X.132. VSO. 2)

[4] (herald.) heraldik. trekantede (skjolde),

hvilket slags endnu omstunder i vaaben-
konsten hos os ere hrngelige. Holb.DNB.619.
PB Grandjean. Heraldik. (1919). 13. -larm,
en. især om kamp(larm). *Vaabenlarm

|
Op-

rykker trætte Mand af kiælen Hustrues Arm.
10 CFrim.Poet.22. Ing.EM.III.176. Hostr.DD.

171. -leg, en. (jf. I. Leg I.2 og -spil; O,
til dels (spec. i bet.2) højtid., poet.). I) brug

af vaaben ved (idræts) øvelse ell. væddestrid;

kampleg; spec.: turnering; ridderspil. Af
ham var Saul til Krig ved Vaaben-Legen
øvet.NordBrun.Jon.9. Turneringen begyndte
. . denne Vaabenleeg med stumpe Land-
sex.Ing.KE.UI.(1833).32L *Kast saa Bos-
sen rask til Kind,

|
træd i Vaabenlegen!

20 Drachm.(MBredsdorffSNutzhorn.Den nye Sang-
bog.(1884).146). Lad de unge Mænd staa op
og udfore Vaabenlege (1871: holde Kamp-
leg; for os\2Sam.2. 14(1931). 2) kamp;
strid; krig. Freds Vellystlingen al Vaaben-
leg for&gter. NordBrun.Jon.50. Kommer du
fra Kongegilde, | Eller blodig Vaabenleg?/nj.
VSt.(1824).286. ThomLa.KH.192. jf. bet. 1:

Skaf mig Sønner,
|
Som jeg kan lære Vaa-

benleeg og Hærværk (Oehl.ND.310: lære føre

30 Stang og Skio\d).Oehl.(1831).I.85. -lyk-
ke, en. (jf. -held og Vaaben 2.i; lykke

(LI og især 2.i) t kamp, strid, krig; krigs-

lykke. Amberg. da Du for din Keiser fægtede
i Tyrkiet . . da var Vaabenlykken Dig
gunstig. Bagger. 1. 332. PoU^Ui 1939. 10. sp. 3.

-lyst, en. (jf. Vaaben 2.1 ; 1. br.) kamp-,
strids-, krigslyst. Vogelius. Lovt.19. -lære,
en. om disciplin af krigsvidenskab: lære om
vaabnene, deres beskaffenhed og brug; ogs.:

40 lærebog heri. Ledetraad ved Undervisningen
i Ya.a,hen\siTen.GLinde. (bogtitel. 1817). Sal.*

X1V.669. 07. Vaaben 3.2; uegl.: Kierk.XIII.
539 f. -les, adj. (glda.d.s., oZdn. våpnlauss)
I) som er uden vaaben, ikke (længer) har
vaaben (i hænde). Bull.(SkVid.VII.3). en
vild ( vikinge) SkBiTB

, |
Som . . krænked

Kvinder, dræbte Y&ahenløse. Orundtv.Optr.
11.45. Rytterne kastede deres Vaaben. To
af Gjøngerne nærmede sig Stedet, med Ge-

50 værlobene rettede mod de vaabenløse Sven-
ske, og sankede Vaabnene sammen. £<ior.

GH.II.242. KMunk.DU.83. y/. forsvarsløs 2:

ynkelig forskudte^ næsten våbenløse Volde I

Rørd.OK.78. \\ vor haanlige Ringeagt for

Fjendens Vaabenløshed til Søes./ngf.JSi''.

VII 1.226. 2) uegl. 2.t) til Vaaben 3.1, spec.

i ældre bot. spr. om plantedel, som er uden
stikkende spids (pig, torn olgn.). Buchhave.
GP.33. 2.2) til Vaaben 3.2: som er uden virk-

60 somme (kamp)midler i en vis virksomhed,
bestræbelse olgn.; forsvarsløs (1). Ved at fra-

falde geistligt Søgsmaal og Appel til Pa-
ven gjorde Ærkebispen sig selv vaabenløs.
Allen.I.303. Jeg staaer vaabenløs overfor

IV
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disse Beskyldninger. y^O. *SkaI jeg lade,

at jeg elsker | dig kun med lunken Varme
. . Er det dumt, at jeg viser

(
hvor våben-

løs du har mig? Rørd.OD.176. •maeer, en.

(jf..smed; sj.). OOuldb.VH.II.227. -maj^t,
en. (jf. -styrke, Krigsmagt og Vaabensmagtj.

I) væhiet magt; hærmagi. (især i præp.-forb.).

Molb.UO. Frelsens evige Land
|
Ei vindes

kan ved Vaabenmagt paa Jord.Hauch.DV
III.144. *Vi føre dig tilbage til dit Rige

| To

Med Vaabenmagt. /nj.i?.232. Trods Vaaben-
magt styrter de frem (1871: de styrte frem
igjennem Vaaben^ uden at lade sig standse.

Joel.2.8(1931). 2) (jf. Vaaben 2.2) væbnede

krigere, tropper; stridskræfter, for at grunde

sit verdslige Herredømme i Landet behøvede

han en langt større Vaabenmagt. /ng. F-S.//.

64. vi (maa) undres over at tronraneren

sender sin våbenmagt fra sig.AOlr.DH.il.

117. -maler, en. [4] den, som maler (ade- 20

lige) vaabener. Amberg. Kobberstikker B. er

ansat som Vaabenmaler under Ordens-

kapitlet. PoL"/,i940.i2.sp.5. -mester, en.

I) o den, som er en mester i vaabenbrug

(vadbenfærdighed) ell. spec. oplærer andre i

vaabenbrug. Kommer du (som væbner) til

Grev Albert . . faaer du en Vaabenmester,
som selv har gaaet Ridderskolen igjennem
i fremmede Lande. /ngf.FS./.^i. de syntes

begge lige kyndige Vaabenmestre. Ingen af 30

dem kunde bibringe sin Modstander noget
Saar.sa.EM.II.113. MO. VSO. billedl., om
læremester i polemik: Rubow.(BiogrL.*X.
186). 2) befalingsmand (underofficer, offi,-

ciant), der fører tilsyn med en underafdelings

udrustningsgenstande, modtager dem, udle-

verer dem til mandskabet olgn. MR.1803.418.
Tjenesteregl.267f. Sal.*XXV.371. -mærke,
et. {ænyd.d.s.; y/. -billede, -dyr, -tegn; især
herald.) heraldisk mærke (figur) i et vaa- 40

ben (4); skjoldmærke; ogs.: vaaben(skjold).
det rette (danske) vaaben, der fra det 12te
seculo er bleven førdt og brugt til vaaben-
merke . . er trende himmel-blaae løver udi
et guldt eller forgylt felt med omkring
værende 9.hieTtei.Holb.DNB.623. „Hvad
har du faaet malet paa dit Skiold?" —

(

„Et Vaabenmærke, for at være kiendt,
|

Naar Jern mig dækker i Turneringen."
Oehl.VI.57. Brevet var skrevet paa et fint, 50

tykt Papir med et Vaabenmærke øverst i

det ene lIiøTTie.Drachm.EO.357. uradelige
Slægter tog (ofte) Navn efter deres Vaa-
benmærke.PB Grandjean.Heraldik.(1919) .39.

uegl.: Alt, hvad han (0: en fattig kunstner)
har,

I
Er hans Talent og Konstens Vaaben-

mærke:
I

„Ein leerer Beutel im blauen
FeldeV Aarestr.ED.154. jf.: det blinkende
vaaben mærkede Service. Drachm.T. 140.
-mø, en. (poet.) skjoldmø. Oehl.Digtn.I. io

58.61. -officer, en. særlig uddannet officer,

der (ved hver bataillon, hvert rytteriregiment
osv.) udfører en virksomhed svarende til den,
som tidligere paahvilede vaabenkommissionen.

Sal.*XXIV371. -parade, en. parade (I.2)

med pudsede vaaben (ogs. med eftersyn heraf;

jf. Pudseparade^. Scheller.MarO. -plade,
en. I) (sj.) plade (LI. 3) i en (plade) rustning;

(jf. i panser og plade u. II. Panser l.i^ t

flt.: I blanke Vaabenplader
| Han (o: Thor)

treen hvor Odin sad.Oehl.NO.(1819).115.

2) [4] (metal)plade med et vaaben(mærke).
en Tjener i et Livree af grønt Fløiel, med en
Vaabenplade af Guld paa Armen. CBern/i.

GM.11.233. Peter Jensen som Herold med
Vaabenplade paa Brystet. »S^c/tand. 55.27.
-plads, en. især (jf. Vaaben 2.2^ om plads,

hvor bevæbnede styrker samles (til øvelse, for-

svar, udfald); alarmplads; (militær) samlings-

plads (1); ogs. om garnison (2), fæstning.

(de) tænkte nu paa at bekomme en sikker

Vaabenplads paa Landkanten af Afrika.

Reiser. V.llO. En Nat rørtes Allarmtrom-
merne i Byen, Garnisonen ilede til Vaaben-
p\adsen.Ooldschm.EJ.361. Tillige betegnede
Hovedvagten Hovedstadens Egenskab som
Vaabenplads og Fæstning. Davids.KK.275.
HistMKbh.3R.V.164. (jf. Vaaben 3.2^ uegl.:

(af tidsskriftet) Minerva vilde (jeg) giøre

mig en Vaabenplads for min Kamp.Æa/iJ.
E.III.50.

II
spec. {^) om særlig sikret plads

(udvidelse af en dækket vej) i et befæstnings-

anlæg, en skyttegrav olgn., tjenende som sam-
lingsplads for udfaldsstyrker. MilTeknO. Fal-

kenskjold.22deInfanteri-Regiment.(1866) .22.

SaVXXI.V.371. -prøve, en. spec. (jf. Vaa-
ben 2.1; O, især højtid.) om militær styrke-

prøve (1.1), kamp. Recke.DE.132. ErikMøll.

(Krigenl939-1945.I.(1947).12). -reffu, en.

(jf- -byge og Kugle-, Pileregn; Qp, høj-

tid.) om (voldsom) kamp. (kæmperne) holder

ud i ya.hemegnen.AOlr.DH.il. 127. -rok,
en. (glda. d. s., sen. oldn. våpnrokkr, mht.

wafen-, wapenroc (nht. waffen-, wappen-
rock^; arkais., sj.) en uden paa rustningen

baaren vaabenkjortel. Moth.V2. En Unger-
svend (0: hertug Valdemar) . . | Med Fj ær-

hat over den gule Lok,
|
Hvidt Kors paa

purpurrød Vaabenrok. Ing.V St.(1824).60.
•saks, en. (arkais., poet.) sværd; saks (1).

Beltets Vaabensax
|
Han lagde blank paa

Bordet. Oehl.HK.(1828).69. -sal, en. (stør-

re) vaabenkammer. (kongen) traadte . . ud
af sin Vaabensal med Hjælm og Panser.

Ing.V8.1.148. Aarestr.ED.35. en Bølge, som
gik over Fartøiet, styrtede ned til os i

NaahenszXen. Krøyer.Er.252. Arsenalets Vaa-
bensal. Barden/?. iSørn.//. 255. -skare, en.

(jf. Vaaben 2.2; poet., sj.) bevæbnet skare;

krigerskare. CKMolb.SD.206. -skifte, et.

(oldn. våpnaskipti; jf. 1. Skifte 4 og Kug-
le-, Sværdskifte) kamp med vaaben; strid,

(med) den Kæyserlige Magt (havde) Sverrige

. . ofver Elleve Aar . . været i Vaaben-
skifte. Slange. ChrIV 935. Orundtv. Dansk. I.

288. Bjarke . . fælder under hårdt våben-
skifte kongesønnen.AOlr.DH.1.28. -skiold,
et. I ) (herald.) om (den skjoldformede del af)
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et vaaben (4). Moth.VS. MO. VSO. Over
Porten i hans store Hus (o: en køhmands-

gaard) sad et pynteligt Vaabenskjold. Det
betød dog kun, at han ogsaa var Konsul.

PorU.Noveller.III.(1930).399. uegl: Journa-

listikens ideale Vaabenskjold var uplettet.

Schand.TF.II.233. 2) (jf. Maaneplet 3;

zool.) sommerfuglen (spinderen) Phalera iu-

eephaia. Sommerfugle. 48. -skjorte, en.

(foræld., 1. br.) panserskjorte. Jahn.NK.243. lo

PEMull.*225. -skrud, et. (jf. Hærskrud
u. Skrud^ smukt (pragtfuldt) udstyr, bestaa-

endi'. af rustning, uniform, vaaben. enhver

Husfader, der var falden i den Krig, skulde

højlægges med sin Hest og alt sit Vaaben-
skTud.WinkelHorn.Overs.afSaxo.I.(1898).184.

Borgmestrene . . ledsagedes af 60 beredne

Tjenere i fuldt Vaabenskrud. Dag iVj/A."/«

1913.Till.3.sp.3. -skae, et. f'^/. Vaaben 2.2;

især hos sprogrensere) mønstring af bevæbnede 20

styrker; (vaaben)parade; hærskue. Amberg.

JohsSteenstr.N.lV.90. først i næste Havn ,

.

holdt (kongen) Vaabenskue over hele Styr-

ken. J0ir.SZ)./O2. -8-magt, en. (jf.Y&a.-

bensret (2) og Vaabenmagt sami Vaaben
2.2; jur., foræld.) ret til at udskrive soldater,

erklære krig olgn.; i forb.: (kongen) haver

og eene Vaabens og Væbnings Magt.
DL.1—1—1. Baden. JurO. II. 222. -smed,
en. (isa^ foræld.) den (smed), som sme- 30

der (forfærdiger) vaaben. Moth.V2. Blich.

(1920). XXIII. 191. Drachm.DM.100. Efter

at Skydevaabnenes fremadskridende Udvik-
ling havde fortrængt Rustningerne som Dæk-
vaaben, kunde Vaabensmedene endnu øve
deres Kunst ved Tilvirkningen af blanke
Vaaben. Op/B.*//.43i. uegl.: Kiplings Stil-

ling indenfor det britiske Digterlav: Han er

her Vaabensmeden imellem Guldsmede.Frus-
Møll.S.4.

II
hertil: en med alt Tilbehør for- 40

synet Vaabensmedie. OpfB.^ VII. 53. Min
Ensomhed er . . at ligne ved en Vaaben-
smedje, hvor Ilden aldrig slukkes, og Ham-
ren aldrig hviler. GyrLemche.FS.18. Vaa ben-
smedning. OpfB.^VII.53. -sol, en. I) (nu
sj.) straaleformet figur af flere (paa en væg
ophængte) vaaben. VSO. 2) [4] (foræld.) rund,

med vaaben prydet metalplade foran paa
en (dragon)hjælm. MR.1839.44. -spil, et.

(jf. -leg 1 ; 1. br.) turnering; dystrend. V Ved. 50

H.243. -s-ret, en. (jf. Vaaben 2.2; nu
næppe br.). I) en ved vaaben (kamp) erhvervet

ret. Dronning Margareta . . havde Danne-
mark og Norge ved Arve-Rett, og Sverrig
ved Vaabens Rett.Holb.DH.III.4. 2) d. s. s.

Vaabensmagt. den Regenten tilkommende
Vaabens og Væbnings Ret (jus armo-
JMm).Nørreg.Naturr.335. -sted, et. {efter

oldn. våpnasta&r; sj.) sted, hvor en kriger

kan rammes med vaaben (saares). Atle saae 60
nu et bart Vaabensted paa Ulf, og gjen-
nemborede ham med et Kastespyd. i^JfPe^
IslFærd.III.15. jf.: (indlægget) var . . for

at bruge et Citat fra N. M. Petersens Saga-

oversættelse— et eneste stort „bart Vaaben-
sted" . . Et bart Vaabensted, det er, naar
nogen blotter sig i en offentlig Polemik.

Holstein.(PoVU1927.21.sp.4). -sten, en.

{efter oldn. våpnsteinn; foræld., 1. br.) sten

brugt som (kaste)vaaben; kastesten. Grundtv.
Snorre.III.244. Vaabenstene kastedes med
den blotte Haand. CDorph. Overs, af Konge-
spejlet. (1892). 95. Snorre Sturlason. Heims-
kringla.IIl.(overs.l948).205. -stil, en. [4]

heraldisk stil. FrPoulsen.GO.27. 34. 84.116.

-stilstand, en. midlertidigt ophør af fjendt-

lighederne mellem krigsførende magter, spec.

(mods. -hvile^ om en paa en overenskomst ml.

de øverste hærførere ell. regeringerne hvilende

(for et længere tidsrum gældende) indstilling

af kamphandlingerne (paa hele krigsskueplad-

sen), især med det formaal at bringe freds-

underhandlinger i gang. vAph.(1759). Nørreg.

Naturr.465. *Saa heiste Nelson
|
Det hvide

Flag, og tilbød Vaabenstilstand. Thaar.H.39.
Vaabenstilstanden var opsagt og Krigen
var udbrudt ip&SLny.Ing.EF. VIII.222. slutte

Vaabenstilstand. Scheller. Mar O. Ax Møll. F.

11,2.14.133. ufuldkommen vaabenstil-
stand, se u. ufuldkommen 1.2. || uegl. da
Kanselliraaden . . betragter mig som Fjende,

saa vilde jeg blot udbede mig en Vaaben-
stilstand, saalænge vi er her i Rnset. Hostr.

T.68. KMunk.EI.73. -stykke, et. især i

flt., om de enkelte vaaben (i en udrustning, en
vaabensamling). hans Pallask og Vaaben-
stykker raslede, da han satte over Grøften,

Winth.Fort.66. jeg fik Overopsynet med
Gaardens Vaabenstykker til Leding. Drachm.
KW.43. -styrke, en. I) d. s. s. -magt 1.

det byzantinske Rige . . uden synderlig

Tillid til sin Vaabenstyrke . . tog sin Til-

flugt til Guld og List. Engelst.Forsv.266.

2) d. s. s. -magt 2. Borgen (var saa) vel

bevogtet, at enhver Tanke om Overrump-
ling, selv med en betydelig Vaabenstyrke,
vilde være Daarskab./wg.PO./.i 75. -stærk,
adj. (l.br.). I) stærk (dygtig) til at føre vaa-

ben; vadbenfør; vaabendygtig. Rostgaard.Lex.

VI c. *alt er Jonathan | En saare vaaben-
stærk og tilig moden Ma,nd.NordBrun.Jon.
49. uegl.: *en vaabenstærk Fører ad Aan-
dernes Bane. Ploug. ND. 4. 2) vel forsynet

med vaaben ell. stridskræfter. "Et Danmark
vaabenstærkt baade tilsøes og tillands, saa

vil det . . være farligt . . at angribe det.

FædreU''Ul866.2.sp.l. -stævne, et. {oldn.

våpnastefna; højtid., arkais.) kamp; strid.

Evripides.Skuespil.I.(overs.l875).36. Dernede
i Dalen kunde være en god Plads til Vaa-
benstævne mellem Birkebenerne og Erling

Jarls Mænd. Scharling. Sverre Præst. (1888).
154. VSO. -svend, en. (hist., poet.) (en
ridders) svend (2.8); vaabendrager; væbner;

knabe (1.3). Ing.VSt.(1824).4.95. Hist Tids-

skr.V1.323. Absalons Vaabensvend Hem-
ming. /70/r.^68aion.//.('i9(?9;. 24. -tas, et.

{æda. wapnatak, oldn. våpnatak, jf. eng.
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(laant fra nord.) wapentake; egl.: det at

tage (løfle) vaabnene (se dog Arkiv.Y356ff.);

hist., jur., foræld.) om den skik, at folket

(paa tinge) lod vaabnene (lydeligt) berøre

hinanden og derved tilkendegav bifald til en

beslutning, gav en vedtagelse retsgyldighed;

vaabengny. Baden.JurO.II.223. *de kaared
|

Ham, under Vaabentag og Frydehuien. 5ot/e.

KS.56. Alle (fandt), der var Mening i den

Tale, saa nu fik det Lovskraft med Vaa-
bentag paa Thin^e. LCMuller.DanmarksHist.
II.(1837).146. PJJørg.RH.250. -teicn, et.

(l.br.) [4] vaabenmærke. Holb.DNB.63I. *Mit

Vaabentegn er Falk og ?iil Ing.DM.(1936).

99. if. JPJac. 1.129. -telt, et. [4| (he-

rald.) d. s. s. -kappe 2. ConvLex.XVIII.479.
PB Grandjean. Heraldik. (1919). 228. -tini;,
et. {ænyd. d. s., oldn. våpnaj)ing) I) (foræld.)

sammenkomst af bevæbnede mænd, spec. til

undersøgelse (mønstring) af deres vadben-

(vidrustning). Moth.V2. Engelst.(Skand Litt

Skr.IV.116). Oehl.Sk.202. JohsSteenstr.N.IV.

90. DagbVUl&90.1.sp.3. 2) (poet., arkais.)

kamp; strid. *jeg byder
| . . den tappre

Sigvald ud | At mode mig med tvende
Skibe

I
Og hundred Mand til Vaabenting.

Grundtv. Optr. 11.66. Holstein. (Isi Sagaer. II.

140). -tjeneste, en. (jf. Vaaben 2.i^ tje-

neste som bevæbnet (kriger, soldat); militær-

tjeneste; krigstjeneste. Slange.ChrIV.253. Dag
Nyh.^*''tl911.1.sp.4. om eksercits: Ing.EP.
XIII.68.

II
uegl. det var som Digter han

skulde gøre Vaabentjeneste i Tidens store

Befrielseskamp. Pon<.DS.//.36. -trøje, en.

(ænyd. d. s., glno. våpntreyja) om (overdel

af) vaabendragt; især (foræld.): (bryst)har-

nisk; kyrads. Holb.DNB.638. Ing.ÉM.III.
76. Aarb.1867.75. VSO. -tøj, et. (ænyd. d. s.,

om udrustning, vadben; nu sj.) vaabendragt

(uniform). *Lad Hornene blæse | og Trom-
merne slaa,

I
min Kærest for Fronten

| i

Vaabentøj staa, VilhAnd.GD.36. -vidygtig,
adj. ikke vaabendygtig; uskikket til militærtje-

neste (krigstjeneste). Fridericia.A.410. -vagt,
en. (hist.) riddervagt (umiddelbart) før til-

delingen af ridderslaget. (De) skal slaae mig
til Ridder, og tilstæde mig i Nat at holde
Vaaben-Vagt i deres Slots Ca.pell. Biehl.DQ.
1.18. Ing.VS.1.34. et Slot, hvor Ridderen
. . gjorde sin første Vaabenvagt. CZil/oZft.

Span.140. -vant, part. adj. vant til brug af
vaaben; krigsvant. *jeg er Kiobmand,

| Og
ikke just særdeles ya,a.henva.nt.0ehl.XI.31.

den vaabenvante Adel.JErslev.Fædrelands-
hist."(1892).39. -ven, en. (1. br.) vaaben-
broder (1); vaabenfælle. Rahb.(MO.). uegl:
Bagges. Danf. 11.137. -vis, adv. og adj.

(1. br.) inddelt (fordelt) efter hærens forsk,

vaaben (2.3). en vaabenvis Oversigt. M«stA;-
histArkiv.1.226. -ære. en. (jf. -glans 2; O,
højtid.). OGuldb.VH.1.557. Nationens gamle
Krigeraand o| Y&SihenæTe.Engelst.Nat.l89.
-økse, en. (især arkæol.) stridsøkse. Johs
Brmdst.DO.I.222.II.19. -øve, v. (dannet til

-øvelse (og -ovet^; nu 1. br.) øve i vaabenbrug.

(især i pass.). Chr. VIII. (Bornh. Samlinger.
XVI. (1925). 42). Dersom man vil vaaben-
øve hele Folket . . saa øv det i Hjemmet.
Monrad. PD. 63. HjælpeO. VSO. -øvelse,
en. (op)øvelse i vaabenbrug; spec.: krigsøvelse

(1). (især i flt.). vAph.(1759). (det) udskrevne
Mandskab, der (moder) til de aarlige Vaaben-
øyeher. MR.1815.11. Hauch.PF.I.210. Som

10 Vaabenovelse valgte han at gaae paa Jagt
højt tiUields.Ooldschm.Hjl. III. 1154. Rock-
stroh.Hær.1.64. -øvet, part. adj. øvet i vaa-

benbrug. MR.1819.12. Drachm.HI.277.
I. Vaad, et. se I. Vad.
II. Vaad, et. se Vod.
III. vaad, adj. [vå'6] (især kbh. ogs. m.

ustemt udlyd, jf. skrivemaaden vaas. Fritz

Jiirg.nr.83; se Jesp.Fon.247). intk. -t [v(od]

ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. (*Papieret bliver

20 vaad,
|
Mit Bleck ey smitte vil, saa blegner

det af Graad. Holb.Paars.246. jf. Feilb.).
||

(arkais.) gi. bøjningsform (egl. akk. m.) -en
(* Havets blege Piger . . med Muslingskal

|

I vaaden (Oehl.ND.211: dunklen; Lok.OeW.
(1831). VI1. 267. *Mens Duggen faldt, og
Fuglen sang paa vaaden Green. OeW. F///.
146. ThøgLars.Dagene.(1905).24). (æda. wa-
tær, SV. no. våt, oldn. vatr, eng. wet (oeng.

wætj, ofris. osaks. wet; besl. m. II. Vand;
30 jf. II. vaade, vaadte, Væde, væde)

I) i høj grad præget af fugtighed ell. væde
(vædske), saaledes at denne fremtræder paa
(meget) følelig, synlig maade, udskilles draabe-

ell. strømmevis, gennemtrænger vedk. ting (og

paavirker dens konsistens) ell. dækker (strøm-

mer fra osv.) dens overflade; i høj grad
fugtig; ofte i (forstærkende) udtryk som
drivende, pjaskende (6), (især dial.:)

pølende (II.3), pøsende (II.2), søkkende
40 (II.2) vaad ofl., se II. drive 13.2 osv. (jf.

driv-, dyng-, gennem-, klask-, pjadder-,

pjask-, pladder-, plask-, pøl-, pøs-, sjap-,

sjask-, sjokvaad ofl.), ell. i sammenligninger

som vaad som en (druknet) mus (se

drukne l.i slutn., I. Mus 2.i;, ogs.: som
en pud(d)elhund (BalthBang.S.91), en sæl-

hund (s. d.), (ligne) en vaad hund (se

Hund 2.1, jf. slukøret 2), en vaad mus
(1.2.1), (hænge som) en vaad sæk (I.I.2),

50 han er saa vaad, at man kan vride
ham (se u. vride^ ofl.; se videre ndf., spec.

u. bet. 3. l.i) i al olm., som udtryk for en

(for vedk. ting) naturlig ell. ønskelig beskaf-

fenhed. *man saae . . yppig Vedske af hvert

Blad (paa en eg) som Taare rinde, (
Saa

Jorden om dens Rod var aldrig mere vaad.

Holb.Metam.9. *Nøkken opløfter sit vaade
Skieg.Storm.SD.144. *Med Niord tit For-

bund fanger | Den vaade Gud (0: hav-

60 guden Ægir). Oehl.NG.(1819).15. Havman-
don og hans Døttre maae først inviteres . .

de skal nok hver faae en vaad Steen at

sidde ps^2^.HCAnd.(1919).II.167. En vaad
Svamp.JtfO. Jeg kan selv tørre Bordet efter
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med en vaad Klud. Leck Fischer. Tedora.

(1928).101. 1.2) (med overgang til bet. 2-3)

om ting i naturen, dels sid, sumpet jord-

bund (landstrækning). Andres.Klitf.346 (se u.

fugtig 1). Eng-Kabbeleje . . er meget alm.

paa vaade Enge. Rostr. Flora.^ (1860). 156.

Øland . . er ganske lav, vaad og frodig.

JohsBrøndst.RU.lO. mods. II. tør 6.1 : Ler-

jorderne (indeholder) i fugtige Perioder ofte

et Overmaal af Vand, og de kaldes derfor lo

vaade og kolde JoTåei.LandmB.1.96. \\ dels

(jf. dug-, regnvaad^ om ting, der er meget
fugtig (vædet) af dug ell. nedbør. Lyngen
. . var vaad af Regnen. Blich.(1920).XVIII.

159. * Regnen (er) kold,
(
alting grimt og

sølvaadt . . |
Under Havens Buske

|
vaade

Tudser glo. Stuck.S. 16. *I regnsvale Skove
(

genfinder jeg din Sjæl, |
den vaade Vild-

rose
I
det er dig, Yeninde. JVJens.N0.317.

*Af Dug er Kirkens Dørsten ya.a,d. sa.VL.43. 20

Man marcherede gennem det vaade Græs.

Søiberg.KK.II.109. om (regnvaad, opblødt)

vej olgn.: smudsige og vaade Yeie.PWBalle.
R.93. Lande og Folk. I. (1910). 565. 1.3) om
luft, taage, sky, damp olgn., som er

meget vandholdig, mættet med vand-

(dampe). »Den vaade Taage Skyld i Fugtig-

heden var. Wess.190. *(i) Himmerige . . man
sidder med blottet En,de

|
Paa en Sky, saa

vaad og saa kold som Yand.Heib.ND.in. 30

Bjerget . . var ganske skjult i vaade Skyer.

HCAnd.DB.34. *det tøer! Den vaade Luft

I
er sælfuld af Paaske - Duft. JFJens. FL.

25. vaad Damp (mods. tor (II.4.i) damp^.
Skib$Mask.40. 1.4) om vejr med megen
nedbør, regn, sne, (tæt) taage. våd og
ubestandig veirlig. Cit.1712. (Vider. 11.107).

(flitsbuen) var ganske fordærvet af Reg-
nen; alle Couleurerne paa de smukke Pile

løb ud i hinanden af det vaade Veir. 4o

HCAnd.(1919).I.73. De har det vel godt
paa Landet, — men vaadt, inderligt vaadt.
8a.BC.II.204. Det er vaadt i Veiret (Luf-

ten er fuld af Dunster). F50. S&B. se vi-

dere u. Vejr, Vejrlig, (jf. bet. l.e; muligvis

med ordspilagtig tilknytning til den u. bet.

4.4 slutn. anførte brug) anv. som subst.: Vin-
duet, hvor den ærlig og velbyrdige Mand
(paa Aunsbjerg) gav Audients til Domesti-
querne og Godsets Bønder, baade i Vaadt 50

og i TøTt.Blich.(1920).X.70. || om (aars)-
tid med saadant vejr. Regn, som faldt i de
vaade Maaneder (0: den tropiske regntid).

Robinson. 1.117. Vi har nu ogsaa faaet dag-
ligt Regnveir . . som den vaade Syvsover-
Dag truede med. Orundtv.E.30. vaade og
tørre Aax.TfP. 1913. 368. Digterens Sanser
er fangne i Dampene af en vaad Tøvejrs-
nat. Æ/^redmfcscn.JJ.245. vaade aaringer
(Holb.DNB.37. nCAnd.TB.I.17), et vaadt eo

foraar, efteraar (Hrz.ST.268), en vaad
april (Thiele. 111.6), høst (nolb.Intr.I.503.

RMejborg.Nord.Bøndergaarde.I.(1892).47),
sommer (se Sommer l.i), vinter (Thiele.

III.10. Bøgh.UF.II.73) olgn. 1.5) (jf.bet.l.^

og 4.1-2; især tg ell. dagl., spøg.) om stof

olgn.: som (udelukkende) bestaar af væd-
ske (især: vand), spec: har de for væd-
ske (vand) særegne egenskaber: at flyde,
strømme (let og stærkt) , virke vædende,
gennemblødende olgn. *Ulm har en vaa-
dere Regn, Cassel en hvidere Snee. FGuldb.
S.129. *Da haglede den vaade Sved | Ad
Bondeknøsens Lemmer ned. Wilst.D.1 11.12.

*jeg heller gik
|
tilbunds iblandt de Bølger

yaa,de. Ojel.HS.203. I vandet plejer der at

være vidt. Krist.Ordspr.392. \\ Q3 om havet,

i (faste) udtryk som: den vaade vej. Oehl.

XXX.67. *Det bruser fra den vaade Vej
|

i Nat og Stjerneskær. J7Jens.7L.224. den
saakaldte „vaade Firkant" (0: det østlige

Middelhav). NatTid.**Ul941.14.sp.5. jf. Ele-

ment 2.1: i hvor ofte jeg end har været i

Havsnød, saa har dette vaade Element
dog ligesom endnu ei havt nogen Magt at

berøve mig lÅvet.Prahl.AE.IV.7 . S&B. sml.

Grav 4.2: *Det er et Skib, som skal forgaae.
|

Halv opslugt af den vaade Grav
|
Det

lader hid mod Stranden sta.a.e. Oehl.Digte.I.

(1823).24. finde en vaad grav, om person

ell. skib: drukne, omkomme, synke til bunds i

bølgerne. S&B. Pol."'1^1941.10.sp.l. (jf. bet.

l.e} anv. som subst.: Denne Gaard (ejedes)

af en Søcapitain, som trak sig fra det Vaade
tilbage paa det Tørre. Heib.Poet.V 10. 1.6)

(jf. u. bet. 1.4-5 og (m. spec. anv., om graad,

drikkevarer olgn.) bet. 3.2-8, 4.2 og i) anv. som
subst.: vaadt ell. det vaade, tscer om regn-

vand, vandpyt (Esp.501), søsprøjt, vand, som
man bader i, olgn. Det almindelige Vaade, jeg

vil sige Vandet, er en Ting, som til alles

Brug er høyst- nødvendig og u-mistelig.

JCLange.NVFort.2. *En Maar, som fik det
Vaade kær (o: en odder). JVJens.VL.49.
Gaslygterne stod og spejlede sig i det våde.

StDrewsen.K.74. jf. bet. 3.2: Vi seilede mange
Nætter og Dage, vi havde det med Sling-

ren og med Yd^a^dt. ECAnd. (1919). III.196.
det bærer ell. driver (Rask.FynskeBS.70.

UfF.) vaadt paa, (nuisær dial.) det (smaa)-

regner. Moth.V4. Feilb. om (en draabe) mælk:
man (kunde) ikke . . faae mindste Vaadt
af (køernes) Vatter. Cit.ca.l791.(AarbFrborg.

1938.15).

2) som udtryk for en under alm. forhold

(paa naturlig maade) svindende fugtigheds-

tilstand: som endnu ikke har afgivet sin fug-

tighed; endnu ikke tør ell. tørret; ofte med
særlig forestilling om friskhed, manglende
tørring, lagring olgn. Høysg.S.48(se IV raa

2.2). den megen Røg . . kom fra Kamin-
ilden, hvor de store, vaade Brændeknuder
\&&e.HCAnd.(1919).IV401. sælge Tørvene,
mens de endnu var vaade. FemlangeAar.156.

jf. bet. 4.4: endnu vaad anbragtes Pladen i

det fotografiske Apparat. Op/B.'///.432.
||

om (flade med paaført) farve, tryksværte,

skrift olgn. (jeg) skyndte mig ned med den
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endnu vaade Lap indlagt i min Stambog.
Bagges.(ABagges.JB.I.172). „De frabedes at

undskylde, at mit Brev er ganske vaadt" —
(seer paa det) nei det er saamæn tørt.

Heib.KS.35. det Extranummer af Collegial-

tidenden, der i dette Øieblik kom ganske

vaadt fra Trykkeriet. iSc/iacfc.^^i. Hun blæ-

ste paa den vaade Skriit. ErlKnst.DH.57.

Stryg altid (ved hemaling) vaadt i vaadt.
HFB.1936.300. under Anvendelse af en

streng Farve trykker (man) vaadt i vaadt

paa en Tofarvemaskine. Bogtrykkerbladet.

1937.151. jf.: en Dag fandt M. (der tapetse-

rede) paa at folde den vaade (tapet-)Bane

sammen vaadt mod ya,a,dt. AndNx.MR.196.

II
om nyfødt unge. den 6te Unge var kommet

frem . . men endnu var den vaad og hjælpe-

løs. Orm</ioZ2?T.ZZZ//. 36. især i talem.

vaad bag øret (Moth.Vé) ell. (nu olm.)

ørene, (ofte nedsæt, ell. spøg.) endnu ganske

ung (og uerfaren); grøn (3.i). Pont.DD.116.
KayLarsen.Glimt.(1904).13.

3) som udtryk for en paa særlig (især
uønsket) maade fremkommen fugtig-
hedstilstand. 3.1) i al olm. Hør, som er

giort \Siåt.Cit.l711.(Vider.III.99). en vaad
Raket, der fuser hen ad Joiåen. Cit.1830.

(Heib.Fl.^'/»1830.1.sp.2). I sidder jo og
dypper Aarerne, som om I er bange for at

gøre dem vaade ! OseJens.5'L.75. ordspr.: den
sten bliver (til sidst) vaad, som hver
mand spytter paa, se spytte 1.6. 3.2) om
den (person), der har været udsat for (stærk)

regn, vaadt (I.2) føre, oversprøjtning af (hav)-

vand: som (helt ell. stedvis) er bleven vaad
(1) (paa kroppen, tøjet); især: drivende af
væde ell. gennemblødt; navnlig i forb. som
blive vaad (paa tøjet), (blive) vaad
om fødderne (Levin. SophClauss.P.39)
ell. benene (DagNyh.''liol922.Sønd.l2.sp.2.

LollO.), (faa) vaade fødder (HCAnd.
(1919).II.135), en vaad sok (se Sok 2.z),

en vaad trøje (se I. Trøje 2.i), (dial.) ogs.

(jf. bet. 1.6^ faa vaadt (faa vaade fødder.

Jørg.F.94. CReimer.NB.383), blive vaad
(lige) til skindet (se Skind l.ij ell.

skjorten (Holb.Er.II.5. S&B. Blækspr.

1902.35), (være, blive) saa vaad, som
om man var trukket op af vandet, saa
vaad som en druknet mus (se videre u.

bet. 1). De blive vaade (1931: vædes^ af

Bjergenes Vandskyl, J06. 24. 8. *den vaade
Dragt

I
Dig klæder meer end bedste Pragt.

|

Den viser mig fra Bryst til Fod
|
Forræderisk

hvert l.eåQrD.oA..Oehl.F.(1816).64. *Jeg er

vaad.
I
Det var en Plaskregn ! sms<.67. hun

nænnede ikke at giøre sine sølvspændte Skoe
vaade. Foersom.L.33. vi . . vare (kun) blevne
eengang vaade, nemlig fra Reisens Be-
gyndelse til dens Y,nåQ.Schouw.N.80. Gus!
Barn, Du staaer jo og bliver ganske vaas
(o: ved leg med vand)lFritzMrg.nr.83. jf.:

*Hop da sorgløs, gode Baad,
| Ad Søvejen

hen;
]
Bliver Næsen ogsaa vaad, Den tørres

nok igen. Drachm.SH.8. om virksomhed, der

fremkalder en saadan tilstand: Tause Fugl
de brede Vinger løfter

|
Med sit Bytte fra

den vaade Hgt.PMøll.ES.1.47. Det havde
. . givet vaade Dravatter under Landsæt-
ningen. ilfj/ijEn'cifi./S'.i5(?. det var en vaad
tur

i (jf. bet. 1.6, 4.2 og 4,4^ spøg.: enten man
fik Vaadt eller Tørt (0: druknede ell. blev

slaaet ihjel), saa fik man sit Livsbrød.

10 Grundtv.Saxo.1.71. 3.3) om en paa legemets

overflade ell. paa paaklædningsdele olgn. frem-
trædende fugtig tilstand, fremkaldt af orga-
nisk (draabe- ell. strømmevis) vædskeud-
skillelse. (om (sygelig) tilstand med saadan
udskillelse se bet. 4,8j. || (jf. taarevaad^ om
øjne (blik), kinder, som er vædede af taarer
(graad). * Peder Ruus . . |

Med vaade
Øyne stoed og ventede sin Dom. Holb.Paars.

342. *af Øiets Dug min Kind er vaad.

20 Bagges.Danf.il1.90. HCAnd.D.17. »Skjøn er

Døden, som I fik (0: i kampen) . .
|
Derfor

vil med vaade Blik
|

Heller ei vi Eder
mmåe?,. Holst.Album.32. hvert Hoved var
blottet, hvert Øie \&2iåt.NPWiwel.NS.136.
jeg (har aldrig) kunnet taale at se et Men-
neske græde, jeg bliver selv vaad i Øjnene.

Bergstrøm.Ve.32. Den Aften . . lo min Far,

saa han fik vaade Øine.MLorentzen.R.1.25.

(jf. bet. l.e) anv. som subst., om taarer, graad:

30 Der løb vaadt i hans Øine. ThøgLars.FB.
46. Han strøg det vaade fra hendes Kinder.

EBertels.D.23. \\ om resultat af vandlad-
ning (hos den, der ikke kan holde urinen

tilbage); især (jf. IL tør I.5) m. h. t. (spæd)-

barn; i forb. som gøre sig vaad (Garboe.

HA.63. JVJens.TL.50), være vaad (Vilh

Rasm.BD.7), gøre sengen vaad (se Seng

1,6^, have en vaad ble (se Ble 2), vaade
bukser (AndNx.DM.III.107. 0Rung.K.51)

40 olgn. hvem vilde ikke le sine Bukser vaade,

naar han saa' en Baad kæntre propfuld af

Tyskere. JohsDam. FS. 61. Vaagner Barnet
om Natten, staar Manden gerne op og under-

søger, om Barnet har gjort sig wasiåt. Takt
ogTonepaaSengekanten.(1943).17. (jf. bet. 1.6

;

1. br.) anv. som subst.: gøre, lave vaadt i

sengen olgn. (forf.) omtaler ikke at (N. N.)
i Drukkenskab pryglede og sparkede hende,

at han baade gjorde Vaadt og Tørt i

50 Sengen. Schand.(Brandes.Br.III.243). || om
restdtat af stærk sved (især under anstren-

gelse). Holb.GW.y.3. jeg var allerede saa vaad
af Sved, som om jeg havde besteget Gott-

ha,rå.Bagges.DY.X.128. Han blev vaad i

Hænderne blot ved Tanken om at skulle

holde om en Yige.AaDons.MV.117. \\ m.h.t.

afsondring fra næsen. En fregnet Dreng
med vaad 'Næse.ThøgLars.FB.103. Jesper

Ew. De grønne Aar. (1945). 111. (jf. bet. l.e)

60 anv. som subst.: det vaade fra Næsen, som
(børnene) tværer ud med et Æime.MLorent-
zen.G.78. jf.: den Strøm af Næsevaadt og
Taarer, der i sød Forvirring løber ned over

(barnets) Ansigt. TDitlevsen.BF.77.
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4) (bet. l(-3)j med særlig (bi)bet., navnlig

i faste forb. (ofte mods. tilsvarende udtryk m.

II. tør i), med forestilling om en for vedk.

ting, forhold osv. særegen beskaffenhed,
der er præget af fugtighed, vædske- ell.

fedtholdighed. 4.1) (især fagl.) i al olm.,

om ting, redskaber olgn. Under Efter-

behandlingen er tør Forbinding bedre end

•vaAd.Chir,(1845).II.348. Man skelner mel-

lem vaadt Formsand, ogsaa kaldet raat

Sand, og tørt eller fedt Ssind.OpfB.'III.162.

vaade Elementer (jf.YsL&åelementJ.HHolst.

Elektr.1.86. vaadt Termometer (o: med sprit,

kviksølv olgn.). Schéller.MarO.270. (paa) den
saakaldte vaade ^gfas-jMaaler (er) Behol-

deren . . fyldt med Nnnå.Sal.^XIV.SSl. Ud-
førsel . . af vaad saltet Fisk (jf. vaadsaltej.

Bek.Nr.81"/tl934.§4. vaad Gas .. produce-

res sammen med Ra,3io]ie. IngBygn.1940.189.

sp.l. sml. bet. 4.4: Papiret (afvandes) idet

det efterhaanden passerer mellem 3 Valsepar,

der benævnes 1ste, 2den og 3die vaade Presse

(jf. Vaad - parti , -presse^ . Hannover& Smith.

Papir.237. \\ vaad dok, se I. Dok 2. || vaad
grav, ^ se Grav 2.2. || vaad ovn, se Ovn
2.

II
vaadt vand, vand, der ved tilsætning

af særlige overfladeaktive stoffer faar evne til

hurtigere og dybere indtrængen ell. til at danne
en jævn hinde paa en fedtet overflade. PoUU
1949.1.sp.2.

II
vaad va(d)sk, d.s.s. Vaad-

va(d)sk. BerlTid.''/il950.M.13.sp.6. 4.2) om
flydende fødemidler (drikke); ogs. med
tieraf afledt videre anv. vaade varer, se Vare.

II
anv. som subst., dels (vulg., nu sj.) en vaad,

en dram olqn. slaae dog et Par Vaade i

Flaben endm.JHugo.HM.IV31. dels (jf. bet.

1.6) intk. vaadt. Gid jeg maa blive hængt,
om jeg har smagt Vaadt i min Mund uden
bare Vand. Kom Grønneg. 1. 190. Junge. 155.

dersom du paa saadan Spot
| . . fornemmer

|

En hæftig Lyst til noget vaadt,
|
Pounche

giør, du alting g,lemmeT.Storm.SD.168. Na-
turligvis maatte der en Del vaadt til at

skylle alt det søde ned. FrHeide. Midtsjælland.

(1919). 73. især (jf. let. 1.4, 3.2 og A.\) i forb.

m. tørt (II.4.2), navnlig i udtr. hverken
(i&&, ogs. smage (Moth.S522. Mau.II.311.
D&H.11.290) olgn.) vaadt eller tørt. Nu
faaer den Soe (o: konen) ind, og æder Froe-
ost, og jeg Stackelsmand skal gaae fire Miil

og faar hverken Vaat eller Tørt. Holb.Jep.
1.3. hånd holdt sig i en Feber 6 Dage baade
fra vaadt og tørt. sa.Bars.III. 6. Oehl.Øen.
(1824).II.137. Ing.EM.II.82. (bjærgerne har)

for Skik, aldrig at føre Levnetsmidler, hver-
ken vaadt eller tørt med sig paa Havet.
Blich. (1920). XIX.188. AndNx.PE.llI.^295.
Han skulde drikke et Teglas vaadt for hver
Tallerken tørt, jeg spiste. 3/a<ic/uno.JE/f.227.

(»j.) *Hans Stilling var just ikke flot,
|

Dog havde han til Tørt og Vaadt, Win</i.

NDigtn.107.
||

(især talespr., jarg.) med
videre anv. (mods. II. tør i.s) om sted olgn.,

hvor der er (serveres, drikkes) rigeligt af

(spirituøse) drikkevarer. I Lørdags holdt

(skolebestyreren) et vaadt Lærermøde med
Puns, Rødvin, Sherry og Cigaxei. FrNiels.

(Biskop Fr.Nielsen.(1911). 29). Her ligger

nogle temmelig vaade Beværtninger. Dag
Nyh.yil922.11.sp.6. skumle Skikkelser . .

slog Vejfarende . . for en Femøre til vaadt
Natlogis. CHans.5Z.52. det kan lugtes, han
har været paa de vaade Veje (o: har druk-

10 ket) igen. sa.F.12. UfF. (1. br.) om person:

(stærkt) beruset, Saadan er han, naar han
er dugget, nu skal De bare se, naar han bli-

ver ya,di,d\ MartinAHans.JR.49. jf.: De Vaade
(o: modstanderne af spiritusforbud) i U. S.A.
Bornholms Tidende.*/iil926.4.sp.6. 4.3) (især

fagl.) om (sygelig) fysisk tilstand med
(organisk) vædskeudskillelse (jf.bet.B.s).

Hosten tager til og bliver undertiden vaad.

Viborg.(PhysBibl.lV.154). Steengalle (med)
20 Materie (kaldes) vaad eller boldnende. JfiZ

TeknO.277. Der kan være Flod af Næsen
tilstede, og da siges Engbrystigheden (hos

hesten) at være „\&Sid".Stockfleth.S.7. Vaad
Forraadnelse. T/P.2925.37S. 4.4) (i rigsspr.

især fagl.) om virksomhed, der foregaar

med anvendelse af (ell. udskillelse af) væd-
ske, m. h. t. ting i fugtig (vaad) tilstand.

den vaade Bleg (mods. Tøih\eg).Manufact.

(1872).232. vaad Forgyldning (o: med guld

30 i form af en opløsning) .OpfB.^V.294. \\
(især

kern., 0) som udtryk for en ved analyse,

malmudvinding olgn. anvendt fremgangsmaade
med brug af (opløsende) vædsker til frem-

kaldelse af en kemisk proces: den vaade
prøve (VSO.) ell. metode (Sal.*XIY232f.)
ell. (efter sen. lat. via humida^ (prøve, frem-
stilling, udskillelse ad) den vaade vej,
(tidligere) ogs. i udtryk som i (Hallager.

211), paa (Tychsen.A.II.181.528. AWHauch.
40 (1799).41. OHMynst.Pharm.1.76), ved den

vaade vej (vAph.Chym.III.525) ell. vaade
veje (Hallager.211). Sølvets Probering med
Saltopløsning eller den saakaldte vaade Vei.

Hinnerup. Juv. 215. (han) undersøgte den
forvandlede Mønt baade paa Probeerstenen

og ad den vaade Vei— jo, det var rent Guld.

Baud.OI.37. \\ den vaade proces, (fot.)

den især tidligere anvendte fremgangsmaade,
hvorved den fotografiske plade gøres lysføl-

so som ved behandling med kollodium og sølvilte

for derefter (som vaad plade) at eksponeres,

fremkaldes og fikseres. OpfB.*III.431. Sal.*

VIII.581. jf.bet.2: vaade Vl&der.smst.VIII.

582.
II (jf. bet. 4.3 samt bet. 1.4; nu næppe i

rigsspr.) om slag, hug, der fremkalder blød-

ning, blodige mærker; ogs. med mere ubest.

bet., om læsterlige prygl, haard medfart, ud-

skældning olgn. (jf. II. tør 1.8 slutn.). Ing.

L.IILl3(se IL tør 4.4;. spec. (jf. bet. i.2)

60 anv. som subst. i udtr. give en (baade)
vaadt og tørt. Dania.IX.46. spytte paa
en kæp og give en baade vaadt og tørt, se

spytte 1.6.

5) (1. br.) overf., uden (tydelig) forestilling

XXVI. Bentrykt "/, 1060 12
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om fysisk tilstand. 5.() (mods. II, tør Q.i)

om ytring, digt olgn.: i overdreven grad fø-

lelsesfuld (og højstemt poetisk); sentimental;
taarevædet; ogs.: flov (2.3); banal; van-
det. Forskaan mig endelig for disse vaade
Riim (o: vers).PMøll.ES.III.43. Brøndum-
Nielsen.PM.84. vaade vittigheder og tørre

bemærkninger. PoLV,ip^p.S.sp.2. 5.2) (af bet.

B.2) ^ om spiller: som taber paa afgø-
rende maade, bliver bet. Faae Modspil-

lerne (i sjavs) ikke over 30 Points, da siges

de at være vaade, og de Vindende faae det

dobbelt betåh.Holmgaard.Spillebog.(1852).76.

vaad«, i ssgr. [ivå(")6-] (i rigsspr. nu
især CJ ell. fagl.) af III. vaad (jf. dog Vaad-
glibj; saaledes (foruden de ndf. anførte) forsk,

let forstaaelige ell. (i alm. rigsspr.) mindre br.

ssgr., dels (jf. -skoet, -øjet^ til III. vaad 3.2-8 :

vaad-benet, -fodet, -næset osv., dels (fagl.)

til III. vaad 4.i : Vaad-formaling (jf. -male^,

-metode (fx. om vaadmaling, mods. tørmaling),

-presning (af teglsten) ofl,. -agtigy adj. (ænyd.
d. s.; nu sj.) i nogen grad (lidt, temmelig)

vaad; fugtig, det er vådagtigt veir i dag.
Moth.Vé. den vaadagtige Nervebund i Bun-
den af Øyet.KSelskSkr.VI.154. man nodes
til at tage Sæden halv vaadagtig i Huus.
Borreby.PA.43. et vaadagtigt eller fugtigt

¥or&aT.JPPrahl.AC.27. MO. 7SO. S&B.
-band, en. [III.I.2] (jf. Surbund; land-

br.) vaad (daarligt afvandet) jordbund; i

ssg. Vaa d bu n d sp lånte. LandbO.*I.705.
-drift, en. [III.4.4] fremstilling af vand-
gas (i gasværksovn). IngBygn.l943.42.sp.2.

I. Vaade, en. ['vå-Sa] flt. (1. br.) -r

(Winth.X.107. HBrix.HK.288. PoulSørensen.
ApriliDanmark.(1942).fllJ). (glda. d. s., æda.
wathæ (oblik.: watha. Brøndum-Nielsen.OO.
III.203 ff.), SV. våda, no. våde, oldn. vå6i;
besl. m. oldn. vå, ulykke, fare, skade, og vist-

nok m. Ve og ond; jf. vaadelig)
I) (især højtid., poet., arkais.) ulykkelig,

tung, sørgelig (skæbnebestemt) tilstand; nød;
trængsel; elendighed; jammer (1); ogs.

om det enkelte tilfælde, dels: (truende) fare,
dels: (indtruffen) ulykke, (tilføjet) skade,
(især anv. i præp.-forb., ofte i forb. m. ord

af lign. bet.: Fare, Jammer, Nød, Ve olgn.).

*nu sejler hver Mand for Hornelummer
(o: det norske fjeld Hornelen),

|
og times

der ingen Y&Siåe. DFU. nr.9.24. *Hjælp mig
af Nød!

I
Ja, for din Død,

(
Frels mig fra

Synd og Y&a.de\SalmHj.l06.2. Aldrig er jeg
uden Vaade,

| Aldrig dog foruden Naade.
Kingo.SS.III.188. *jeg (0: en kat) frel-

ser dine (0: soens) Smaa | Fra Dødsens
Nød og Y&ade.Reenb.II.244. *Gud sin Søn
for os har sendt

| Til Jammer, Vee og
Vaade. Brors.7. *I Vaadens Stund endnu
galdt ingen Krigens Tngt. NordBrun.Jon.52.
en barsk Strofe af Middelalderens tusind-
aarige Sang om Vrede og Yaa.de.Jørg.OF.23.
i (rim- og) modsætn.-forb. m. Baade: Kingo.
SS.IV.284. hvad Folkets TilUdsmænd fik

gennemført til Baade og til Vaade. J5iogr

L.*VIII.208. sml. Ildsvaade (og Vaadeild;,
Vandsvaade: (bærer) Tienestetyende , , Ild

ud, og kommer da nogen Vaade deraf, da
er Bonden ej skyldig at gielde det. DL.6—
19—7 (jf. bet. 2). *ved Ilds, og Vands, og
anden Vaade | Til Grunde gik . . | Den
største Forraad . . af Sang,

| Der nogensinde
henlagt blev in Mente. Bagges.Danf.il.94.

10 *Jeg vogted den (0: gaarden) for Vaade
|

Af Ild og Fiendeyold.Winth.X.293. \\ især

m. præp. i, t udtryk som komme (SalmHj.
589.1. CEw.DV.47), være stedt (se u.

stede 6.1^ i vaade olgn., spec. (i folkevise-

stil) staa ell. stande i vaade, i udtryk

som: *nu staar landet vdi vaade.DgF.lil.
370(jf.Hauch.ND.21. Drachm.VS.9) ell: »nu
stander landet vdi wa&de. DgF. 11 1. 372 (jf.

Rich.DM.68. HFEw.NielsEbbesøn.(1886).16).

20 *Sin Hjælperhaand (gud) rækker ud, | Hvor
dybt vi sank i Yaeide.SalmHus.941. 5. Saa
være nu Drotten vort Skjold

| I Vee og i

Ya.B,de\Orundtv.SS.I.67. *pludselig fra Leiet

(0: sygesengen) hende naaede
| Et dæmpet

Skrig, som gjaldt det Hjælp i Vaade. Paiilf.

AdamH.III.96. JPJac.(1924).I.175.259. man
falder i Vaade (1871: i Ulykke^, naar Tungen
er ia\%]!i.Ords.l7.20(1931).

2) (især ta ell. jur., foræld.) skade- ell.

30 ulykkevoldende tilfælde (hændelse ell.

handling) , som sker uforvarende ell.

uforsætlig; spec. (jur., foræld): hændelig
skade (mods. en ved uagtsomhed forvoldt

skade); ogs.: hændeligt uheld; (hvad der
sker af) vanvare. Nørreg.Privatr.IV.398.

Mod Vaade kan ingen vare ^ig. SMich.Dø.
98. den opfindsomme, vittige, for hændelige
og uhændelige Vaader evigt udsatte Lakaj.

HBrix.HK.288. JurO. (1934). 158. haand-
40 løs vaade, se haandløs 3.2. 7/. Vaadeger-

ning: „vi (vil) afsone en uheldig Blodskyld
— en Vaades Brøde." — „En Vaade? — be-

høver den khoningi" Falsen.Idda.109. For
Haand, som Vaade giør, er Sorgen rede.

Oehl.HrS.(1817).133. || især i forb. af vaade,
ogs. ved (Goldschm.Hjl.il. 1178. JVJens.
Br.l60. VilhAnd.lAtt.IV4) ell. (dial.) for
vaade (UfF.), uforsætligt; af vanvare; ved

et (hændeligt) uheld. Saarer mand anden af

50 Vaade imod sin Tanke og Villie, betale Bad-
skerløn og den Saaredis Kost, imens hånd
lægis.DL.6

—

11—2. skeer det af Vaade og
Skiødisløshed, og ikke af Forsæt, da bøder
band SksLden.smst.6—19—2. *0 Helt! — jeg

dræbte dig af Yaade.Ew.(1914).I.236. at det

ikke havde været af Vanvare eller Vaade,
at jeg havde slaaet saa meget itn.JJPalu-
dan.Er.53. en Mandsdraber, som af Vaade —
uforsætlig (Chr.VI: af en forseelse, uviden-

60 des; 1931: uforsætligt og af Vanvare^ slaaer

en Person ihjel. Jos. 20.3. en 12aarig Pige

druknede samme Aar af Vaade i Smedens
Brønd. AarbSorø.1943.66.
II.Taade, v. ['vå-da] -ede. (a/ IIJ. vaad;
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sml. vaadte; især dial.) gøre vaad; væde;
fugte, en gammel Pige . . klinede (kun)

med den ene Haand, hun vilde aldrig vaade
mere end den ene Haand, sagde hxxxL.Nord-

sjællF.Y66. UfF.fSjæll.). til III. vaad 3.3:

i Memoirelitteratur . . læser (man) om For-

fatterens Fødsel, dernæst om, hvornaar han
er blevet vænnet fra at vaade sin Toga
o.s. y.NatTid.*M945.7.sp.5.

|| (jf. fugte 1)

upers., som udtryk for (smaa)regn: vaadte. lo

Feilb. UfF.(Sjæll.).

III. vaade, v. se II. vade.

Vaade-« t ssgr. (ogs. Vaades-, nu næ-
sten hun i Vaadesgerning; se u. Vaadedrab,
-gerning, -ild, -skud, værk/ (især tp ell.

jur.) af I. Vaade (jf. dog Vaade-sted, støvle/

navnlig I. Vaade 2; saaledes (foruden de

ndf. anførte) forsk, nu mindre hr. ell. let

forstaaelige ssgr. som Vaade -bod, -brand

(jf. -ild/ -hændelse (jf. -fald/ -mord (jf. 20

-drab/ -saar, -sag, -(til)stand. -drab, et.

Amberg. MO. Til Røsnæs . . henfører Folke-

sagnet Vaadedrabet paa Valdemar den unge.

HVClaus.DL.34. Vaades-: Baden. Jur O.

11.223. Orundtv.HVI.145. -fald, et. (nu
næppe hr.) til I. Fald 6: (tilfælde af) ulykke,

nød; vaade (I.l). *Gid jeg . . fra Ulyk-
kis Vaade-fald | BQyåns.Kingo.SS.III.261.
CFrim.SS.28. -fuld, adj. (glda. d. s.; nu
sj.) til I. Vaade 1: fuld af (truende) fare, 30

ulykke; vaadelig. vAph.(1759). MO. VSO.
-eernins:* en. {æda. wathæ(s) gærning
(DOL.II.427); jf. -værk) en af vaade øvet

gerning. Yade -geTn'mg.Moth.^V4 (men: Yi-
de3-gerning.Mo<A.F9/ OOuldb.VH.I.219. jf.

MO. VSO. D&H.
II nu alm. Vaadesger-

ning (tidligere ogs. skrevet i to ord). Vaadis
Gierning. DL.5—i3—4S. For Vaades Gier-

ning i Drab gives efter vor Lov 40 Lod Sølv
til den Dræbtes krj'n\%&x.Schytte.IR.V.256. 40

det (drah, under en jagt) blev betragtet som
en Va<idesgjerning.fiiicA.('J92(?/ZX/Z.27S.
Arup.DH. 1.273. -ild, en. ^aades-. Borre-

bye.TF.369. NordBrun.Jon.37. Bredahl.V.38.

TroelsL.*II.212. UfF.(Falster), jf. JKamp.
DF. 172 (Bogø)), (^/da. vaade-, vaades-ild

(Kalk. IV 887. Bønneb. 1.209), oldn. vå6a-
eldr) en af vaade opkommen ildebrand; ogs.

(jf. 1. Vaade 1 og Skadeild^ om (en saadan)
ildebrand, der volder stor skade, omfattende 50

ødelæggelse; (stor, farlig) ildsvaade; tidligere

(dial.) om alle slags ukendt, farlig ild ude
i naturen, lygtemænd olgn. (JKamp.DF.173
(bornh.). UfF.( Falster), jf. Feilb.). Våde-ild
. . ildebrand, som uforvarendes optendes, af

skodesløChed og ei af forset. Afo//i,F9. Aar
l-'5t opkom i samme Stad en stor vaade Ild.

liorrebye.TF.384. en Klæde-Fabriave (blev)

fortæret af Vaade Ild, som Misundelse siges

at have optændt. EPont.Atla8.II.117. AD io
Jørg.IV197. HMalthies8.N.98. -kast, et.

(sj.) katt, hvorved der (af vaade) rammes et

andet maal end det tilsigtede og derved for-
voldes skade. VSO. D&H. -kuffle, en.

(sj.) udskudt kugle (projektil), der (af vaade)
rammer (og skader, saarer, dræber) noget ikke

tilsigtet (ved et vaadeskud). Dyremaleren I.Th.

Lundbye (faldt) som Krigens første Offer,

ramt af en dansk Vaadekugle.Poi.'V,i920.
7.sp.3.

Vaad-element, et. (jf. IL vaad 4.i

;

fagl.) element (4) med (flydende) vædske
(mods. Tørelement/ DaEngTeknO.
vaadelig, adj. [ivå'dali] (æda. vra.thæ\ik

(Harp.Kr.32.168ofl.), sv. vådlig, (sen.) oldn.

vdftaligr; jf. vaadefuld; nu sj., især arkais.

ell. hos sprogrensere) præget af, forbunden
med vaade (I.l); farlig. Ministeriet Mon-
rad . . skulde styre Danmarks Ror i et af

dets vaadeligste Øjeblikke (0: 1863). Barfod.
F.II.638. (Odysseus') vaadelige Y?Biå.Hejm-
dal.*'/tl869.1.sp.l.

Taades-, i ssgr. se Vaade-.

Vaade-sang, en. {vistrwk egl. ved mis-
forstaaet tydning af (jy. udtale af) Ottesang
(se KirkehistSaml.4R.i.380f.), idet l.led op-

fattedes som I. Vaade 1) sørgesang, der, under
(ell. i mindet om) stor vaade, nød, trængsel,

synges med anraabelse af guds naade og

hjælp; spec. om den i Viborg domkirke (ind-

til henimod 1700) afholdte tidlige morgenguds-
tjeneste (ottesang (1), fromesse), opfattet som
en (sjæle)messe til minde om Erik Olippings
drab i Finderup (1286). Wadsk.Skuepl.168.
Molb.BfS.1.92. hver Nat skal Vaadesangen
her opstige fra Jordens Dyb (a: kryptkirken)

. . Vi skal Dag og Nat her bede for vor
myrdede Konges Sjæl.Ing.EM.^ 11.(1828).
290. Rich.VL.15. Trap.*VI.52. \\ med videre

anv. *Med Vaadesang renlivet Mand
|
vor

Frelser her hi9aia.laeT.JohsSteenstr. EE. 51.

det skumrer Skærtorsdag Aften, og Vaade-
sangen lofter sin første lange Linje: Quo-
modo sedet sola ciyita.s. Jørg.OF.77. -skad,
et. (sj. (skrevet) Vaades-. Bredahl.V50).
uforsætligt, af vanvare, uagtsomt affyret skud,

der rummer fare for vedk. selv ell. andre, spec.

virker dræbende; ogs. (1. br.) om et uden
sigte afgivet skud, der (ved et rent tilfælde)

rammer sit maal (Kierk.VI.359). MO.^ han
havde ved et Vaadeskud dræbt sin Brud.
HCAnd.KS.II.126. det ulykkelige Vaade-
skud, der . . havde dræbt den høitbegavede
Maler Lundby. Le/ijn.//.252. den tredie Søn
omkom ved Yaadeskud. SMich.Æb.69. DJagt-
leks.1348. jf.: deres 3-aarigo Søn blev . .

vaadeskudt af sin 7-aarige Broder. Svendb
Amt.1923. 176.

J|
med videre (uegl.) anv.; om

skud (I.3.1), der ved et rent tilfælde fører

(fod)bolden i maal: Østbornholm.^*/tl927.1.

sp.5. (spøg., sport.; muligvis med tilknytning

til I. Skud 3.5^ om tilfældigt uheld olgn.: en
jordbunden Kvinde, som han ved et Vaade-
skud giftede sig med i sin Ungdom. Jesper

Ew.K.75. (vulg.) om (resultat af) uønsket

besvangrirtg : Bom.S.62. -nted, et. se Vade-
sted, -fltedt, part. adj. (højtid., poet.) stedt

i vaade (I.l). *(med) Himmerlands Tyr
|

12*
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. . som Vartegn |
vandrede vaadestedte

|

jydske Oldbønder |
ud fra deres Odel.

JVJens.Paaskebadet.(1937).80. -støvle, en.

se Vadestøvle. -v«rk, et. fTaades-.
Moth.VO. JurO.(1934).158). {æda. wathæ-
wærk (DGL.II.223; ogs. wathæs wærk.
stnst.J, oidn. våbaverk; nu ikke i olm. spr.)

d. s. s. -gerning. MO. S&B. VSO.
Vaad-filt, en. (jf. -presse og gauske^

(gauskevalsen bringer) Papirbladet . . over

paa et endeløst Filtbaand (Vaadfilten), som
fører det gennem to Valsepresser. PopiVL.

299. -forraadnelse, en. (jf. forraadnet,

-raad, -raaddenhed; fagl.) forraadnelse med
vædskeudskillelse; spec. om kartoflens (af bak-

terier fremkaldte) knoldforraadnelse. HavebrL.*

JI.81. -forraadnet, part. adj. (jf. -for-

raadnelse; fagl.) spec. om kartofler: Regulativ

Nr.218"/d936.§2. -glib, en. se Vadeglib.

-S^øre, V. (ænyd. glda. d. s.; nu næppe br.)

gøre vaad; (gennem)væde; fugte (stærkt),

(især i pass., spec. perf. part. brugt som adj.).

(hvis) der er Udslæt i Panden . . da vaad-
giøres en Linklud i . . Vand . . og lægges

derpaa Morgen og Atten. Miilertz.Radesygens
Natur.(1799).70. det vaadgjorte uglasserede

LeeTtøi.Rawert&Oarlieb.Bornholm.(1819).127.

'Wors.DO.12. -hat, en. folkeligt tilnavn til

Jacobsdag, 25. juli, som særlig regnbringende

(og derved varslende fortsat regn); i forb.

Jacob Vaadhat. Mau. 4463. Thiele. 111. 9.

-hed, en. {ænyd. d. s.; m ell. fagl.) den egen-

skab at være vaad; ogs. konkr.: vædske; vand.

(man føler) en gelinde Vaadhed paa Hu-
den. Sundheds Magazin. (1763). 55. (varme-)
Ledningsevnen (hos træ) vokser med Ved-
dets Vaadhed og Vægtfylde. S'Menson.jB.//.

38. jf. III. vaad 3.2: Den gamle Kone har
igen glemt Vaadhed (o: efter tordenbygen),

Skuffelse og Forkølelse. KMich.Mor.(1935).
70. om (nedstyrtende) regn olgn.: en ned-
dryppende Vaadhed. Heitm. Physik. 58. lut-

ter Vaadhed og Druknen, Vibeskrig og en
mægtig Legen Skjul af Solen mellem Byger:
Foraarets Komme. JVJens.JL.64. -kold,
adj. vaad og (derved) kold. en Vægter . .

sad saa stille som en Statue paa den vaad-
kolde Trappe. TAowi Lo. J.fl.i(? 7. Tøsneens
tunge, vaadkolde Fnug pidskede ham i An-
sigtet. smsf.22(?. -lig^ger, en. (fagl.) den,

der ikke kan ligge tør (i sengen), gør sin
seng vaad. Pol."*/»1950. 20. sp. 2. -læske,
V. vbs. -ning (TeknLeks.1.578). (mods. tør-

læske^ læske (kalk) med tilsætning af et

overskud af vand. (især i pass., spec. perf.
part. brugt som adj., ell. som vbs.). Mur
Jernbeton. 56.62. -løber, en. (mods. Tør-
løber^ form for vandmaaler, hvor det

gennemstrømmende vand driver et (vinge)

-

hjul. TeknLeks.1.578. -male, v. vbs. -ing
(Suenson.B.III.362; mods. Tørmaling;
findele raastoffer (fx. til cement) under tilsæt-

ning af vand. (især i pass., spec. perf. part.

brugt som adj., ell. som vbs.). Sal*XXI1.1007.

-mølleri, et. (jf. -male). Kridtet kom
videre til VaadmøUeriet, blev slemmet og
blandet med Ler . . og malet til Cement
i Gementmøllen. Kirk.NT.6. -ovn, en.

roterovn, hvori vand i cementslam bringes til

at fordampe (og massen derefter sammen-
sintrer). DaEngTeknO. -parti, et. (jf. -filt,

-presse; den del af en papirmaskine, der

behandler det endnu vaade papir. PapirL.399.

10 -presse, en. (jf. -parti og den vaade
presse u. IIL vaad i.i) PapirL.399.

-raad, et. (jf. -forraadnelse; fagl.). An-
grebet (af graaskimmel paa frugt) er ogsaa
et Y&a,dTa.Bid.HavebrL.^I.644. -raadden-
hed, en. (jf. -forraadnelse; fagl.) spec. om
(kartoflens) (af bakterier fremkaldte) knold-

forraadnelse. S&B. -salte, v. vbs. -ning.

(jf. vaad saltet u. IIL vaad 4.i ; især som
vbs. ell. i perf. part.; fagl.) salte (kød, fisk

20 osv.) uden tørring, under anvendelse af salt-

lage; grønsalte (mods. tørsalte^. || spec. m. h. t.

huder: behandle med salt og sammenrulle
i vaad tilstand. Sal.'XL817. Skotøjs 0. 54.

-skoet, adj. (nu især dial.) som har (faaet)

vaade sko, er (bleven) vaad om fødderne

(mods. tørskoet;. Moth.Vé. i Mørket (traadte

hun) i et Hul, og blev vaadskoet.^a^&.fi.

1.89. Holst. R. Thorsen. 188. Dania. IX. 27.

LollO. -slibning, en. (jf. vaad slibning

30 u. Slibning l.i; slibning, hvorved vædske
(vand) anvendes, jf. Vaadslibeanordning
(IngBygn.1943.330) samt Vaadsliber (om
arbejder paa jærnstøberi. Arb.forsikr.1907.Bi-

lagl.34). -slukke, v. vbs. -ning (IngBygn.
1940.192. sp.2). (mods. tørslukke; slukke

(fx. koks) med (køle)vand. (især i pass. (perf.

part. brugt som adj.) ell. som vbs.). de tør-

slukkede Koks er meget haardere end de

vaadslukkede.smsi. 207. sp.2. -spinde, v.

40 vbs. -ing (Hannover.Tekstil.11.474). spinde

(hørtraad) efter fugtning (af traaden) i et vand-

bad. HaandarbF.1943. 465. -stampning,
en. (mods. Tørstampning; d. s. s. -støb-

ning. IngBygn.l945.9.sp.l. -stereotypi,
en. (bogtr.) stereotypering, hvorved matricen

tages af formen i vaad tilstand (og stilles

i tørreovnen); koldstereotypi. TypogrOrd. 354.

-støbning, en. ^y/. -stampning ; mods. Tør-

støbning; støbning af beton med anvendelse

50 af en forholdsvis vaad masse. Sal."XXIV.372.
vaadte, v. ['voda] -ede. vbs. -else

(s.d.). {af intk. af III. vaad; jf. II. vaade;
dagl. (jf. VSO.), især dial.) afgive vædske,
vand (fugtighed) ; især (upers.): smaaregne,
sne (med tøsne) olgn. Junge. Rask.Fynske
BS.70. Der er Tø i Vejret . . det vaadter
allerede. Rist.FT.31. Feilb. UfF. || om ting,

som der siver vædske (fugtighed) ud af. Jord-

bær, som er sukret ned om Morgenen og

60 har faaet Lov at staa og „vaadte" i nogle

Timer.BerlTid.'/*1948.Aft.9.sp.6. Et Saar,

en Byld, en vaad Klud o. lign. kan „vaadte".

UfF. (Fyn). || (jf. III. vaad 3.3; som udtryk

for (utidig) vandladning: gøre vaad (af urin);
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gøre vaadt (i sengen). I skal ikke stå og

flæbe ned ad jere økser eller vådte jere

træer med jert eget ya,nå. Hjortø.GK.66. nu
gik der Hul paa Plastret (o: paa en senge-

liggende patient) \ Saa tror Karen, vi har

vaadtet i Sengen. AndNx.VE.90. Vaadt*
else, en. (dagl., 1. br. uden for dial.) egl.

vbs. til vaadte; ogs. konkr., om herved frem-

bragt fugtighed, væde. den stive Flip havde
tabt Stivheden af Yaådtehe. Soya.FH.235.

II
om regn. Vi kunde nok have lidt Våttelse.

EHEagerup.no.
Vaad-trøske, en. (mods. Tørtrøske;

fagl.) trøske (i træ), ved hvilken veddet

har en betydelig fugtighedsgrad, bliver rødligt

(jf. Rødtroske^ og mørt. Suenson.B. 11.73.

-va(d)8k, en. særlig (billigere) form for

(fabriks)vask, hvorved vasketøjet tilbagelereres

i halvtørret tilstand (efter slyngning i centri-

fuge). Pol.*^! 1950.3. sp.5-7. •Ta(d)8ker,
en. I) person, der udfører (kemisk) rens-

ning (af tøj) V. hj. af vædske (vand, ben-

sin). Socialdem."/tl945.11.sp.2. 2) (mods.
Tørvasker^ spec: maskine til vaskning af

roer olgn. SorøAmtstid.*^/»1944.10.sp.6. -8Blt-

ning^, en. (mods. Tøræltning^ æltning

af tørvemasse med tilsætning af vand. SaU
XVII.327. -øjet, adj. (mods. tørøjet; nu
1. br.) hvis øjne er vaade (af taarer); som
græder (meget). Moth.V4. *det, som Musen
selv vaadøiet hører h.eT.Zetlitz.(Rahb.Tilsk.

1793.806). Man kan være vaadøiet (f. Ex.
af Snue) uden at have grædt.ilfO. VSO.

I. Vaag, en. [vå'q] (ogs. Vog. se u. bet.

1. — i bet. 2 Vaage;. flt. (i bet. 1) d. s. ell.

-er. (ænyd. vaag, flt. vaager, voger, voer,

glda. wog, vægtlod (?), wowe, vejerbod, sv.

våg, vægt(skaal), no. våg, vægt paa ca. 18 kg.,

oldn. våg, vægtstang, løftestang, vejning, hvad
noget vejer, vægtenhed, vægtredskab, i flt.:

baare, jf. oldn. vog, løftestang, vagar, flt.,

slæde, vogur, flt., baare, oeng. wæge, vægt-

redskab, 'vægtenhed, mnt. wage, oht. waga
(nht. wage; jf. I. W&ge); besl. m. veje, Vægt
og vove; jf. II. Vaag) I) (foræld., især om
no. forhold) vægtenhed paa ca. 18 kg. (36
purid). i Aaret 1766 fangede 3 Sogne i

Søndraørs Fogderie, af Rotskiær (o: rød-

skær) 62,600 Yå&g.FThaarup.Da.Monarkies
Staiistik.(1790).67. En Vog eller 36 Pund
skiær Ta.\s. Forordn.*U1723.II.§l. 124 Læs
Høe, hvert Læs beregnet omtrent til 14
WogeT.Suhm.VI.370. Hage.*1047. 2) (efter

ty. (zucker)waage; bag.) i ssg. Sukker-
vaage, termometer til maaling af sukkerind-

holdet i det vand, der anvendes ved kandise-
rinq af frugt, ved fremstilling af (frugt)is,

karamel olgn. KonditorlaugetsMedlemsblad.^U
1938. Till sml. I. Vage 2.

II. Vaai;, en. [vå'ql (i bet. 1 ogs. Vaa(?e.
;/. Vandvaage (o: stor bølge). Leth.(1800).198).

flt. (i bet. 1:) -er, (i bet. 2:) -e. {penyd.

vaage, lille bugt, vig, hvalvaag, bugt, hvor
hvaler fanges (sml. Vaagehval^, glda. vow.

bølgegang (Kalk.IV851f.), æda. wagh, op-

rørt hav (Harp.Kr.LXXXv), sv. våg, bølge, no.

(dial.) våg, /., bølge, søgang, våg, m., lille

bugt, vig, pus (vor) i saar, færøsk våg, /.,

vågur, m., isl. vogur, oldn. vågr, bugt, vand-

flade, vædske, pus i saar, oeng. wæg, bølge,

mnt. wach, m., wage, f., bølge, søgang, oht.

wag (nht. wogej, got. wegs, bølgegang, storm,

i flt.: bølger, fr. (laant fra germ.) vague,

10 bølge; egl. sa. ord som Vove og besl. m.
I. Vaag) I) (poet., nu sj.) bølge; vove.

*af Blod bleve Vaagerne røde. Nyerup.
Levnet.179. smst.183.184. *åe Vaager ei lode

sig standse. Trojel.1.92. Jeg søgte et lavere

Sted, hvor Brændingen var mindre stærk,

og nød den oplivende Glæde, at lade mig
bedugge af mildere Ysmger.Gierlew.Italien.

11.(1807).175. *Du (o: en tysk pige) er

Kredsløbets Bytte, du Lille,
|
du er født

20 til Vendettaens Aag, | og som Galliens Mor
skal du stirre

|
hjerteræd ned i Krigshavets

Yåa.g.FrPoulsen.F.109. i tilfælde, der mulig-

vis hører til bet. 2: den (o: biblen) fløj paa
hundred Folkesprog

|
mod Nordens isbe-

lagte Ya.a^.Rich.III.27. *Dog, sprang der

så fra Sundveds Kyst | et Ildglimt over Vig
og Våg,

I
og klang så på vort eget Sprog

|

et Kampråb af en Tordenrøst,
| da kom det

som en tvefold Trøst
|

i denne tvefold Kvide.

30 Rørd.OK.97. 2) (næsten kun m. h. t. no. og

færøske forhold) lille bugt ell. (smal) vig.

I Mundingen af Vaagen, hvor Skibet skal

ligge, er der kun en Cabellængde fra Side

til anden. IslKyst.45. NordBrun.D.58. Der
(o: i Halogaland) sad i Vaagen Præsteman-
den Hans Egede og læste i en gammel Bog.
Orundtv.VK.312. en stor Vaag (i Grønland),

i hvilken der fangedes Helleflynder og Rød-
fisk. 5oi^.ff£.7<?. hertil (?): »Island . . |

som
40 maa Askeregnen gribe

|
snart paa Jøkel,

snart i Ya,a,gl Rich.VL.57. jf.: Midvaag er en
af Færøernes bedste Hvalvaage (Fangst-

pladser for Grindehvaler). BeriZonv. ZX//,
286.

II
ofte i stednavne, fx. (paa Færøerne)

Mid-, Sande-, Sør-, Trangisvaag; spec, især

i best. f. Vaagen, om havnen i Bergen.

Forordn.**'xl710.VII.stk.l. Holb.Berg.27 . de
stege i Baaden, der snart forsvandt blandt
de mange Skibe paa Borgens Y&ag. Hauch.

50 MfB.40.
III. Vaac en, se I. Vaage.
IV. \Htigf en. se II. Vaage.
V. Vaag, et. [vå?q] (til VI. vaage ell.

II. vaagen; sj.) det at vaage ell. vaagen
tilstand. EMøller.Inderstyre.(1914).301.312.

315.403. jf. Nattevaag.

VI. vaag;. adj. [vå'q, vmu' olgn.] (yog.
Sort.PSkan.80. NvHaven.0rth.181. FrHamm.
Levn.I.lOO. AarbLollF. 1938. 127. Feilb.III.

60 991. vov. Orundlv.Saxo.II.160. sa.PS.V.62.

Ing.P0.I.31. Winth.IV170.VI.217. Hostr.S.

98C. Høyen. Breve. 45. Wied. LO. 97. KMich.
F.38. KMunk.HJ.135. jf. JHSmidth.Ords.
175. Rask.FynskeBS.70. CReimer. NB. 143.
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LollO.57. — vag. Cit.l702.(AarhVends.

1925.112). Søiberg.SR.213. ErlKnst.K.109.

161. KBecker.S.1.38. Feilb. jf. Esp. §22).
{ænyd. vaag, vog, glda. superl. wowgest (se

Brøndum-Nielsen.GO.II.180) ,
(syd)sv. dial.

våk(er), no. dial. vaak, oldn. våkr, jf. no,

dial. vaak, barn, oldn. våkr, barn, svagt men-
neske

II
dial., se bl. a. Rieiz.821 (skaansk).

Esp.392. Rask.FynskeBS.70. MDL.635. Loll

0.657. Feilb. u. 2. vag) I ) om levende væsen

(ell. legemsdel): svag, skrøbelig m. h. t.

helbred, legemskræfter, ell. medtaget af syg-

dom, sløj, sygelig; ogs. (jf. bet. 2): svag
m. h. t. arbejdsevne, kampkraft. En våg stak-

kel. Moth.V10. hun er alitid saa vog paa
sig. NvHaven.0rih.181. denne Gang vilde han
ikke have de Vaageste (krigere), men de

Vældigste med.Grundtv.Saxo.il.255. rask til

Haands, men vog til Fods ! sa.Snorre.III.163.

Det var en stærken Satan ;
jeg er heller ikke

saa vaag; men I kan troe, jeg havde min
haarde Nød med ham. Blich.(1920).XIV20.

Kone, Kone, hjem du gaa,
|
Din Mand er

blevet vov. j Er han vov? Gudskelov!
|

Nok en Dands, rask paa Taa, | Siden vil

jeg hjemad gaae. Aarestr.SS.1.216. De (maa)
jo takke Gud for, at De kan slippe a' med
Været i en Fart, i Stedet for at ligge her

og hive i lange Tider og blive vovere og
vovere for hver Time. ZakNiels.NT.148. Om
Morgenen var det vovere med Greven (o:

en vagabond). Mad vilde han sletikke ha, og
det kneb med at faa en Snaps ned uden at

snilde. Gravl.BB.119. *Vi syer Sko til vove
Ben,

I
der møjsomt træder Livets Sten —

|

og høje Sko til Tigeiod.Aa Berntsen. Nat-
ienervor egen.(1939) .71 . 2) daarlig, ringe,
tarvelig m. h. t. værd(i), egenskaber, betyd-

ning olgn. våge \are.Moth.V10. *jeg kun lidt

og vaagt af Kiærven drive kand (o: jeg har
kun lidt at digte om).Wadsk.l09. *Resten
faldt i Venne-Vold,

|
I Muld-Jord, god, den

favnedybe,
| Den ypperste gav hundred

Fold,
I
Den Voveste gav ti og tyve ! Qrundtv.

SS.I.319. (en) Arie, med en stor Monolog,
af mig selv, ikke saa vov endda. Rosenk.(Af
Jonas Collins Papirer.(1871).336) . Udsigterne
blev vovere og vovere (ZakNiels.TF.181:
Nu var der kun daarlige Udsigter) . ZakNiels.
TF.^131. med Kaptajnens Pengesager blev
det til Stadighed yoweie. JPJensen.Sjæll.
Bondeliv.(1927).48. talem.: det . . er bedre
at have Vaagt end Intet.Tychon.AB.dlr.
*Langt bedre vaagt end intet er.Wadsk.
Brudev.Y.)(i^.

\\ (jf. bet. 1) om person: af
ringe værd m. h. t. betydning, dygtighed, mo-
ral, sjælsstyrke olgn. Herrens Miskundhed
(gav) mig at føle, at ieg Self elendeligen var
Et vaagt leer. RasmWiniKS.131. da Hærene
nærmede sig hinanden, anstillede (føreren)
sig syg, og det gik som Ordsproget siger:

naar Hærføreren er vaag, forsager Hæren.
NMPet.DH.II.222. MDL.635. Hvorfor skal

du gaa nør (o: ned; ved valget af kone) og

ta en af de alleT'Voyeste?Oravl.VF.140. 3)
adv. vaagt (vovt) i særlig anv., som udtr. for

knibe, besvær, vanskelighed: vanskeligt; ogs.:

knap og nap; daarlig nok. vi er saa forarmede,
at vi vovt har Raad til at drive (jorden).

PRMøll.DS.14. Der var ingen . . han vovere
kunde lide at skylde noget, end Herre-
manden. HZaors&.jDT.iO. Nu har jeg gaaet
her og vovt turdet se Folk i Øjnene for

10 hendes Skyld. Korch.Godtfolk.il.(1924).18. ||

i forb. have vaagt ved, have besvær med;
have vanskeligt ved. hans Far har vovt ved at

tumle ham. Lunde.GæsteriGaarde. (1920). 26.

I. Vaage, en. ['vå-qa] (nu næppe br.

Vaag. jf. VSO. Larsen, og u. Musvaage. —
nu næppe br. Vog. jf. u. Musvaagej. fit. -r.

(ænyd. vog, glda. vok (i ssg., se u. Musvaage^,
SV. dial. våk (sv. (i omdannet form) vråk,

SV. dial. rak), fsv. vakir (i musauakir, glente),

20 no. dial. -våk (i ssgr, som sjo-, snjo-, skit-

yig), oldn. våkr; maaske besl. m. litavisk

vanagas, høg, lettisk vanags, der kan være

besl. m. eng. wan, bleg, oeng. wann, mørk (se

MASO.I.56ff.); uden for zool. spr. kun alm.

i ssg. Musvaage) \ rovfugl af gruppen
Buteoninæ (m. slægten Buteo (if. en anden
inddeling slægterne Buteo og Archibuteo));

fagl. spr. især brugt i flt. om hele gruppen
som 2. led af ssgr. ogs. om andre dagrov

30 fugle. CLStrøm.Naturhist. Læsebog.11. (1842)
18. * Ranker udaf Gedeblade | Sig snoed' .

gjennem Grenens Kløft . . |
Til høien Top —

hvor Ørn og Vaage hygged.MHA.Knud den
Hellige.(1849).26. Kjærbøll.24. DanmFauna.
XXIX.196. den laaddenbenede vaage,
se laaddenbenet. || som sidste led i ssgr. som
Fjeld-, Gribbe-, Hvepse-, Mus-, Skrige-,

Slange-, Steppe-, Ørken-, Ørnevaage.

II. Vaage, en. ['vå-qo] (nu ikke i rigs-

40 spr. Vaag. Bek.*U1796.§l.l. Rask.FynskeBS.
70. Harboe.MarO. jf. VSO. Larsen. — dial.

Vog(e), Vov(e). Sort.(SamlDanskeVers.'VI.

169). Schousbolle.Saxo.f2r. vAph.III.(1772).

jf. Feilb. Thorsen.27. LollO. — nu næppe br.

Vokke. vAph.(1772).III. Amberg.). flt. -r.

(ænyd. vaage og vaag, sv., fsv. vak, no. våk,

no. dial. vok, oldn. vok (gen. vakar^ mrd.

wake, holl. wak, eng. (laant fra nord.) wakc,
kølvand; besl. m. vække (i forb. som vække

50 is^ og muligvis m. IL vaagen (idet tillagt

vand formentlig opfattedes som „sovende:', se

MA80.I1.24ff.)) hul i isdækket paa vand,
dannet ved at man har hugget ell. savet

isen i stykker og optaget isstykket (-styk-

kerne), ell. hul eil. tyndt sted i isen, som er

frembragt af strøm ell. vind, ell. sted, hvor

vandet p. gr. af strøm, vind ikke er lagt

til (jf. Vindvaage^; ogs. (^) om en i isen

udhugget, udskaaren rende, anv. ved ind-,

60 udisning af skibe (Harboe.MarO. D&H.).
Moth.Vll. *aldrig en Vaage |

Skal fattes

den Maage, |
Der sjunger, naar Slæderne gaa.

Grundtv.PS. V269. Ved under Skøiteløbet at

skyde Filippa hen over Isen, vare de Begge
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komne ud paa en tilfrossen Vaage, som
Ingen af dem blev vaer, før de pludselig

faldt igiennem.PalM.ILJ.129. (han) sau-

gede Vaager i Isen om Staden. CFTfegener.
A.II.225. Maanen kom frem og det blev

lyst nok til at han (o: en skøjteløber) kunde
vare sig for Vaagerne derude paa Fjorden.

JPJac.II.222. Sælhundenes Åandehuller kal-

des Piber. Det, vi kalder en Vaage, er et

storre Hul. FynskHjemstavn.1939.186. || bil- lo

ledl. Hun har hæget om en vis Tvivlsaand

i hans Sind, har i Læresætningernes Is holdt

en Vaage aaben hos ham. Brandes. /Z.536.
den halft tilgroede Asminderød Mose, hvis

åbne Tørvevåger blakkede under den
overtrukne Himmel. Blaum.Sk.l97. om sky-

frit sted paa en overtrukken, skyet himmel:
Man ser . . at Himlen, som før var saa graa,

nu er fuld af store, blaa Vaager. ZnudPouis.
BD.16. smst.94.

III. Vaage, en. ['vå-qa] (ænyd. vaage,

vigilie (PClaussøn.Snorre.(1633).489) , voge,

vagt, nat tilbragt med dans ell. leg, glda. waka,
vigilie (Postil.192), sv., fsv. vaka, no. dial.

voka, oldn. vaka, mrii. wake, oht. wacha
(n}U. wache^, jf. oeng. nihtwaco, nattevagt;

til VI. vaage) I) (sj.) det at være vaagen;

vaagenhed. endnu paa Grænsen mellem Søvn
og Vaage kan man række en Haand ud
og føle sig for. Branner.Barnetleger vedStran- 30

den. (1937). 234. 2) (foræld.) om kirkebøn,

gudstjeneste aftenen ell. natten før en kirkelig

festdag ell. om saadan aften, riat. Moth.Vll.
D&U.II.526. 3) (dial.) d. s. s. Vaagestue 2.

Man holdt „Vaage", Vaagestue, over den
døde, og ved denne Lejlighed blev der druk-

ket godt med Brændevin. Læsø/oiA;.iP5. 4)
(sj.) vaageblus. HolbækAmtsAvis.''/ii 1908.2.

sp.6.

rV-V. Vaage, en. se I-IL Vaag.
VI. vaage, v. ['vå'qa] (nu kun dial.

voge olgn. LTid.1728.627. Ew.(1914).1.350.
Kort.32. jf. u. ioTV&åge). præt. -ede ell. (nu
kun dial.) -te (LTid.1728.627. jf. Moth.Vll.
Esp.377. Feilb.); part. -et ell. (nu kun dial.)

-t (jf. Moth.Vll. Esp.377. Feilb.) ell. (»ed

tilknytning til II. vaagen; sj.) -n (jf.: *Dig
(o: moderlandet) helliges . . Tænkerens hen-
vaagne Usitl FGuldb.1.93. giennemvaagne
Nxtier. Hauch.SOr.58). vbs. (sj.) -ning ('Det so

er bekiendt, at det menneskelige Legem ud-
dunster, mere under Søvnen end Vaagnin-
gen. PolPkysMag.1,2.360), jf. V Vaag. iglda.

woghæ, waghæ og vakæ (HellKv.l4), sv.

vaka, no. våke, vake, oldn. vaka, oeng. wa-
cian, oht. wachen, wachon (nU. wachen, se

II. vage^ got. wakan; ved siden af dette svagt-

bøjede verbum (og formodentlig delvis opgaaet
i det) har der eksisteret et stærktbøjet ver-

bum, der er bevaret i sv. dial. vaka (præt.

vok), eng. wake (præt. woke^, oeng. præt.
woc (præs. og inf. ikke overleveret) og i adj.

II. vaagen (s. d.); jf. vaa^ne; besl. m. I.

Vagt, 1 1, vakker, vække og videre med sanskr.

våjas, kraft, lat. vegere, være livlig, sætte i

bevægelse (jf. vegetere^, vigere, være livskraf-

tig, frisk, vigil, vaagen, gr. hygi^s, sund, liv-

lig (se Hygiejne^
|| jf. bevaage, forvaage)

1) (nu næppe br. undt. som vbs.) ikke sove
(især: naar man normalt skulde jøre det,

om natten); være ell. ligge vaagen; ofte i

forb. m. modsætningerne sove og drømme,
drømmer jeg eller vaager jeg? er det din

Husbondes Huus jeg er kommen i eller ej?

Eolb.Bars.IV9. *Da skiltes jeg fra Bruden
. .

I
Og vaaged kjedsom paa et eenligt Leie.

Heib.Poet.IV20. *Jeg veed ei, om jeg sover

eller vaager. Hauch.DVII.155. vi vaage om
Dagen, sove om 'Natten. HCAnd.(1919).III.
250. jf.: *Ja, svimmel er jeg, men jeg vaa-
ger dog (o: er dog ved bevidsthed). Oehl.

V57.
II

som vbs. i formen Vaagen (jf. Y.

Vaag, III. Vaage 1, Vaagenhed^. Møysom-
melig vaagen (1871: Søvnløshed^, og galde,

og hug-\ee. Sir.31.23 (Chr.VI). Overgangs-
tilstanden mellem Soven og Vaagen. Xrow.
TS.^111. Bagefter laa han paa Divanen i en
Tilstand mellem Vaagen og ^øwn.ERode.
LivetsE:ko.n944). 79. jf.: *Foruden dig (o:

sangen) hvor er dog Vejen trang!
|
Vort

Liv en Døsen mellem Søvn og Vaagen.
Blich.(1920).V29. uegl. (bot.) om udfoldet til-

stand af blomster og blade om dagen. Drejer.

BotTerm.182.184. Man taler . . om Plan-
ternes Vaagen og Søvn. Lange.Plantelære."I.
(1883). 128.

Il (jf. u. bet. S.i) part. vaa-
gende brugt som adj.: vaagen (II.l). et

er at føle og see en Ting om Natten udi
en Slummer, et andet vaagende.Holb.UHH.
1.5. Drømmer jeg, eller er jeg vaagendes?
JRPaulli.N.73. jeg saae hende da (o: i en
drøm) dybt ind i de klare Øine, som jeg

endnu aldrig havde seet vaagende. i^aucA.

1.289. hver vaagende eller sovende Drøm
bevægede sig kun om hendes Billede. Oylb.

IV.224. uegl., i forb. vaagende samvit-
tighed, se Samvittighed 1.2. vaagende
øje, (bot., foræld.) drivende øje (se u. IL
drive 6.8^. Fleischer.HB.322.

2) holde sig vaagen, holde sig oppe om
natten i en vis hensigt, især for at arbejde

ell. (jf. bet. 3) holde vagt, passe, vogte paa
noget; ofte i udtr. for at holde vagt ved en syg
(i forb. som vaage hos ell. (jf. bet.3) over.
en, ved ens sengj. han kom og fandt dem
sovende, og sagde til Peder: Simon, sover
du? kunde du ikke vaage een Time? Vaager
og beder, at I ikke skulle falde i Fristelse.

Marc.l4.37f. de Folk, som maa vaage, naar
andre sover, og ved deris stemmers Basuner
giver Nattens Timer tilkiænde, som mand ge-

meenlig kalder Vægter. Ilolb.Bars.11. 8. *der
kommer (hun) som en Loots, der vaager

|

En Storm-fuld Nat, og lurer efter Nødskud.
Ew.(1914).III.186. han (havde) hjulpet med
at pleie og vaage over de Syge. Oylb.EA.12.
*Skjøndt træt af Dagens urofulde Møie,

|

Hun vaager ved hans Seng den hele Nat.
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PalM.U.247. *kun Soldaten vaager
|
paa

sin farlige \&gt.Ploug.I.247. *Aa, Moderens
Fryd!

|
Hun vaager, hun taaler. JFJens.

Di. 85. jf. Vaageild, -nat: *Dig til Ære,

Sancte Hansi |
Skal jeg lystelig dandse en

Dans . .
I

Dig til Ære, Sancte Hansi
|
Vil

jeg vaage, og flette en Krands. Ci^nm.^iS'.

142. uegl. og billedl.: Jeg sov, men mit Hjerte

\&&^ede.Højs.5.2. *I Valmue-Taage,
|
I kling-

rende Frost,
I
At vente og vaage,

|
Forsvare

sin Post,
I

Hvo det kan fuldbringe, |
Kan

ogsaa, fra Jord, |
Til Himlen sig svinge.

Grundtv.NM.43. I saadanne lyse Nætter
vaager en god Aand over Jorden. CKMolb.

Span.125. *Når Solens Tid er omme
|
de

stille Stjærner vkger. SSwane. Skyer. (1912).

62. *Vidt paa Sø Lanterner vaage
|

gen-

nem Nattens salte Taage. ThøgLars.DN.24.
\\

reft., i forb. m. præp.-led, adv. ell. obj.-præd.:

bringe sig i en vis tilstand ved at være oppe
om natten (og holde vagt olgn.). Vaage . .

sig til Ska.de. vAph.(1764). vaage sig for-

dærvet, ^mftergf. Du havde vaaget Dig træt

og syg. Wied.MB.II.236.
|| (jf. gennemvaage

;

sj.) i forb. m. bort, hen, igennem olgn.:

tilbringe (natten) med at vaage. *Hvi vaage
Nat ved Kortet (o: kortspil) hen,

|
Og vente

Løn åf Tæmmgexi? Rahb.Synt.169. vaage en
Nat igiennem.MO. || som vbs. i formen
Vaage n (jf. Nattevaagenj. ved Fasten,

Vaagen, Hylen og Sukken giver (man) sin

Poenitentze tUkiende.Holb.Hh.il.215. Sødb.

OD.89. *den blege Frostmorgen fødes
|
efter

en natlang Vaagen
(
hos Grisesoen. MøiJ^'er^.

ModnyeMaal.(1946).29.
3) være vagtsom, aarvaagen, paapasselig,

omsorgsfuld (med noget); passe paa; holde
øje med; holde opsyn (med). 3.1) i abs. anv.

Ved den yderste Port vaager (o: holder vagt)

om Dagen 3 eller 4, mens om Natten 16 Dra-
y&nter. Pflug.DP.839. jf.: *Hvorledes skulde
da Mistanken vaage?

|
Nei, den har ikke

hjemme heT.Heib.Poet.III.96. \\ næsten kun
(jf. bet. 1 slutn.) i part. vaagende, som
holder vagt, følger noget med opmærksomhed;
vagtsom; agtpaagivende; om gud: nu havde
dog det vaagende Forsyn hisset ført det til

en langt bedre Ende, end han tidligere an-
saae for mulig. Hauch.VII.340. især i forb.

et vaagende øje. *Synlig vi kan
|
Spore

i Stad og i Land
| Forsynets vaagende Øie.

SalmHus.4.3. Vorherres vaagende Øie.EChri-
stians.Hj.89. (nu næppe br.) i særlige forb.

(især med med ell. (jf. bet. 3.2) overj i udtr.

for menneskers agtpaagivenhed, opmærksom-
hed (jf. u. IL vaagen 2.2^; Hertug Georg
skulle . . med sin Magt holde et vaagendes
Øye, at der imidlertid ikke noget Nyt be-
gyndtes. Slange.ChrIY597. have et særdeles
vaagende Øye over de mange Stipendiatos
og Alumnos CoUegiorum. EPont.(Kirkehist
Saml.6R.I.41). Bilde holdt siden et vaagende
Øie med alt, baade i Jemteland og i sit

gandske Lehn. Mall.SgH.497. 3.2) i faste forb.

m. præp. \\ i forb. vaage over ell. (nu næppe
br.) for ell. om (Heib.Poet.III.183) noget,

holde vagt over noget for at beskytte, forsvare

det ell. værne om, passe paa, holde øje med,
føre (nøje) tilsyn med det; ogs.: drage omsorg
for, at noget ikke mistes, skades olgn., ell. være
omhyggelig med noget; overvaage. Lyder Eders
Veiledere, og værer dem hørige ; thi de vaage
over Eders Siele.Hebr.13.17. Hvor vaager

10 ikke Engeland over sin Uld, at den ikke skal

komme ud af Landet. OeconT.//.35. *Kong
Frode stiger ud paa Strand;

|
Da lægger

sig om Øens Rand
|
En kold og fugtig

Taage.
|
For blomstrende Skioldungeblod

|

De gode Alfer Ya.age.Oehl.XXX.63. om du
end ikke er sat til at vaage over Kirke og
Menighed . . da vaag over dig selv. Mynst.
4Præd.9. Man skulde i Henseende til hvad
der her tales om . . bestandigt vaage over

20 sit Udtryk. Kierk.V1.116. vaage for Fædre-
landets Vel.ikfO. man maa nøje vaage over,

at der ikke tilføres Luftpumpen for meget
Yand.SkibsMask.123. (han) vaagede . . skin-

sygt over (datteren).EBertels.D.183. som vbs.

i formen Vaagen: Jeg kan ikke tænke mig
Gud uden denne digteriske Vaagen over
en bekymret Lidenskabs redelige Paafund.
Kierk.V1.217. den eneste Politik, den (rus-

siske stat) har drevet indadtil, har været
30 en Vaagen over, at alt kan blive ved det

gamle.OBang.EK.il. 483.
|| f i forb. m.

efter: arbejde paa; stræbe efter. At vaage
efter riigdom (1871: At vaage for Rigdoms
Skyld;, fortærer Mødet. Sir. 31.1 (Chr.VI).
Våge efter andens ulykke. ilfo^/i.Fii.

|| f i

forb. m. (i) mod: modarbejde; kæmpe mod;
være paa vagt mod (jf. modvaagej. nu da
Landets Velfærd leed, følede han sit Kald,
ansaae sig som Krigsmand paa nye, og be-

40 sluttede at vaage mod Fienden, hvor han
kunde. Mali. SgH. 128. Imidlertid blev vel

Egede utaalmodig over alle de Hindringer,

der mødte, men ei modløs eller kied af at

vaage imod dem, og vaage for sit Forslag.

smst.261.
II t * forb. m. paa: lægge sig i

baghold, paa lur efter; efterstræbe. Moth.Vll.

4) t ^^*V6 vaagen; vaagne. *vaager, min
ædelig Herre I |

I sover nu altfor længe.

DFU.nr.1.33. Lodde.NT.382.
||

især i forb.

50 vaage op, vaagne op; ogs. billedl.: komme
til sig selv, besinde sig olgn. Vaag op, vaag op
(1871: Vaagn op, vaagn op^, Behora. Dom.
5.12(Chr.VI). „Hey Monfrere, vaag op!" —
„Jeg er jo \aagen."' Holb.Abrac.II.2. *0 vaa-
ger op af Verdens Drømme,

|
I lunkne

Christne! JSrors. 2i 5. Voger op alle Kong
Rolfs . . KiemTper\Ew.(1914).I.350. Rein.47.

VIL vaage, v. se IL vage.

Vaage-, i ssgr. især (hvor intet andet

60 angives ndf.) af VI. vaage 2. -blus, et. (jf.

-flamme, -kone 2, -lys; fagl.) ganske svagt

(ofte: stadigt brændende) blus (især i gaslygte,

gasapparat olgn.). Sal.VII.532. Gas Ind. 4.

-flamme, en. (fagl.) d. s. SkovrøyJlF.20.



193 Taasefaelle vaagen 194

EFB.1936.410. -fælle, en. (sj.) person,

der vaager (VI. 2) sammen med en anden.

D&E. billedl: Han greb Flasken — alle

Kulsvieres sikre Vaagefælle. ZakNiels.K.74.
-gudstjeneste, en. (kirk.) natlig guds-

tjeneste, der holdes ved særlige lejligheder; mid-

natsgudstjeneste. PoVtl909.6.sp.2. -hval,
en. (sj. Vaag-. jf. VSO. D&H.) {no. våge-

hval; til II. Vaag; ;/. Sildepisker ; zool.) den

lille finhval Balænoptera rostrata (der under-

tiden fanges i de norske fjorde). Eschricht.

(Forhandlingar vidde Skand.Naturforskårnes 3.

Motel 842.(1843).212). DanmFauna.V.213.
||

t (formentlig ved en misforstaaelse) vistnok

om blaahaj, Carcharias glaucus, ell. spæk-

hugger. Moth.Conv.V2. -ild. en. (ogs. (jy.)

Vaag-. MDL. JySaml.VII.4. ErlKrist.S.271.

Feilb.). (no. dial. voke-eld, vagtbaal; jf.

Vætteild; dial.) baal, der tændtes visse afte-

ner, især Sankt Hansaften, og ved hvilket der

vaagedes og festedes hele natten (jf. -nat^.

Feilb.BL.334. I gamle Dage brændte Rak-
kerne i Hundelev Vaagild af Hesteben.

Gaardboe.DesidsteNatmandsfolk.(1900).81.
||

t om lygtemand (3). Moth.V12. -kone, en.

{ænyd. waagkone) I) (jf. -kvinde, -moder^
kvinde, der vaager om natten over en syg, en

barselkvinde olgn.; spec. tidligere om kvindelig

funktionær, der havde nattevagt ell. (og) var

sygepUjerske paa hospital. Holb.Bars.IV4.
tvende saa kaldte Matroner eller Fruen-
timmer . . har Overopsyn over Gangkoner
og Vaagekoner, som opvarte de Syge.

FrSneed.1.501. PalM.V.321. en Sygeplejerske,

eller Vaagekone, som de udelukkende be-

nævnedes. MReinhardt.FE. II. 94. Pont. DR.*
11.290.

II
hertil Vaagekone-stol, (1. br.)

d. s. s. Jorderaoderstol 2. OrdbS. 2) om (ind-

retning med) lille blus; dels (foræld.) d. s. s.

Natkoramode. ySO. en „Vaagekone" til Op-
varmning af Sygema,d. FortNut.IV229. dels

om lampe, der er indrettet til at brænde
med svagt blus, ell. indretning til at sætte

paa lampe, saa den brænder med svagt blus

(bl. a. brugt i sygeværelser). Levin. En anden
lille Finesse er de elektriske „Vaagekoner"
paa Lamperne i Patientværelserne. Pol. '/»

1907.6. En lille Vaagekone lyste sparsomt
op (i sygeværelset). 0Thyreg.MS.61. dels om
svagt (nedskruet) blus i lampe, gasapparat
olgn., spec. om (indretning, der muliggør)

svagt gasblus, bl. a. et stadigbrændende svagt

blus i gaslygier (jf. Tændblus^. Lygter, som
hele Dagen brænder med et lille Blus, de
saakaldte „Vaagekoner". Kbh.*/* 1904.2. sp.2.

Byens Gadeungdom gjorde sig . . en god
Spas ud af at løbe op paa Snevoldene og
tænde og slukke Lygterne. Det var jo saa
nemt at trække i Vaagekonens lille Stang.
Pol.^*/tl910.5. Hængelampen var skruet ned
til Vaagekone. ilndA^x.f///. 3/. -kvinde,
en. (sj. -kvind. Winth.HF.145). (ænyd.
waag-quinde; nu sj.) d.s.s. -kone 1. Larsen.
VSO. -lampe, en. (især fagl.) lampe, ind-

rettet til at brænde med svagt blus; vaagekone

(2). Ing. DM.173. (bjergets) hvide Krone
(lyste) som en Vaagelampe paa den sommer-
blege Nathimmel. Pont.H.99. -lys, et. (jf.

-blus; sj.) (lys fra en) vaagekone (2), -lampe.

D&H. -løn, en. (jf.-Tpenge; nu sj.) betaling,

der ydes en vaagende, vaagekone (1). Moth. V12.

VSO. uegl.: *Naar Søvnen Dig (o: et lille

barn) forlader,
|
Jeg (o: moderen) faaer et

ib Smiil til Vaageløn. PMøll.(1855).I.51. -mo-
ller, en. (sj.) vaagekone (1). en gammel
Vaagemoer . . havde afløst Gangkonen. Blich.

(1920).XXX.191.
I. Yaag^en, en. se u. VI. vaage 1-2, 3.2.

II. vaage n, adj. ['vå-qan] ell. (vulg. ell.

dial.) ['vmuan olgn.] (jf. skrivemaader som
voven. Storm P.P. 7. NatTid.'yiol930.M.9.
sp.3. se ogs. ndf. u. bet. 2.i ; om udtalen i dial.

se Kort. (Særkort til § 28, 94 og 104)). intk. og

20 adv. -t ell. (nu kun dial.) vaaget (Moth.V12.

jf Esp.377. Thorsen.71. se ogs. ndf. u. bet. l.i

og 2.2); best.f. og flt. vaagno ['vå'qna, ogs.

•våqna] gradbøjn. (1. br.): komp. vaagnere
(VVed.BB.236. se ogs. u. bet. 2.\), superl.

vaagnest (Roos.Germanica.(1938) .77 . se ogs.

u. bet. 2.1-2^. (ænyd. vaagen, vogen, wagen,
glda. woghen (Kempis.31), sv. vaken, fsv.

vakin, no. våken, vaken, oldn. vakinn; egl.

perf. part. af det u. VI. vaage nævnte stærkt-

30 bøjede verbum; sml. u. II. Vaage; jf. vaa-
gende u. VI. vaage 1 samt ssgr. som aar-,

lys-, over-, spilvaagen (af anden oprindelse

er sidste led i bevaagen, gevaagen^)
I) om den tilstand ikke at sove ell. ikke

være tynget, præget af søvn. I.l) om levende

væsen: som ikke sover; især: som endnu
ikke sover ell. lige er ophørt med at sove

(og nu er ved fuld bevidsthed, helt har ry-

stet søvnen af sig); ogs.: som er ophørt med
40 at være bevidstløs, bedøvet; oftest som præd.

drømmer jeg, eller er jeg vaagen? nej, jeg

er ganske ya&^en. Holb.Jep.II.l. *Naar man
har sovet ud, saa blir man vaagen. Wess.
189. »Du bliver her. I Dag. I Nat.

| Men
vågen. Du må ikke sove. Blaum.StS. 211.
* Hindufyrsten ligger vaagen

| i den sorte

Tropenat. JFJens. Z)t.47. B. kunde ikke sove
lige straks. Han blev vaagen af at komme
i Seng. Elkjær.MH. 17. (jf. u. bet. 2.2; nu

50 næppe br.) om øje: aabent; ikke sovende.

Om der end ikke vare spottere hos mig,

saa mit øye maatte ligge vaagen om natten

(1871 afvig.). Job. 17.2 (Chr.VI). *Jeg mig
ned paa Sengen slængte,

|
Og i Hast en

Drømmer blev;
|
Som jeg fik et vaaget

Øye,
I
Vilde andre jeg fornøye, | Og min

Drøm til Trykken akrev. Anti-Spectator.54.*

II
som obj.-præd. Salige ere de Tienere, som

Herren finder vaagne, naar han kommer.
60 Luc.12.37. Jeg skal strax faa den Knegt

op af Sengen og prygle ham vaagen med
min Stok. Holb.Masc.I I.l. (jeg vilde) ruske
ham vaagen. TomSmidth.Finmark.(1923).13.
Jeg troer neppe, at der er saadant doven

XXVI. lUmtrykt *•/, 1960 13
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Slyngel i det heele Herret, som min Mand,

jeg kand neppe faa ham vaagen, naar jeg

træcker ham efter Haaret af Sengen. Holb.

Jep.I.l. hun (var) ikke saa ivrig efter at

faa hende vaagen (o: efter en besvimelse).

TDitlevsen. BF. 179. Gi øre Een vaagen.
vAph.(1764). Tanken gjorde ham dirrende

\a.agen.ErlKrist.DH.220. holde vaagen.
S&B. ikke kunne holde sig vaagen. Z)Æ5.
Vægteren, som med sin Sang . . holder ham lo

yerngen. Billeskov J.H. 1. 156. se ogs. u. II.

holde 14.2.
II

substantivisk, (han) havde væk-
ket de Sovende, og kaldt de Vaagne sammen.
Gylb.Novel.II.il 5. i ordspil m. Vogne se u.

Vogn. 1.2) som foregaar, medens indi-

videt er vaagent (l.i), ved fuld bevidst-

hed, ell. som er præget af, at individet
er i en saadan ikke-sovende tilstand.

*Jordens vaagne Sysler, viger,
|
Slumrer

med Naturen henlRein.ND.92. den legem- 20

lige Svaghed . . fordrer, at jeg i Søvnens
Dvale skal opoffre de lykkelige Øieblikke,

som jeg vilde nyde med vaagen Bevidsthed.

Gylb.(1849).III.170. i vaagen Tilstand. 5Æ£.
Saa forstod jeg, at Gud vilde fortælle mig
ogsaa i vaagen Live, at Niels var gaaet

ned med „Jarl" i det Herrens Vejr over
Hammervandet. Bornholms Tidende.'U 1926.2.

sp.4. vaagen drøm (jf. Dagdrømj; Naar
en Dreng i sine vaagne Drømme digter sig 3o

selv om til en Keiser, der kjører i Sølvkareth,

saa er det phantastisk. CiPei.0.i(?6. Kun en
eneste Gang har jeg været der i Virkelig-

heden, men mange Gange i mine vaagne
'DTømme.ThorLa.MF.9. I smaa doser frem-
kalder morfin tankeflugt og „vaagne drøm-
me". PoL"/ii95<?.i6.sp.i. 1.3) om tidsrum: i

hvilket individet er vaagent, ikke sover.

en Nats Drømmesyner, Drømmetoner kan
gaa igen den vaagne Dag og i Taageform, 40

Tonedis kalde paa Tanken. JPJac.Z/.i 5.
||

næsten kun om nat: i hvilken man ikke sover,

især p. gr. af bekymringer, spekulationer;

søvnløs; ogs.: i hvilken man holder sig vaagen,
vaager (2); gennemvaaget. *Feilslagne Haab
og vaagne Nætter, Taarer,

|
Det er den bitter-

søde Frugt (kærligheden) skienker. Oe^i.FZ.
203. (Tyge Brahe) maa have tilbragt mangen
vaagen Nat med at betragte Himmelen.
0rst.VIII.145. *0 Mænd, som jeg har drømt 50

om i store, vaagne Isætter. LCNiels.ML.
31. have, skaffe (en) (mange) vaagne
nætter: *Hand hos det megle Qvæg, hvor-
over hånd er sat,

|
Har mangen møysom

Dag, og mangen vaagen N&t.Helt.Poet.SS.
mange vaagne Nætter har hun havt for min
skyld. Suhm.(SkVid.X.llO). det har skaffet
mig mange vaagne nætter

j

2) overf. 2.1) om person: agtpaagivende;
opmærksom; aarvaagen (4); opvakt (2.2); eo
især: som følger med i hvad der sker omkring
ham; som er modtagelig for, interesseret i nye
indtryk, tanker, rørelser; ogs.: som er dygtig,

hurtig til sit arbejde, reagerer hurtigt, „den

som er flittig og orahygelig." Moth.V12. Fol-

ket var politisk vaagent og virksomt. Allen.

1.30. De vaagneste af dem var netop stærkt
kirkelig interesserede. Pon^.Z)i?.//. 235. hun
er sørgelig vaagen over for den Slags (0:

sladder)lAndNx.PE.IY71. Det er en hel

Poletik at være givt . . og vi skal knage
mig være vaagne, hvis vi skal klare vos.

Korch.LL.69. (Knud Hjortø) var en vaagen
Læser. Kyrre.(Hjortø.ST.5). Det beroer paa
een eneste Tanke . . om denne de vaag-
nere Siæles vovsomme Styrer (0: indbild-

ningskraften) tager Løbet til Haab eller

Frygt. Bagges.DYXL5. de vaagnere Siæle

(henfaldt) til spidsfindig Grublen. Grundtv.
Verdens-Krøniken.(1817).91. jf. u. bet. l.i og
2.2: De stadige personlige . . Udbrud giver

Sproget Liv og holder Læserne . . vaagne.
OFriis.Litt.246. substantivisk: Studentersam-
fundet . , var de Vaagnes Sammenslutning,
og de følte sig som Ideens Mænd. EFrederik-
sen.JJ.33. \\ talem. (en) lille og vaagen
(voven) er bedre end (en) stor og doven.
Junge. 139. Krist.Ordspr.nr.5082. Brøndum-
Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).160. 2.2) om for-

hold: som er virksom, livlig, levende, ell.

som er præget af agtpaagivenhed, aar-
vaagenhed, opmærksomhed, opvakthed,
interesserethed, aandelig modtagelig-
hed olgn. (Lessings) mesterlige Nathan, maa-
skee det vaagneste Værk, nogen Litteratur

har at irem\ise.Rahb.E.lI.204. *med vaagen
Fhd, utrættet Virken

|
1 (0: kongen) hvert

Minut af eders Liv betegner. Heib.Poet.IIL
99. *Mit Bryst er saa let,

|
Min Tanke saa

klar,
I

En vaagen Fred er over min Sjæl.

JPJac.L318. en vaagen og bevaagen Kritik.

Drachm.D.^xv. (hotelværten vidste) at saadan
en Rad Flasker fristede en vaagen Tørst.

Bang.SG.83. (værket) bliver udarbejdet under
vaagen Interesse fra de højeste overordnede.
OFriis.Litt.189. jf.: den „sixtinske Madonna"
(er) af den kraftigste Legemlighed, den vaag-
neste Virkelighed. VVed.HR.30. vaagen sam-
vittighed, se Samvittighed 1.2. || som præd.

*dybt i hans Blik . .
|
sad Mistroen vaagen

og lnred.OlafHans.Tværveje.(1904).29. som
obj.-præd. i forb. holde vaagen (jf. u. bet.

1.1 og 2.1). *hvad jeg seer, bevogte jeg

kan, men hvad Klæderne skjule,
|
Det vil

holde min Frygt vaagen. Heib.Poet.VIH.52.

en ufuldkommen Verden, hvor Lidenskaben
holdes vaagen. Kierk. VII. 18. Videnskaben
stod i Flor ved de mohammedanske Høj-
skoler og holdt Kritiken vaagen overfor

den katholske Kirke. GBang.EK.1.251. \\ om
sans, sanseredskab: opmærksom. *Thor med
vaagent Øre

i

Nu trøstig sad i Mag.Oehl.
ND.25. Dyret Stemme fik og vaagen
Sands (0: ved skabelsen). Heib.Poet.VIII.81.

Araberen . . har vidunderligt vaagne Øjne.

Rørd.AM.42. det vaagneste Øre for Guld-
klangen i Yolkes'^roget. Aakj.(Tilsk.l918.II.

387). især (jf. u. vaagsomj i forb. ét vaa-
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gent ell. (nu ikke i rigsspr.) vaaget øje

som udtr. for vagtsomhed, agtpaagivenhed,

skarpt opsyn. *du (o: Augustus) har saa vidt

udstrakte Hænder | Og Fingre, alle med et

vaaget Øve ^&di.Falst.Ovid.37 .
* Hellige, hvis

vaagne die
|
Seer al min Ondskab til dens

Rod.Ew.(1914).Y206. *Lærdom fordrer vaa-

get Øje,
I

Kunsten tærer Ungdoms Aar.

Olufs.(SeidelinsVisebog.(1821).222). have et

vaagent øje med ell. (nu næppe hr.) over lo

(Holb.DH.II.809. Schytte.UR.I.lOO. Ørst.II.

47), paa (PEdvFrns.S.205. MCBruun.JSR.
89) im ell. noget, holde (noget farligt, mis-

tænkeligt) under opsyn, observation; betragte,

følge noget opmærksomt, med agtpaagivenhed,

især for at passe ai noget gaar rigtigt til, ikke

skades, ødelægges olgn.; overvaage (nøje).

han blev erindred . . at have et vaaget Øye
med sin BTodeT.Holb.Hh.I.119. *længe

|
Jeg

havde havt et vaagent Øie med håxn.Oehl. 20

ND.260. have et vaaget Øie med Bevaringen
af de allerede opdagede Runestene. Wors.
D0.97. holde et vaagent øje med ell.

(nu næppe br.) over (Holb.JH.II.439. Suhm.
VI.402) en ell. noget, d. s. *hold med (lyk-

ken) vaaget Øie. Forsøg til Originale Da.For-
tællinger.(1772).63. *Sjæle- Sørger fra det

Høiel
I
Hold med os et vaagent Øie,

|
Vogt

som Duer os for Eøg\Grundtv.SS.I.676.
han vilde holde et vaagent Øje med den 30

fordægtige Hr. S.Pont.LP.VI.116. have et
vaagent øje for, have stor evne til at op-

fatte noget; have aabent blik for. Pontoppidan
. . har et vaagent Øje for J. P. Jacobsens
Unoder. VilhAnd.HP.51. JesperEw.PF.17.
Vaa^e-nat, en. {ænyd. waage-, voge-

nat, oldn. vokunétt) nat, i hvilken man ikke

kan sove, ell. (især) i hvilken der vaages
(VI.2) m. et bestemt formaal, fx. for at ar-

bejde, passe paa en syg, holde vagt. Øllet var 4o

dem for stærkt hin Vaage-Nat i Taarnet.
Ing.KE.1.115. jeg har erhvervet mig nogen-
lunde Kundskaber i de to Sprog, Græsk og
Latin, ikke uden mange Vaagenætter. Cigas.

(StSprO.Nr.125.55).
|| om natlig gudstjeneste

(i katolske kirker); vigilie. FrHamm.Kirke-
hist. 1.218. Naar Menigheden ved Vaagenæt-
teme i Kirken havde bekjendt sin Synd.
FrNiel8.KH.I.820. Jørg.HB.1.9.

|| (foræld.)
om visse nætter (Valborgs-, sankt Boels- (Bo- 50

lulfi-), sankt Hans-aften), som folk tilbragte

ude ved tændte baal (jf. -ild;. Allen.IV,1.223.
TroelsL.VII. 155.

\\ (jf. -stue 2; foræld.) om
den sidste nat, før et lig førtes ud af huset,

oq da der holdtes sammenkomst, gilde i huset;
''^r'igt. Mo(h.V12. Werl.nolb.*348.

LJ Vaag:«n-hed, en. flt. f -er (se u.

l'Ct. 1). (ænyd. d. s.) det at være vaagen.
I) til II. vaagen 1: det al være vaagen (1);
tidligere ogs.: det at vaage; nattevaagen. Be- eo
kymring med vaagenhed (1871: Vaagen^
kommer en til at sl\imme.Sir.31.2 (Chr.VI).
Jeg sagde til mig selv: . . er det noget at
bryde dig om, sov nu! Men jeg blev trukket

tilbage til Vaagenhed af Angsten. ThitJens.

KK.31. Lyset begynder at komme. Der
er gaaet Vaagenhed i os. Buchh.UH.200.

||

f i flt. lader os bevise os selv i alting,

som Guds tienere . . i arbeider, i vaagen-
heder (1819: Nattevaagenj, i faster. 2Cor.6.5

(Chr.VI). 2) til IL vaagen 2, især 2.i. Hans
Maiestet blev gammel . . af Arbeid og Vaa-
genhed for sit Folkes Beste.Langebek.VT.70.
en sådan dialektisk Ykgenhed. Hjort.KritLit.

11.57. (Eckersberg) hvis store dunkelblaa
Bårne- Øjne paa Portrætet synes opspærrede
i den højeste Vaagenhed og Videbegærlighed.

EHannover.E.55.
Vaage-penge, pi. (sj.) d. s. s. -løn.

vAph.(1764). D&H.
I. Vaager, en. (a/?. af VL vaage; sj.)

person, der vaager. jf.: Tidligt i Aftes . .

stilede de første Natte -Vaage re mod
Hovedbanegaarden (for at faa lyntogsbilletter

næste morgen). BerlTid.'^^3l950.M.3.sp.l. bil-

ledl.: *Hvordan skal jeg nærme mig jer,
|

I hvide Vaagere (0: fyrtaarne). Fr Nygaard.
0.102.

II
hertil: Ya,ågeTske.Woel.DG.239.

II. Vaager, en. se Vager.

Vaage-stne, en. (ænyd. vaage-, voge-
stue, ogs. om gilde aftenen før visse hellig-

dage) I) (1. br.) stue, hvori der vaages over en
syg, ell. (nu næppe br.) hvori der holdes vagt,

vagtstue; ogs., i forb. holde vaagestue,
m. abstr. bet.: vagt. BDiderichsøn.Friderichs-
Berg.(1705).Dl.r Niels Rytter . . greb Øl-

kruset — „Du veed hvad der hører til en
Vaagestue, naar man skal holde Øinene
eiobne." Ing.KE.1.21. I har jo været Krigs-

mand og maa vel her ilive have holdt
Vaagestue meer end een 'Ndit.Gylb.XII.293.

Da det ene Dødsfald fulgte efter det andet
(var der) indrettet Vaagestuer baade paa
første og anden Afdeling (af hospitalet).

Woel.DG.206. 2) (jf. Lig- (1), Sørgestue (2)

samt u. IIL Vaage; foræld.) stu£, hvor der

vaages over et lig (Moth.V12), ell. (især)

sammenkomst (af slægt og venner) i lighuset

(1), sørgehuset m. sang, dans, drik og anden
lystighed, især aftenen før begravelsen (se

nærmere Werl.Holb.'347ff. TroelsL.*XIV95.

103f.). Holb.Mel.IV7. Hubertz.Ærø.(1834).
270. MDL. Feilb. Læsøfolk.195. -syg, adj.

(sj., nu næppe br.) søvnløs. vAph.(1764).

-gyge, en. (sj., nu næppe br.) søvnløshed.

vAph.(1764). Molb.HO. D&H.
Vaag-hals, en. se Vovehals. -hTal,

-ild, se Vaage-hval, -ild. -mær, en. flt.

-e (DanmFauna.XI.142) ell. -er (BøvP.III.

549). (fra isl. vogmær, -meri, af vogur, vig

(se II. Vaag^ og meri, hoppe (se Mær^; ;/.

Haamær) \. baandfisken Trachyplerus arcti-

cus. Krøyer. 1.292. DanmFauna.XI.141.
vaagne, v.

f
'vå-qna ell. (oftest) 'våqno]

(jf. SvGrundtv.(Filologmødet.l876.104). Univ
Bl.1.293) ell. (dagl.) ['vmqnaj (sml. vaagne
00 Sof^ne. Holstein.MM.62. vaagnet 00 Sog-
nat. Th Barfod. JB. 18) ell. (vulg. ell. dial.)

IZ*
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['vouna olgn.] (tidligere ogs. skrevet TOgne.
lMos.28.16(Chr.VI). Holb.Paars.56. Suhm.
Hist. 1.364. Skuesp.XI.130. Bagges. ComF.
228. — som gengivelse af den vulg. og dial.

udtale undertiden skrevet vaavnc, vovne.
StormP.TaktogTone.(1919).10. BUBkspr.1926.

30. KulsvierB.50). -ede ell. fsj.) -de ^*strax

vaagnde hun og kysde Dig. FGuldb. 1.155),

•

imp. vaagn ell. f vaagne (Hab.2.19 (Chr.

VI)). vbs. (kun i ssgr. som opvaagne (s. d.)) io

-else, -ing. (glda. wognæ (Brandt. RD. II.

57.111.108), vokne (HellKv.7), vakne (smst.

69), SV. vakna, no. våkne, vakne, oldn. vakna,

oeng. wæcn(i)an, fødes (eng. waken, vaagne),

got. gawaknan; til stammen i VI. vaage,

II. vaagen || ofte (i bet. 1 og 2.i^ i forb.

vaagne op (jf. opvaagne^)

I) om overgangen fra sovende ell. søvn-

lignende tilstand til vaagen tilstand: blive

vaagen (II.l). I.l) blive vaagen efter søvn; 20

ophøre med at sove. Jakob vaagnede (Chr.VI:
vognede^ af sin Søvn. IMos. 28. 16. Holb.

Paars.120. Han vaagnede i en Brøm. Høysg.

S.141. hun opvaagnede igien; en skrække-
lig Vaagnen!Bt>c7i.//.33. *Vaagner, vaagner,

danske Helte!
|

Springer op og spænder
'QG[i&\ Grundtv.PS. IV.464. *Nu vaagne alle

Guds Fugle ^ma.d,. Ing.RSE.V11.236. *vaag-
ner du en Morgen

|
i allerførste Gry.^aA:;'.

RS.120. Han kjendte denne „bundløse" For- 30

nemmelse fra sine Morgenblund og min-
dedes, hvor glad han altid var, naar han
vaagnede af Drømmen. EChristians.Hj.266.

(man) paaskynder sin Vaagnen. JacPaiu-
dan.KK.295. se ogs. u. I. Slum, I. Slummer,
vaagne i en kold drøm, se II. kold 1.5. jeg
vaagnede en morgen og var berømt
olgn., udtalelse af lord Byron, brugt som udtr.

for pludselig berømmelse. Vogel-Jørg.BO.310.

Under Pseudonymet Kumbel Kumbell of- 40

fentliggjorde (Piet Hein) sit første Gruk —
og vaagnede — og var berømt. Tom^m^
(PoUUtl941.5.sp.2).

II
vaagne op. Peder

og de, som vare med ham, vare betyngede
med Søvn; men der de vaagnede op, saae
de hans Herlighed. Lmc.9.32. Holb.Paars.115.
*Der hviilte han sin Krop — faldera!

|
men

da han vaagned op,
|
saa mærked han at

han var død og borte. Hostr.G.117. Hvor
mærkeligt er det ikke at vaagne op om 50

Natten ved (barnegraad).JohsWulff.T.9. se

ogs. u. Søvn 2.2,
|| (jf. bet. 2.2 ; uegl.) om sted

m. henblik paa begyndende aktivitet om mor-
genen. 1 de tidlige Morgentimer, før Gaar-
den yn.&gneåe.AaDons.MV94. Han laa længe,
til han hørte Hotellet vaagne, saa stod han
op.MLorentzen. R. 11. 102. Ude paa Gangen
gik og kom Gæsterne . . Hotellet var ved
at vaagne oip.ErlKrist.DH.99. 1.2) komme
til (fuld) bevidsthed efter en søvnlignende eo

tilstand (fx. besvimelse, bedøvelse, hypnose,
dvale, hukommelsestab olgn.). Hrz.IX.333.
*(Ole) langede . . til ham ud . . |

Manden
han daskede ned som en Sok;

|
Saa bar

de ham til Barberen hen.
|
Jeg undrer mig

paa, at han vaagned igen. Drachm. SH. 65.

Disse anfald af åndsfraværelse var ofte lang-

varige, og hyppigt hændte det, at kongen,
når han vågnede af dem, kom med et eller

andet ganske uforståeligt spørgsmål. Viggo
Christiansen.Chr.Virssindssygdom.(1906).9.
(gedehamsedronningen) vaagner til nyt Liv
(efter vinterdvalen). WesenbL.(PoU^/»1941.13.
sp.2).

II
vaagne op. *Grete vogner op udaf

Besvimelsen. Wess. 58. Saa blev alt mørkt
(o: han blev bevidstløs). Da han vaagnede
op, stod en finsk Læge bøjet over ham.
Pol.'/il940.1.sp.4. 1.3) (bibl, relig.) som
udtr. for opstandelse. *Hvi gjemmer du
Støvet i Kiste,

|
Hvi rister du Navnet i

Sten,
I
Naar ikke i Troen du vidste,

|
At

vaagne skal slumrende BenlGrundtv.SS.IV
406. * Vugger han (0: gud) Dig blid i Arm,

|

Læg Dig rolig da til Hvile!
|
Dobbelt salig

vil Du smile,
|
Naar Du vaagner ved hans

Barm. Hauch.SD. 1.24. Derfor hedder det:

vaagn op (Chr.VI: vaag opj du, som sover,

og staae op fra de Døåe.Ephes.5.14.

2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) om person:

komme til sig selv efter at have været aands-

fraværende, hensunken i tanker, uopmærksom
olgn. ell. overgaa fra en tilstand af ligegyldig-

hed, sløvhed, træghed, dovenskab, uvidenhed,

forblindelse olgn. til tilstand af livlighed, ak-

tivitet, opvakthed, klar erkendelse olgn.; ogs.

(meton.) om (beboerne i et) land(omraade).

paa en Tid, da hele Europa, med dette Ri-

ges (0: Frankrigs) uformodede Vaagnen (ved

revolutionen), synes at gnide Øinene, her og
der uvis, om det er Umagen værd at vaagne
med. Bagges.DV^XI.90. * Klynke og klage,

|

Nætter og Dage,
|
Maa hvem der vaagner

paa Afgrundens B,a.nd.Grundtv.SS.I.239. nu
er Kvinden vaagnet til Erkendelse af sin

egen Værdighed. E Gad.S. 132. Da Sønderjyl-

land y&dignede. PLaurids.(bogtitel.l909). Kla-

vertalent har han, og hvis han vaagner til

bevidst Musiker og bevidst Personlighed kan
han ogsaa blive Kunstner. PoU*liol946.3.sp.3.

jf.: Hans sløve Blik vaagnede. Han ytrede

Glæde. LeckFischer.HM.53. || Vaagner op
(1907: Vorder ædruej, som det sømmer
sig (Chr.VI: Vaagner op til retfærdighed^,

og synder ikke. ICor.15.34. *Vogn op, tag

Hierte, Mod. Holb.Paars.56. De stod lidt i

dyb Tavshed. — Klokken er mange, sae

Munk. Sander vaagnede o'p.Woel.DG.9. da
Skeen . . faldt ned paa Gulvet, vaagnede
han op til Virksomhed. Pol.*/n 1943.7.sp.2.

jf.: Vee den, som siger til en Træklods:

vaagn (Chr.VI: vaagne^ op (0: vil forvandle

den til et levende væsen) ! Hab.2.19. (sj. i rigs-

spr.:) Pludselig vaagnede hun til og greb

Pelles Aim.AndNx.PE.III.37. ||
(nu især

spøg.) vaagne (op) til daad. *Tak være
danske Piger . . |

De sang for dem (o: de

unge mænd) med Brage:
|
Vaagn op til

Heltedaad I Grundtv. PS. VII. 295. Odsherred
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er vaagnet til B&åå. Aarb Turist. 1931. 11.

Nogle holder simpelthen Fyraften, andre

skejer ud, vaagner op til Da,&d. Ekstrabl.^^/i

1946.7.sp.5. 2.2) (poet.) om forhold i naturen

ell. om tidsrum: fremkomme, begynde
at leve op efter natten ell. vinteren.
*Maanen svinder bleg for den vaagnende
B&g.Hrz.D.I.lSS. *Naturen vaagner af sin

Ro. Drachm.FÆ.23. Natten nærmes til Dag
. . Vejret vaagner og lufter mod Gry. Gravl.

Væ.6. Foraaret er \Siai^net.HeeAnd.AH.26.

II (jf. u. VI. vaage 1 slutn.) om blomster.

*De lukte Blomster aabne sig igjen (o: i

gryet)
\
og vaagnende see did mod Østens

Purpurluer. F(TuW6.//.5i. *Nu vaagner Blom-
sten af Dvale,

|
den titter fra Knoppens Ly.

fGeriton.] (Gebauer.Børnesange. IH. [1844]. 4).

2.3) opstaa; fremstaa ; blive til. || om
følelse, tanke ell. aktivitet: blive til og begynde

al ytre sig, gøre sig gældende ell. begynde,

blusse op (igen) efter at have været rolig,

uvirksom. Jeg besværer (o: besværger) eder,

I Jerusalems døttre! . . at I ikke opvække,
eller komme kierlighed til at vaagne (1871
afvig), ferend den haver lyst dertil. ^ø;s.2.7

(Chr.VI). altid vaagner i min Siel Tanken
om nye ForetaLgender. Mynst.Betr.1.3. *Naar
Tiden bli'er beqvem, skal Hævnen vaagne!
Bredahl.V1.106. de Skibbrudne (saa) forbi-

sejlende Skibe, som de i deres pludseligt

vaagnede Haab troede ganske nær. Myl
Erich.S.125. den vaagnende Interesse for

fremmed LitteraituT. AdaJutl.XVII,2.8. sam-
vittigheden vaagner, se Samvittighed 1.3.

||

om tilstand, begivenhed olgn.: opstaa; ind-

træffe; opkomme; (emb.) om gæld: Enken
betalte . . samtlige Skifteomkostninger og
forpligtede sig til at tilsvaro saavel den
ovennævnte som og al anden paa Boet
hvilende og mulig i Tiden vaagnende Gjæld
og i saa Henseende at holde Skifteretten

anger- og kr&vesløs. Hylling.H.1.244. (nu kun
dial.) om noget lykkeligt ell. ulykkeligt: Høm.
Aforal. 1.85. der (athenienserne) indvicklede
sig udi Krig med de Sicilianer, begynte deris

Ulykke at va.a.gne.Holb.Intr.1.17. der kan
snart vaagne noget for dem ogsaa (o: de
kan snart komme ud for ulykker olgn.). LollO.

der vil dog vel snart vaagne Noget o: blive

Arbeide at faae. UfF.
3) (nu vulg. ell. dial. (se fx. Esp. 382.

Feilb. LollO.), jf.: Vaagne . . bruges activé
kun af faa. vække er brugeligere. y^lpA.

(1759); „endnu i Talespr." Levin.) faa til

at vaagne; vække. 3.1) i egl.bet.: vække af
tøvn ell. søvnlignende tilstand. Moth.V12.
Denne Dags Lyksalighed vaagnede mig
meget tidligt. Biehl.(Skuesp. 1 1 1, 3.29). *Gak
sagte, Herre! vaagn ei denne Gubbe. Oe^i.
V167. mod Morgenstunden . . vaagnede
Stojen indenborde mig. Chr.VI II. (Bornh.
Samlinger.XVL(1925).3). han var faldet i

Søvn, da Faderens Kys vaagnede ham i

Morgenstunden. Z/Cilnd.6'5.iV64. Niels Tje-

ner ind fra Galleriet. — Ærbødig.: „Jeg
skulde vaagne Bsironen." Wied.HN.59. La'
vær' med og vovn Betientene. StormP. Takt
ogTone.(1919).10. jf.: *ikkun Dødens hvasse
Le . .

I
Vaagne kan den gamle Kvinde.

Grundtv.PS.III.364. || vaagne en op, (jf.

opvaagne 4.i^. *Ret som et Asen, naar det
allerhæftigst skryder,

|
Saa deraf vaagnes

op alt andet Fæ og Qvæg.Holb.Paars.165.
10 *Philomele

|
Omsider med sin Sang ham

styrket vaagner op. Bagges.1.83. UfF. 3.2)

(nu næppe br.) billedl. || m. h. t. person: op-

vække af sløvhed olgn. (bogen) vaagnede lia.-

tiouen. Riegels.HS.il 1.495. Hvad der . . har
vaagnet Kiøbenhavnerne . . det synes (osv.).

Grundtv.Dansk.I.lOl. jf.: *Beder, at Guds
fjærne Torden

|
Maa forfærde, vaagne Jor-

den. srt.P5.7//.365.
II

m.h.t. handling, reak-

tion, følelse olgn.: fremkalde; opvække (3.2).

20 Hvem vced, om ikke Leiligheden . . kunde
vaagne Begierlighederne hos mig. Biehl.DQ.
IV.130. en uophørlig Række af Kramboder,
der ved hvert andet Skridt vaagne det
Spørgsraaal: Hvo kiøber, hvor alle sælge.

Bagges.L.l.124.

Vaagne-, t ssgr. (l.br.) af vaagne, fx.

til vaagne l.i: det var før min sædvanlige
Ya,eignetid.Soya.FH.328. <i7 vaagne 1.3: (dig-

tet) udtrykker . . Overgang til Vaagnetimen
30 af Gravens Søvn. Abrah.(LEft.l790.120).

t vaagsom, adj. (sv. vaksam; vel efter

ty. wachsam, til wache, vagt) vaagen; aar-

vaagen; opmærksom; agtpaagivende. Moth.V
13. *Din Pligt . . |

Er, vaagsom at vende
opmærksomme Blik

|
Omkring i hver Vraa.

Pram.Stærk.147. have, holde (Moth.V13)
et vaagsomt øje over ell. paa en ell.

noget (jf. u. II. vaagen 2.2): han har et

vaagsomt Øye over dets (o: Sorø akademis)
40 Rettigheder. Lrtd.7755.2S6. Abildg.B.18.

Taa], en. se I. 01.

vaale^ adv. se vaarle.

vaalen, adj. se valen.

Vaaline^y en. se Vaarling.

vaalke, v. se III. valke.

vaalien, adj. se valen.

I. VaaliTi, en. se II. Ulm. vaalme,
V. se I. ulme.
Vaan, en. se 1. Vaand.

50 Vaan-, t ssgr. se Vaane-.

I. Vaand, en. [vmn'] Høysg.AO.46. (tid-

ligere ogs. skrevet Vond. DL.6—5—5. Moth.
V246. Leth.(1800). Vaan. PhysBibl.XXVI.
345. Aagaard.TL.98. — arkais. (vist kun i

ssgr. som Liljevand, se u. Liljevaand^ Vand.
— dial. Vænd. MDL.636. FDyrlund.Uds.39.
Feilb. Vændor (Vender), en, et. Moth.V 77.

Leth. (1800) (u. Vond;. Feilb. III. 1113.1 122.

se ogs. u. Tækkevaand^. flt. -e (VSO. Elle-

to kilde.DJ.198. Glahder.Retskr. jf. Feilb. samt
u. Liljevaand; ell. (især i bet. 2.2) d. s. (Vi-
borg. (Landhuushold.V1.82). LandmB.III.214.
Feilb. i bet. 4: Aarb. 1903.20) ell. (næppe
i rigsspr.) -er (Reiser.IV 164. JHSmidth.
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Ords.172) ell. (dial. dl. lygn., foræld.) væn-
der ['væn'er] (Eøysg.AO.46) (ogs. skre-

vet vender ell. (sjældnere) venner (Cit.

1707.(PJensen.Snesere.(1883).90)), væ(n)-
ner (Junge. NordsjællF.I.128.Y63)) ell. (dial.)

Tæn(l(e)re (HPedersen. Erindringer. (1905).

IV. Feilb.). (æda. wand (DGL.II.287; ogs.

om det mandlige lem: Harp.Kr.30), dat.

(mæth) wændi (DGL.V.133), sv. dial. vann,

vånn(a), fsv. vander, no. vånd, oldn. vondr lo

(gen. vandar, fU. vendir^, eng. (laant fra

nordisk) wand, got. wandus ; vistnok til vinde,

bøje, sno, flette, og egl.: bøjelig kæp; jf.

vændre, Vændre- i ssgr.)

1) (poet. ell. dial.) tynd, bøjelig, smidig
plante ell. stamme, gren, skud, stilk olgn.

paa (voksende) plante, busk; (dial.) i

flt., om pilebuske. Paa begge Sider af denne
(o: kanalen i en fuglekøje) ere plantede

Vænder saa tæt sammen, at ingen And 20

kan slippe igjennem Hegnet. Blich.(1920).
XXIIL96. *de rige Blade

|
Paa Rankens

svaie Yåand. Winth.X.228. *jeg er som den
vilde Vaand, bærer ej Roser røde. Jørg.D.

39. AxLange&Seeberg.Sdjy.Planter.(1927).53.

*den Bøgevaand
|
stod i fejrest Pragt.

Røse.Bygevejr.(1892).83. jf. Lilje- (1), Rosen-
vaand.

|| (jf. Kvist sp.965''s:j Ulledl., om
afkom, efterkommer. *Isai Stub skød ud en
Vaand. EBrand.J.30. 30

2) (jf- Vidje^ bøjelig, smidig kæp,
stok, skaaret af visse træer, buske for at an-
vendes til et vist formaal; ofte om gren af
piletræ, pilekvist (jf. Pilevaand^; ogs. om
gren, der er flækket paa langs. 2.1) (poet ell.

dial.) i al alm. Grenene . . lade sig lettelig,

ligesom røde Vandvidier, flekke i Vaander.
Reiser.lY.164. *„Vi skyde slet ikke efter et

Huus,
I

Men smækkre Vidje vi kløve."
|
Saa

gaaer han, og stikker en Vaand i Jord. 4o

Blich.(1920).X.37. *De raske Knøse . . smi-
digt sig i Midjen rækker,

|
mens Slaglens

Vaand hvert Straa til Jorden strækker.
Aakj.RS.134. *ingen vaargrøn Vaand

|
var

flettet om din Vande. Jørg.Breve til Stucken-
berg.(1946).16. 2.2) (fagl.) pilekvist, brugt til

kurvemagerarbejde og lignende fletværk. Om
Pilehegn og Vaanenes Anvendelse til Kurve-
magerarbejde. PhysBibl.XXVI.345. Biknop-
per ses f. Ex. paa topstævnede Piletræer, og 50

de udvikles hastig til Grene, „Vaand", der
f. Ex. bruges til al Slags Fletværk, fidfirs-

lev.Planterigets Naturhist.(1873) .9. Frem.DN.
338. 2.3) (dial.) om hver af de kæppe, der
bruges til fletning af risgærder (omkr. jord-

stykke, i aalegaard olgn.). Handels- og Indu-
strie-Tidende. 1802. 188. 2.4) (dial.) d. s. s.

Tække -kæp, -vaand. JHSmidth.Ords.172.
MDL. Feilb. UfF. 2.5) (jf. Væg(ge)vaand;
dial.) om hver af de kæppe, der vandret flettes eo
ind ml. støjlerne (I.l) ell. hælene (II.3) i en
væg, der skal lerklines; ogs. om lodret anbragte
granstager i bindingsværkets tavl i en væg, der
skal lerklines (NordsjællF.I.128). de sætte

tre k fem Stavr efter Væggens størrelse i

Væggen, og paa dem Vender (som det
kaldes) med Hessel- Elle- eller andre sraaa
Træer eller Kieppe som de kalde Vender.
OecMag.lV.332. (salen paa Nastrond) er

bygget af slangerygge, som et hus der er

opført af vænder. NMPet.Myth.397. MDL.
577.636. Frem.DN.281. 2.6) (poet. ell. diil.)

bøjelig kæp brugt som pisk; ogs. om tynd
spadserestok, stav olgn. (jf. Kongevaandj ell.

om tryllestav olgn. (jf. Trold- (u. Trold- i

ssgr.), Tryllevaand^. Husbond maa refse

sine Børn og Tyende med Kæp, eller Vond,
og ej med Vaaben. Z)L.6—5

—

5. *raed Riis

og Vaand
|
Lod Han sig hudhette. Grundtv.

SS. 1.493. *en guldbeslagen Kasse
|
Bar han

i den ene Haand;
|
Med den anden han

sig støtted
I

Paa en lang og smækker Vaand.
Heib.Poet.II.127. *En tryllende Sang . .

|

Der, medens den lyder,
|
Liig Bjergmandens

Vaand,
|
Saa seirende bryder

|
De skjul-

teste Baand. Winth.I.146. han var som den
magiske Vaand, der slog Portene ind til

Livets Herlighed . . aa,hne.JPJac.I.121.

3) ((3, især poet.) bet. 1-2 brugt billedl. og

i sammenligninger som udtr. for bøjelig-
hed, smidighed, slankhed olgn. (jf. Lilje-,

Rosenvaand); ogs. som udtr. for eftergiven-
hed, veghed, slap karakter. *Hun var
saa let som Edderduun,

|
Saa smidig som

en Ya,and.Winth.HF.136. i Fru Adalbertes
Haand var (han) en Vidie og Vaand, hun
kunde sno og hø}e.Drachm.KW.126. han
var en ledeløs Vaand, der svajede for

alle Vinde. Schand.GamleBilleder.(1899).153.

(hun var) Slank og veg og spændstig som
en NB.dind.Brodersen.T.29. *Ude stod hans
Datter, saa smal som en Vaand.DFZJ.
nr.35.8. *Der staar hun saa smal som en
Yå&nd. Holstein.L.19. *Du? som en Sjæl saa

højbaaren ejer,
|
stærk som en Eg og veg

som en Ya&nd. Røse.MD.74. *Lær mig at

bede
|

i Vel og i Ve:
|
Din Vilje ske

|
Lægge

min Vilje
|
veg som en Vaand,

|
o. Gud,

i din }ia,ebnd.MadsNiels.DS.77.

4) (glda. d. s., jf. glda. mælævondh, maale-

kæp; m. h. t. bet.-udviklingen sml. 1. 01, II.

Rode; nu kun sdjy.) egl. (jf.bet.2) om stok

af en vis længde, brugt til at maale med.
(bønderne) vielde hafve den ganske Vester-

mark efterset og med vonden malt (0: op-

maalt). Cit. 1740. (Vider. III. 60). Aarb. 1903.

24. i videre anv., dels om længdemaal (jf.

II. Rode 2.\): 9 alen. et støcke land . . som
er bred 12 \enev.Cit.l736. (Vider. III. 57).

Kok. DFspr. 1.420. Vænder er det samme
som Roder. Enhver Deraat . . har 180 Væn-
der eller Roder, og enhver Vaand er 9 Alen
i den paagjældende Egn (9: Tønder-egnen).

SprogforeningensAlmanak.1904.51. Feilb. dels

om flademaal (jf. II. Rode 2.2): 100 Q al^n

ell. 27,37 m\ Nis S. og hr. pastor S. giver

af 2de vender jord, som de har faaet af

hyrdens gaard å vond 4 mk. aarlig. Ct/.i<S34.
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(Tider.111.50). Aari.1903.20. I Egnen om-
kring Tønder averteres Tørvejord til Salg

pr. \aa,nd. HedeselskabetsTidsskr,1940.161. jf.

Stedn.III.LXiii.

II. vaand, adj. [vmn'] (ogs. yaan(d)t.
Abrah NyerRahh. IV. 33. R Uss. ME. II. 98.

MDL. 640. Feilb.III.1009. Thorsen. 189.

van(d)t AbrahNyerRahb.il1.43. MDL.640.
Feilb.III.1009. UfF.fsjæll.)). {rimeligvis af

et Hl oldn. vandr, ond (se ond^, svarende adj.,

med bei.-tilknytning til I. Vaande, IL vaande,

;/. vaanden; i formen vaan(d)t, van(d)t den
hertil svarende intk.-form: glda. vant, ondt,

smerteligt (Kalk.lV.729), ænyd. vaandt (smst.

893), opstaaet ved forskydning af den syn-

taktiske konstruktion fra mig er (ell. tykkes^
vaandt til jeg er vaandt (jf. tilsvarende ud-
vikling ved fattes, synes (3) ofl.); formen
vaand snarest en nydannet fk.-form hertil

(jf. sjæll. vanter, vaanter. UfF.); se herom
(og om et hermed sammenblandet, med II.

vante besl. (dial.) adj. vant (vaant) for,

lysten efter) APhS.XXI.35ff. || nu dial. ell

(i formen vaand^ højtid., poet.) som føler
(fysisk ell. psykisk) smerte; lidende;
forpint; (ængstelig og) bekymret; i

vaande. *Stolt Signild raabte og var saa
vaant:

|
„Du svare mig, Broder! om Du

kan."
I
„Ikke er jeg vee og ikke er jeg

vaant, | Du hjelpe mig, Søster! om Du
kan" (DgF.IV.76: vaandt c>o k&nåt). Abrah
NyerRahb.IV.33. *Herr Mathis var baade
vandt og vred,

| Dog lod han sig ikke
mærke. smst. 111. 43. Min siæl er vånd til

døden. Moth.V53. at jeg er vaand, hvor
jeg er banket, behøves just ikke Hexerie
til at udfinde. Biehl.DQ.III.258. *stor var
Drengens Smerte.

|
Han . . knytted' spæde

Haand,
|
Og . . krymped' sig saa vaand.

Haste.(NytaarsgaveforDamer.1797.100). Han
føler sig saa vaand efter Reisen. — Vaand
i Armen, Siden. JHSmidth. Ords. 172. Jeg
blev saa vant (o: ilde tilpas), at jeg maatte
gaae ud af Stuen. MDL. Hun er saa vant
ved Barnets Død. smst. da blev jeg saa vaant
og ilde tilmode og tilpas, at jeg daanede.
RUss.ME.II.98. *Med panden hed og hjærtet
vindt.NMøll.EL.108. De blev saa underlig
vaande om Hjærtet begge to ved at sidde
her og tale om hende (o: en afdød). BlichCl.
Sonja.(1905). 153. a (o: jeg) er vaant for,

te (o: al) moder dør. Feilb. Thorsen.189.
UfF.(sjæll.).

Il
som adv. * Vaandt Thersites

sig kiymped. Wilst.Il.II.v.266. *denne pige
gik og græd og skreg

| så vandt som fuglen
skriger, når den vender hjem

| og finder
reden tom. NMøll.Antig.27. sa.Per8.32.

I. Vaande, en. ['vona] (sj., som gen-
givelse af dial. udtale, skrevet Vaane. Staun.
UD.154.187). flt. (l.br.) -r (Bagges.Danf.II.
358 (oo Aander;. Gjel.AanderogTider.(1882).
39. Pia Cour. Regn over Verden. (1933). 22).
{æda. wandæ, skade, (oblik form:) uandda,
sorg, smerte (Mariakl.), sv. vånda, no. vånde,

oldn. vandi; til oldn. vandr, vanskelig, farlig

(se u. III. vaande, vaanden, I. Vanske, van-
skelige, besl. m. vinde, sno olgn. (jf. u.

I. Vaandj || ordet bruges i rigsspr. især i

højtid, spr.; i alm. talespr. dog ofte i spøg.

anv. ell. m. afsvækket bet.) (tilstand, præ-
get af) pine, smerte, ængstelse, sorg ell.

nød, trængsel, besværligheder, kvaler;
i talespr. (især i forb. m. præp. i) m. afsvækket

10 bet.: vanskelig, penibel situation; knibe; for-
legenhed; ogs. (1. br. i rigsspr.): bekneb
(for); længsel (efter). *Da du (o: Jesus)
den sidste Vaande led.SalmHus.210.2. Vaan-
de o: Bedrøvelse med Længsel. SorøSaml. I.

128. *Folkestimlen (om Jesus) var tæt og
tvær,

I
Den brød sig kun lidt om Vaanden

(o: Jairus's sorg over datterens sygdom).
Grundtv.SS.II.244. *din Vaande

|
For (d: sorg

over) Toke er just ikke stor. sa.PS.11.97.

20 de fik Allesammen ondt . . medens jeg, der
er vant til Søen, gik rolig omkring . . og
morede mig over de Andres . . Vaande.
Heib.Poet.VII.350. han (følte) en sugende
Smærte i Maven, en Vaande . . Sult!

JVJens.D.146. *over Himlens frosne Eng
|

de kolde Diamanter ler
|

af Jordens hede
Vaande. KMunk.DetungeNord.[1942J.9. Han
frelser som ung dansk Hærfører Kejser Na-
poleon ud af Vaanden ved Waterloo. ^Bna;.

30 KB. 114. i forb. m. ord af lignende bet.:

*det var kun med Qval og Vaande,
|
Jeg

fik en Stavelse fremført. Winth.III.68. *Siæ-
lens Vee og Ya.3inde.Sort.PSkan.87. *Han
i sin Naade raader Bod | Paa Støvets Ve
og y&nndc.Grundtv.SS.III.l. *trods Vee og
Vaande,

|
Trods hver bitter Skaal,

|
Holder

fast i Haabet
|
Jeg (o: Danmark) mit Frem-

tidsmaaA. PalM. VII1. 159. de mangehånde
vånder og veer, der hjemsøgte Achaierne.

40 Blinkenberg.Asklepios.(1893).l. || i forb. i

vaande. *mit Øje,
|
Træt af Møje,

|
Vaadt

og mørkt af Taareregn,
|
Stedt i Vaande.

Grundtv.SS.IV.425. *Som uden Liv hun sank
til Jord

I
Udi sin store Vaande. sa.P(S././36.

(de) exe i yderste Vaande for at faae Noget
at snakke om. Kierk.Bl.l54. (rigsdags-)Yox-
liget kom til at staa paa hans (o: Høgsbros)
Stemme. Han var i en frygtelig Vaande,
vilde tale med sine Venner, „tage et person-

so ligt ¥orheho\d.'' EHenrichs.MF. 1.88. Sjælden
stads Pige var hun . . Junkeren var kommen
i Vaane efter hende. Staun.UD.34.

II. vaande, v. ['vmna] (tidligere under-
tiden skrevet vonne. Sort.(DSt.l909.40). —
jy. yaanc. Høysg.AG.97. Feilb.) -odo ell.

(nu kun dial.) -to (Poul Ped.DP.(1937).30.
Feilb.). (glda. wondhes, sv. våndas, fsv. van-
das, no. vånde (seg); afl. af I. Vaande)

I) være i vaande; lide (føle) sorg, smerter,

60 pinsler, nød, kvaler; især: give udtryk for sin

kval i lyde, ord ell. (og) i bevægelser, optræden;
jamre; klage (sig); krympe sig; vride
sig (i smerte); m. afsvækket bet.: give udtryk

for sine besværligheder, vanskeligheder, haarde
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vilkaar ell. vise (i bevægelser, ansigtsudtryk

olgn.J, at man kvier sig ved (at gaa ind paa,

med til) noget. I.l) (højtid., 1. br.) i al alm.

disse Digte . . formelig ryste af Lidenskab,

vånde af Smærte og dø hen i RaMen. Kidde.

Artikler ogBreve.(udg.l928).64. saa lød der

et vaandende U\x\\i.CFMortens.RW.174.
\\

Ufers.: smerte; gøre ondt. hendes Hoved sank

ned i hendes Hænder, og det vaandede og

bævrede i hendes hele Krop. SMich.S.190.

II (^j-) ^"^ ytringsverbum: udsige i vaande.

„Vi komme forsilde!" vaandede den skaldede

pater-fa.mi]iSiS.BlochSuhr.ÆS. 1.117. 1.2) (høj-

tid, ell. dial.) dep. *see hist en Engle-Møe,
|

Hun lider ey Toback . .
|
Saa vaandis denne

Møe.Lucopp.TB.BP. *Ligger jeg paa Syge-

Leie,
|
Vaandes jeg i Usselhed. Grundtv.SS.

1.541. *Her at vaandes gjør ei Skam,
|
Og

det smerter dybt tiUisse. Winth.X.126. JP
Jac.II.236. Feilb. jf.: *Hans Hierte vaandtes

for (o: længtes efter) en gyldig Elskovs-

Mage. PoMZPerf.DP.('i937;.3(>. II
(sml. u. bet.

1.1^ upers. saa stak det igen i Hjernen og

vaandedes i hans Sind. ZrJens.DP.25. 1.3)

(især højtid., i alm. talespr. dog ofte brugt

spøg., især i den afsvækkede bet.) refl. Vånde
sig i sin arm. Moth.V53. *Med Sorg vi se

en gammel Herrens Præst,
|
Vor Fader,

vaande sig paa Dødens Leie.Grundtv.PS.

111.89. Her var nu det Svar, han havde
vaandet sig ved at give sig selv, nu var det

Xiåtdi\t.Goldschm.l.242. *Stygt raaber Syn-
der du har bedrevet, |

men værre vaander
sig Liv ulevet. jyjens.C.35S. (jf. u. bet. l.\)

som ytringsverbum: *„Giv mig en Drik at

lædske min Tørst!"
|
Saa vaandede sig den

Arme. Hrz.D.lI.119. || m. tings-subj. *For-

nuften vaander sig i trange Bolig. Rein.319.

Der var en Raslen og en Knagen; hver
Planke i Skibet vaandede sig.HCAnd.DB. 7.

mit Hjerte vaander sig i mig (1871: er

saaret indeni mig). Ps. 109. 22 (1931). De
(har) en fornem Samvittighed, der vil

vaande sig ved saa tarvelige Udsigter.

EChristians.Hj.299. \\ i forb. vride og
vaande sig. det siger jeg forud, at jeg

vrider og vaander mig ved det allermindste

Onde, jeg føleT.Biehl.DQ.I.GO. Vrid dig og
vaand dig i Smerte (Chr.VI: Liid dog saadan
smerte, og ndhryå). Mich.4.1 . jeg vaander
og vrider mig og skyder endog den Trøst
tilbage, som bydes mig af de bedste. Drachm.
BF.183.

2) (sj.) bringe i vaande; bedrøve; smerte.
det har vaandet mig saare, at Du var
i Byen . . og jeg neppe i dit Selskab.
POBrøndst.B.43.

III. vaande, v. (skrevet vonne. se u.

bet. 1. — no. vande, se u. bet. S), -ede.
(su. vånna, bryde sig om, fsv. vanda, no.

vande, vrage, oldn. vanda, egl.: være nøje-

regnende med; afl. af ænyd. vaand, vand,
kræsen (se u. vaandenj, fsv. vander, no. vand,
oldn. vandr, nøjeregnende; jf. u. 1. Vaande)

I) f bryde ell. bekymre sig om noget, gid

jeg aldrig tiimes nogen Lycke her i Verden,
om jeg agter eller vonner nogen Ting meere.

Kom Grønneg.11.241. 2) (egl. spec. anv. af

bet. 1; dial.) agte paa (og udføre) befaling

olgn.; (ad) ly de. hun (han) vaander ikke.

UfF. jf.AarbFrborg.1920.99. 3) (no.) vrage,
forsmaa noget (især: mad). *Den søde Mad
(o: mælkegrød) hun ey tilforen hafde van-

10 det. Uolb.Paars.163. vAph.(1764).

Vaande-, i ssgr. af L Vaande; som
eksempler paa sjældnere ssgr. kan nævnes:
* Helten (o: Kristoffer Kolumbus) kjæk i

Løfting stod,
|

Stirred efter Vaande-Bod
(o: hvad der kunde afhjælpe hans vaande).

Grundtv.PS.V507. de Saaredes Vaandeklage.
Blich.(1920).XI.15. *den Arme . . paa Jor-

den tidt
I

sig havde kastet — Vaandelyd
udstønnet tidt. PBFibiger.Overs.af Sophokles.

20 11.(1822).128. Uhyrernes Helvedes-Latter

og de Piintes yd.BXideskxig.Blich.(1920).X1.8.

Boye. PS. 1.250. *hvert et Vaandesuk, du
drog,

I

Er hos Gud opskrevet. Thaar.ES.232.
Mikkels Sind var ramt paa dets saareste

Sted, han flyttede sig vaandesygt frem og
tilbage paa sine Krykker. LCNiels.Historier.

(1907). 80. -fuld, adj. {ænyd. d.s.; især

højtid., dog ogs. undertiden i alm. talespr. i

spøg. anv. med afsvækket bet.) fuld af ell.

30 præget af, givende udtryk for sorg, smerte,

lidelser, kval ell. (med afsvækket bet.) besvær-

ligheder, forlegenhed, knibe; (1. br.) om person:

som er i vaande. *See hvor Vaande-fuld hånd
falder

|
Ned med Bøn udi sin l<iød.Kingo.SS.

11^281. en vaandefuld Krøbling, der skrev

paa sit Sygeleie, naar Smerterne tillod ham
det. Molb.EL.214. *Da trængte med Eet til

hans Øre hen
|
En Bøn og en vaandefuld

Kl&ge. Hrz.D.II.119. Ventet sit tolvte Barn.

40 Ventet den . . vaandefulde Kamp med Bø-
den. Pont.LP.VI.164. Der opstaar en Pavse
— en af de vaandefulde, hvor man leder

efter Ord, men synes at have mistet Evnen
baade til at tænke og tale. Soya.HF. 31.

vaand el ig, adj. (ænyd. vaannelig, adv.,

i vaande (DaViser.), æda. wandælic, -lyk,

besværlig, vanskelig (Harp.Kr.8.55.125), fsv.

vandeliker; til L Vaande; nu sj.) vaandefuld.

*Sødt og vaandelig I (o: Saxos ord) klinge,
|

50 Som naar Fugl med sænket Vinge
|
Synger

sorgfuld paa sin Kvist. Grundtv.PS.11 1.213.
denne klagende, vaandelige Tone. Jørg.Pil-

grimsbogen.(1903).25. (fenrisulven) hørte det

kære så våndeligt oppe i den mørknende
Luft (o: ved verdens undergang).Kidde.S.62.

vaanden, adj. {glda. vondhen, fsv. van-
din, no. dial. vanden, færøisk van din; afl. af

1. Vaande ell. af ænyd. vaand, vand, kræsen
(i ssg. bedelvaand, -vand, kræsen m. h. t.

60 valg af ægtefælle), oldn. vandr, nøjeregnende

(jf. u. I. Vaande, IIL vaande^; nu kun dial.)

I) vanskelig at tilfredsstille i en vis henseende;

som har svært ved at træffe sit valg; nøjereg-
nende; kræsen; ogs.: forkælet, det er ont
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at give vandne folk mad. Moth.V53. *vilde

Geisten . . |
Ved et Epitheto ei være alt for

vaanden,
|
Jeg gierne fuldte dem (o: som er

i ritnmdJ.Worm.SaUé. JHSmidlh.Ords.172.

MDL. Feilb. 2) (jf. II. vaand^ som er i

vaande ell. forlegenhed; vaandefuld; ogs.:

tvivlraadig. Cit.l706.(NkS4°821.57). Moth.

V53. MDL. Feilb.

vaaiidt, adj. se II. vaand.

I. Vaane, en. se I. Vaande.
II. Yaane, en. se Vane.

III. vaane, v. se II. vaande.

t Vaaii(e)-, i ssgr. {ænyd. vaan- i

vaanhus, stuehus, vaansted, bopæl; til ænyd.
vaane, bo, fra mnt. wonen (se u. Vaa-
ningj; jf. bivaane, Be-, Ind-, Sandvaaner;
sml, Vaanings-) i betegnelser for steder, der

tjener til bebo''lse: Vaan-hus. ExtrRel.4°.7.

OeconJourn.1758.168. de stinkende Dunster
i snævre Vaanekamre.La?g'en.//.ii6. mand
(harj givet Indianerne i disse Vaan-Platzer
det Privilegium, ikke at betale meere end en
Piaster i Tribut. LTid.l 735.223. Vaaneplads.
Leth. (1800). (forf.) henregner Indianernes

Antal, som boe i de 30 Missionens Vaan-
Stæder i Paraguay, paa 300000 Familier.

LTid.1735.221. *Gud i Naade selv afvende
|

al Ulykke og Fortræd,
|
som kan møde eller

hænde
|

dette Hus og Vaanested.Cti.2762.

(HBa Islev.Fra fynskePræstegaarde. (1944) .88).

Vaanin^, en. ['vå-neq,] flt. -er. (ænyd.
vaaning, won(n)ing, waning, sv. våning, yngre

fsv. våning, no. våning; fra mnt. woninge,
waninge, starende til oht. wonunga (nht.

wohnung^, oeng. wunung; til mnt. wonen,
oht. wonon. wonen (nht. wohnen^, oeng. wu-
nian, svarende til oldn. una, vasre tilfreds,

slaa sig til ro, forblive paa et sted, jf. got.

un-wunands, bekymret; jf. Vaan(e)- || nu i

bet. 1-2 især gldgs. ell. som et mere højtideligt

ord end Bolig; ;'/..• „Dagl. Tale",J»fO. „dette
aldeles forældede og overflødige Ord". D&H.)

I) (undertiden med overgang til bet. 2) i

al alm. om sted, der tjener til beboelse; sted,

hvor man bor; bolig. Fra Nicolai Allmænding
til Breede Allmænding skulde Perlestikkere,

Glarmestere, Dreyere og Skruemagere have
deres Vaaninger. i^oIft.fierg.P. Begge Husene
ere indrettede til Vaaninger for nogle af Fa-
brikens Arbaidere. Olufs.NyOec. 1.38. Cotal-
dis Vaaning var et Va.\]a.ds.Blich.(1920).

VIII.90. *Guderne8 Vogter i sin Vaaning
drikker

|
glad den gode Mjød. Thøg Lars.Edda.

1,1.50. Menneskets Wa.a,ning.Steensberg.Dli.8.

de 36 (lemmer) nyde fri Vaaning i Hospi-
talet. fiorreftvc.rF.fiJJ. jf.: ved Toldboden
bleve Smaahuse opførte, til Frivaaninger for

630 ¥8imilier.CBernh.VII.254. || om de saliges

opholdssted. I do saliges Vaaninger skal vi

.. modtage vore Fædre. Falsen. Idda.91. Be-
lønningen (er) evig Glæde hos Alherren i de
salige Vaaninger. JacoW.Luxrf.2S. || om dyrs
opholdssted ell. sted, hvor noget findes, hører
hjemme. Her (i Persien) synes ikke engang

XXVI. Eentrykt "/, 1060

at have været deres (o: morbærtræernes)
forste Vaaning. OeconJoMrn.i 755.545. fra Ar-
modens Vaaninger har mangt et sorgfuldt

Øie skuet hen (til ligfølget). Mynst.Hessen.7.
(søens) Holme ere .. Sommervaaningor
for Tåen (o: ternen) og Anden. Blich.(1920).
XXIII.138.

2) beboelseshus ell. (sj.) bygning i al

alm.; især om fritliggende beboelseshus ell. om
10 stuehus, hovedbygning i en gaard (MøllH.

VI.147. UfF.). tit (er) 4, 6, og undertiden
8 Vaaninger sammen bygde.Pflug.DP.1098.
*(stedet)

I
Hvor nu en Bondes usle Vaaning

staaer. Blich.(1920).V14. der (kan) være ret

langt mellem Ya3iningeTne.AndNx.BN.112.
Udhusene omkring paa de forskellige Bo-
pladser brød han ned og byggede i Stedet
store pralende Vaaninger oppe paa Gyvel-
gdiården. Bregend.MAG.lO. Ved Siden af hin-

20 anden, i Række, med Gavlene udad laa de
græstorvdækkede Vaaninger . . Hele Sigurd
Torleifsons Gaard dukkede op af Tunet.
Fleuron.STH.9. jf.: Gaardene skjulte . . deres

indre Liv bag lange Staldvaaninger med
tjærede Porte. Eriksholm.Jonna.(1905).74.

3) (1. br.) række værelser, der udgør
en bolig; lejlighed; ogs. (efter sv. våning^
om etage i ei beboelseshus. Cit.l753.(Lange-
bekiana.(1794).141). Bibliotheket . . ind-

so tager en heel V&aimng. Molh.BfS.L36. Man
finder . . kun ganske faa af de nyere Huse
over to Vaaninger høie.smst.lOO. Husene
(har) blot een Ya,amng. Rawert&Oarlieb.
Bornholm. (1819). 5. Bestod Bygningen af

fire Længer, indtog Riddersalen i det mindste
hele Hovedlængens øverste Vaaning. TroelsL.

111.100.

Yaanin«:«-, i ssgr. (jf.Y&an(e)-; nu
sj.) af Vaaning (1): beboelses-; bolig-; fx.:

40 Vaanings-fløj, -kælder, -lejlighed, -længe,
-nød (o: bolignød), -plads, -rum (Oehl.Øen.

(1824).11 1.129. VortHj.lV,2.4), -sted (Høysg.
S.175. Blaum.Sib.30), -stue (Amberg. UCAnd.
(1919). IV. 211), -værelse (JJuel. 122. Blich.

(1920).XI.17). -bygninfi:. en. (jf. -hus;.

Vaaningsbyerninger . . i Kiøbenhavn. Wetn-
wich. Stevns.* (1798).159. Conv Lex.XIX.175.
•has, et. (ænyrf. vaaninghus; j/. Vaanhus
u. Vaan(e)- i ssgr.) beboelseshus; spec. om

50 stuehus, stuelænge, hovedbygning i en gaard.

I Midten af den ene Længe er Vaanings-
huset . . hvori de hvælvede Stalde for Koer
og Oxer ere d^nbragte. Molb.Reise.il 1.71. Et
Haveparti ved Brandts Vaaningshuus./fr^.

7.255. Et Vaaningshus er et Hus, i hvilket

der findes Rum bestemte til Natteophold,
medens Bygninger, der udelukkende er be-

stemt til andet Brug, ikke er Vaaningshuse,
selvom de er bestemt til stadigt Ophold for

60 ^ienne^Ver. AOotzsche.Bygningsret.*(1937) .84.

en god og moderne Løsning af et borgerligt

Vaaningshus. Ellirig.PP.21.

vaan lin;, <^dj- se vanlig.

I. vaant, adj. se II. vaand.

14
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II. Taant, adj. se II. vant.

I. Yaar, en ell. (nu kun dial.) et (Cit.

1700.( Vider.IV.201). Holb.Metam.60. JFriis.

35. Ew.f1914).IV.279.V.204.V1.184. JBaden.

Horatius. 1.409. *et evigt Vaar (rettet til

en evig N&dkX). Bødtcher.Manuskripter.(1939).

16. i dial. et vaar, men hest. f. vaaren,

se Kort.159. JMJensen. Vendelbomål.(1897

-

1902).119.161. jf.: Fyenboer og nogle Jyder
siger et vaar (f6r-åar) men de Sællandske

siger en våar, hvilket er rættest; thi alle

siger vaaren, og ikke yasiTet.Høysg.AG.35).

[vå?r] flt. (sj.) d. s. (JBaden.Horatius.l.153.
Thuborg.KVlS) ell.-e (Moth.V56. fKMunk.J
Pilatus.(1937).129) ell. -er (Arosia.1928.17).

(glda. voor, wor (Rimkr.), war (Mand.166),
æda. war (Harp.Kr.LXXXivf.), sv. no. vår,

oldn. vår, «.; besl. m. lat. ver, foraar (jf. u.

Primulaj, gr. éar, d. s., og sanskr. vasar,

tidlig, litavisk vasara, sommer; jf. vaare
||

nu i rigsspr. (uden for visse ssgr., se Vaar-^

kun højtid., især poet., jf.: „nu kun i h. St.

(o: høj stil)." Levin.; sml. Foraar)

I) den aarstid, der følger efter vinteren og

danner overgang til sommeren; foraar. I.i)

om aarstiden som tidsafsnit ell. tids-

punkt (ofte i forb. m, betegnelser for andre
aarstider). *Skal jeg udaf Danmark rømme
. .

I

alt skal jeg min Føde i Danmark hente
|

baade Vinter og Sommer og Ya,aT.DFU.nr.
28.96. det . . var Tid til at forsøge det Yder-
ste, efterdi de Beleirede mod Vaaren ventede
frisk Undsætning. Holb.DH.111.360. *Hver
Vaar, naar Taagerne flygte hen,

| Da fødes

det lille Barn Jesus igian. Oehl.XIX.195.
Paa hver Gaard havde om Sommeren mel-

lem Vaar og Høst en Mand omtrent nok at

gjøre med at efterse Husene udvendigt.
BornhHaandvEr.201. Feilb. nu lakker det

ad y&aren.UfF. i forb. som der kan gaa
baade vinter og vaar (efter HIbsen.Peer
Oynt.(1867).164) som udtr. for, at noget tager

lang tid, trækker længe ud. der gik altsaa

adskillige Gange Vinter og Vaar inden det

(o: en gaderegulering) skete. PoV^/7l936.5.
sp.2. man har — henvist Problemet til

Skattekommissionen, og der gaar Vinter og
Vaar adskiUige Gange, inden den bliver

tærdig.smst."'/il942.9.sp.l. \\ i vaar, dels

d. s. s. om vaaren; dels: sidste foraar; i for-

aaret. *Nys fyldte skjøn Sired det attende
Aar,

I
Var roelig i Vinter og munter i Vaar.

Thaar.HG.3. *Kain pløied rask i Vaar,
|

Tænkde paa det Næste. Grundtv. SS. II. 25.

*Har du i Vaaren seet naar Isen brast? PoiiW".

AdamH.I.307. *Lærker, som hopped' af Æg
i YaL3iT.ThøgLars.ST.9.

\\ om vaaren, dels

(nu 1. br.) om tidspunkt for enkelt begiven-

hed: da det var, blev foraar. Villars og Marsin
gick tiihg om Vaaren løs paa de Keyserlige
Tropper ved Fort Lo\is.Holb.Intr.I.491. dels

om tidspunkt for tilbagevendende begivenhed:
naar det er (var) foraar. Hvor var (ypperste-

præsten Simon) dog herlig . . som Rosens

Blomster om Vaaren. Sir.50.8. *om Vaaren
hver Fugl

|
over Mark, under Strand

|

lader Stemmen til hilsende Triller sig bøje.

Drach7n.DVE.147. *Skuden, som om Vaaren
|

blev varpet gennem Gat. JVibe.Strand-Asters.

(1921).16. \\ til vaaren, først kommende for-

aar. S&B.
Il

(sj.) i udtr. for alder, aar. *Min
fiortende Vaar kun jeg skued. NTBruun.
Overs.af Duval: Josef.(1813).6. 1.2) m. særlig

10 tanke paa det for foraarstiden ejendom-
melige: det mildere vejr, naturens opvaag-
nen osv., ell. om (indbegrebet af alt hvad der

sker i) naturen om foraaret; undertiden med
særlig tanke paa de første tegn paa omslaget

fra vinter til foraar, vaarbruddet; ogs. brugt

personificeret. Forved mig udbredte vidtud-

strakte Marker, alle Vaarets spæde Yndig-
heder. SM).(^i9i4;./Y275. *Her imellem Ha-
vets dybe Kløfter

|
Gives aldrig Vaar og

20 BlomsteripTagt.PMøll.(1855).I.63. jeg van-
drede langs hen igjennem den udsprungne
Yaar.Sibh.11.16. atter fløjtede en Stær i

hans Nærhed, og endnu en, og én til —
hele Haven var fuld af Vaarl Pont.Muld.86.
SophClauss.FB.5(se u. Foraar^. *Nu van-

drer Vaar i den danske Skov.
|
Men hendes

Hjerte vil ikke vente. Holstein.SB.76. *Nu
lakker det ad Tiden smaat,

|
Da Jom-

fru Vaar vil komme. Winth. 1.258. jf. u.

30 bet.2: *Det danske svale Aar
|

i Ringgang
gaar .. omkring en evig Yaar. JVJens.
Di.*86.

II (jf. bet. 2) i sammenligninger,

(hun) var en fuldvoxen Pige og skjøn som
den unge, fremblomstrende Yaar.Ing.EF.
1.13. Hun er skjøn . . som den unge Vaar.

Hauch.IV.128. 1.3) i forb. vaaren trækker
(jf. SV. dial. våroksen dricker, går, ryker i

sa. bet. samt u. Vaarvind og Loke sp.ll5P''^;

dial.) om det fænomen at det damper af jor-

40 den ell. luften flimrer om foraaret, naar solen

varmer jorden op. VSO. UfF.
2) billedl. anv. af bet. 1, om tid ell. til-

stand, der minder om vaar (1); tid, præget

af ungdom, frembrydende kræfter; tid, hvor

noget bryder frem, en bevægelse endnu er ung;
en tilstands første (friske, unge) stadium;

ungdom (I.2-3); ogs. om friske, ungdommelige

kræfter, følelser olgn. *Fryd dig ved Li-

vet
I

I dine Dages YaaT.Frank.(NyesteSam-
so lingaf Selskabssange.(1797). 70). *Vi nyde vil

vor unge Vaar;
|
Vor Kind er rød, vort

Hjerte s\aaeT.Winth.XI.125. *Hvor de var

frodige,
|

de første Mennesker,
|

Istids-

vinteren veg,
I

og Vaar havde de i Sjælen!

JVJens.Di.^127. for smaa 100 Aar siden, i

det realistiske Dramas første Yaar.Schyberg.

(PoU''U1942.9.sp.5). jf. sp.213^'': *Lad Ste-

nen (o: gravstenen) synke meer alt Aar for

Aar,
I

Dit Navn dog blomstrer i en evig

60 Ya ar. Oehl.XX.30. *Hjertets Vemod har en

evig Yaar.Bødt. Saml D. 280. livets vaar:
Oehl.XII.337. MO. Glæd dig. Yngling, i din

Ungdom, vær vel til Mode i Livets Vaar
(1871: i din Ungdoms Dage). Præd.l1.9
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(1931). i ungdommens vaar: *Tre Gange
har jeg (a: den gamle kæmpe Cometes) været

her (o: paa jorden) . .
|
Den første Gang

min Frvd var stor . . |
Det var i Livets

Ungdoms Ya,aiT.Oehl.PSkr.I.178. *l staaer

i Ungdoms N&ax.Bredahl.V1.80. Som i Ung-
dommens Vaar. overs.titel paa operette afKollo.

(1914). *det er bare dejligt at leve i vor

Ungdoms flyvende \aa,T.KMunk.C.6. \\ som
udtr. for evig ungdom ell. tilstanden i de

saliges rige, livet efter døden. *Der (o: i

Abraliams skød) skal mine Aar
|
Begyndis i

.Evigheds deylige Ya3ieT.Kingo.SS.III.216.
*0, Gud skee Lov, det hjemad gaaer

|
Til

Landet hist, hvor Edens Vaar
| I evigt Lys

mon' gløde. Kirketid.1862.sp.354. Herre Je-

sus, er du deroppe i den Vaar, der ikke er

Jordens, men Evighedens? KMunk.OS. 41.

Freya . . aleene kan skienke Iduns Æble,
hos hende er evig Y&diT.Suhm.(SkVid.XII.
110). *Han lover mig en evig Vaar, | Trods
Vinterstorm og Y)ød.Boye.AD.I.88. *0m Li-
vets Vaar . .

|
De P'ugleflokke sjunge. smsi.

11.45.

IL Vaar, en. se Vor.

III. Vaar, et. [vå^r] våar. Høysg.AO.
36.138. (dial. ell. tidligere undertiden i rigs-

spr.Vor. Moih.V246{Yor). NvHaven.Orth.183
(V6rr). PudexoT. Bagges. II1. 128. jf. Feilb.

UnivBl.1.355. — dial Var. vår. Høysg.AO.
36. FeiV).). flt. d. s. {penyd. vaar, vor, war,

SV., fsv., no. var, no. dial. vær, oldn. ver,

jf. oldn. verja, overtræk, gangveri (-vera,

-verja, -verir), gangklæder; til oldn. verja,

dække, omgive, beklæde med noget, oeng. we-
rian (eng. wear, være klædt i), oht. werian,

got. wasjan; hesl. m. II. Vest || i rigsspr.

oftest i ssgr. Dyne-, Pudevaar) stykke (lin-

ned)slof, bolster, syet i form af en slags
flad pose, der er beregnet til at om-
slutte fylden (fjerene) i dyne ell. pude;
ogs.: aftageligt (hvidt) overtræk (af sa.

form) til en dyne ell. pude (uden om po-
sen); (dial.) om uldent sengelagen olgn. (Feilb.)

ell. om lærredsbetræk paa en madras (UfF.
jf. Madrasvaarj. (hovedpude) med Vaar. Cit.

1761.(AarbHards.l924.96). »Nu af Skabet
fremtog (hun)

\
Fine Lagen og V&&T. Riber.

11.197. *Den venstre Arm bag Nakken
|

Laae paa det hvide 'V&&r.Winth.HF.225.
•der mangler Fjer | Til Vaaret her og til

et lille Hynde. Bød/. 4 7. Jeg selv er den
førstefødte . . Det er godt at være avlet
i Sengen med de nye Vaar og den nye
]limme\. CEw.LD.29. jf.: Pløjemarken skal

klæde Terrænet som et fintstribet Vaar,
Furerne være lige brede . . hver Fure skal

ligge som en strakt, spunden Traad. JJfar/m

ÅHans.rS.9.
Vaar-, i sagr. Jivå-r-] især af I. Vaar,

i reglen i bet. 1 (jf. Foraars-; ofte mods.
Sommer-, Efteraars- (Høst-), Vinter-^; som
regel tilhører ssgr.ne det højtid, spr. ell. bruges

af sprogrensere (i st. f. Foraars-^, t hvilke

tilfælde ingen brugsbetegnelse angives ndf.; af
de talrige ssgr. af denne art kan yderligere

nævnes: Vaar-arbejde, -bølge, -dans, -dis,

-drøm, -duft, -dug, -farve, -foder, -fodring,

-formiddag, -fornemmelse, -frembrud, -frost,

-fryd, -gilde, -græs, -himmel, -jord, -ken-
ding, -kraft, -krans, -kvæld, -luft, -luftning,

-lund, -lys, et, -løv, -morgen, -nat, -natur,

-pragt, -regn, -rengøring, -saaning, -skrud,

10 -sky, -sne, -spire, -stemning, -tone, -tø,

-varme, -varsel, -vejr, -vise og (især poet.)

adj. som: vaar-blid, -frisk, -klar, -kold, -let,

-lys, -mild, -saftig, -stærk, -svanger, -træt,

-tør
II

(delvis fagl.) i betegnelser for dyr, der

træffes ell. jages, fanges om foraaret, fx. (for-

uden de ndf. medtagne): Vaar -fisk, -fugl,

-gøg, -kuller, -lærke, -sneppe, -torsk, -vibe.

II
endvidere kan nævnes betegnelser for plan-

ter, der blomstrer om foraaret ell. tidligt paa
20 sommeren; især (bot.) i betegnelser for ar-

ter og varieteter (ofte svarende til vernus
(verna, vernum) ell. vernalis (vernale) i det

latinske (arts) navn) som Vaar-brunrod, -flad-

bælg, -floks, -forglemmigej, -gyvel, -gæslinge-

blomst, -hundetunge, -hvidblomme, -iris,

-kobjælde, -lyng, -poppel, -potentil, -sper-

gel, -star, -vandstjerne, -vikke, -ærenpris
||

undertiden (især Y, nu 1. br.) i betegnelser

for (stof til) klæder til foraarsbrug, som Vaar-
30 frakke (S&B. AWinding.(Pol.*'U 1946.1. sp.

3)), -tøjer (om stoffer: S&B.). -bebuder,
en. (jf. -bud, -tegn 1 samt Foraarsbebuder
u. Foraars- i ssgr.) dyr, plante, tegn i natu-

ren, der viser, at foraaret er nær. Sidst i

Februar var Vejret saa mildt, at man saa
smaat begyndte at spejde efter de første

Ya.aThehudeTe.AndNx.PE.II.222. billedl. (jf.

I. Vaar 2): Den lille graa Bog (o: FrDreiers
debutbog) var i Virkeligheden ogsaa en Vaar-

40 bebuder. Rudolf Nielsen. Fr Dreier. (1921). 15.

•blomme, en, ^ (1. br.) vinterblomme, eran-

this. StueOart.(1882).48. NatTid.^*U,>1907.
M.Till.3.sp.4. Vaarblommerne (har) bredt
deres grønne Guldtæppe under Bænken ved
Lindelysthuset. i2ørd.S'G'.i2. || ogs. om stau-

den Adonis vernalis L. JPHansen. Forteg-

nelseover 'Træer, Buske.(1841).14. -blomst,
en. {ænyd. d. s.) blomst, der kommer frem
om foraaret. Ing. EM. 11.35. Anemoner og

50 andre Vaarblomster. Frem. DN. 249. billedl.

(jf. I. Vaar 2): *i hendes kydske Bryst,
|

Hvor Kjærligheds Vaarblomst bæver. Winth.
V178. -brud, et. (jf. -brydning, -springe

foraarets gennembrud i naturen. * Knoppen
ved Vaarbrud brister. Drachm. BK. 89. Det
blev endnu Vinter hvert Aar, men Kulden
holdt ikke ved saa længe, og Vaarbrudet
kom med stadig større YdiXde.JVJens.Br.
217.

II
Ulledl. (jf. I. Vaar 2). man (faar)

60 stærkt Indtryk af, hvad det var for et Vaar-
brud, der kom med Øhlenschlæger. Hostr.

FF.200. For hende var Kærligheden virke-

lig et Vaarbrudd, den . . udfoldede en Rig-

dom af legemlig og sjælelig Ynde. AndNx.M.

14*
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225. Skandinavismens herlige Vaarbruds-
t\d. ORung.K.149. -brydning, en. (sj.)

d. s. Pont.FL.52. D&H. -bud, et. (sj.) d. s. s.

-bebuder. S&B. VSO. -byg, en, et. (jf.

-havre, -hvede, -korn, -rug, -sæd samt Som-
merbyg; landbr.) byg, der saas om foraaret

(og modnes samme sommer). CGRafn.Flora.

1.589. Landbo. 1.420. -byld, en. (Tar-.

Nat Tid. "A 1907. M. Till. l.sp. 3. Klinisk Ord-

bog.*(1937).514. Varre-. GCWith.Huusdyr- lo

avlen.(1842).330. LandbO.1.377). (1. led er

et ord m. bet. ,,oksebremselarve" , der fore-

ligger i -var(re) i Oksevar(re) (se u. Okse-
verne^, SV. dial. vare, no. dial. vaaraa, side-

form til no. dial. vere, d. s. (se Vernej; nu
delvis knyttet til I. Vaar, fordi knuderne navn-
lig fremkommer om foraaret og forsommeren;

jf. Vaarorm; vet., landbr.) en under huden
hos kvæg forekommende knude, der rummer
oksebremsens larve; verne. Vår-byld . . Er 20

en bvld, som udslaer på fæ, efter vinterkorn.

Moth.V57. PoU*/, 1907.7. NaturensV1918.
125. Bek.Nr.l70''/»1941.§l. Feilb. jf. Boers.

VetF.201. -dag, en. (ænyd. vaar(e)dag,

oldn. vårdagr) *Dit Minde svækker aldrig

Tiden,
|
Du anden Vaardag i April! Oe/ii.

XXIII.173. *Den Vaardag var saa lummer.
Winth.HF.104. *Mor (tog) mig med ud at

spadsere
|
den første nyfigne Vaardag paa

endnu halvfrossen Jord. KMunk.C. 6. i flt., 30

om foraarets første dage: Feilb.
||

(ikke i

rigsspr.) i ent., om foraarstiden; især i forb.

som i, om, ved vaardagen, om foraaret,

ved foraarstide. Om vårdagen . . når det skal

pløies og såes . . skal enhver . . følgis ad i

ya.ng.Cit.1701.(Vider.II.396). Naar Bonden
taler om Tiden, da nævner han . . aldrig

Maanederne, men han henfører alt til Aars-
tiderne . . forbigangne Ting (indtraf) enten
ved Vaardagen eller paa Tørveskierstiden. 40

Junge. 357. jf.: *Rigt han (0: gud) byde
hver Host at lønne den trællende Vaardag
(0: foraarsarbejdet)lFGuldb.^.38. || billedl.

ell. i sammenligninger (jf. I. Vaar 2). *ak! —
vor Ungdom kun en Vaardag er.Zetlitz.II.

319. *hendes Vaardag var slvLkt.ThøgLars.

J.'(1904).10.

vaare, v. ['våTa] -ede. vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. vaaris, sv. våra, no. våres, oldn.

våra(st); afl. af I. Vaar) I) (i rigsspr. høj- 50

tid., især poet.) begynde at blive foraar;
især som udtr. for at foraaret begynder at

vise sig i naturen; næsten kun upers. det
vaarer ell. vaares. det vires. Moth.V58.
*l Kammeret sidder saa enlig nu hver
(0: bi) . .

\
Saa længe til atter det vaares.

Grundtv.PS.1.386. *Saasnart det vaared, og
Isen brød . .

| De Snekker iled for bliden
Bør. Ploug.SD.441. en Aften i Februar, just
som det begynder at vaares. Jørgf. 77.^75. eo

*Af Øjet sprang de demantklare Taarer,
|

som Regn og Sol tilsammen, naar det vsi&-

Te:T.JVJens.VL.103. Krigsfolk rider raskest,

naar det v&axer. HSeedorf.ID.96. || billedl.

(jf. I. Vaar 2). *Thi nu dages Gyldenaaret,
|

Som en lang Midsommer skjøn,
|
Det har

vintret, det har vaaret
| Under Sne og Regn

i Løn. Grundtv.PS.VII. 260. *Et Snefog af

Fjender, men luende Mod:
|
Thi vaared det

atter om La,nde.Rich.I.151. Det vaaredes i

Drengens Sind. JørgenNiels.D.156. (sj.) m.
personligt subj.: *er Jorden sort og frossen,

|

vaares Hj ærterne hed3t.SophClauss.P.128.
*Moder var falmet og vaaredes ej.ThogLars.
J.' (1904).9. *Jeg skal dø og svinde

|
for et

Liv, som vaarer
|
afgrundsdybt derinde

j

dulgt i dine (0: den elskedes) Aarer. Pia Cour.
RegnoverVerden.(1933).25. 2) (dial. ell. land-

br.) saa foraarsæd. MDL. Lærken jubler,

og Bonden har begyndt at va,a,Te.Bogan.II.

83. Fleuron.HG.37. Esp.392.
vaareløs, adj. se vareløs.

vaaren, vaaret, part. af være.

Vaaretægt, en. se Varetægt.
Vaar-fest, en. fest, der holdes om for-

aaret. Indtægt . . ved Vaarfesten i Kirken.

8 RdlT.Cit.l805.(Lyngby-Bogen.l935.191). I

hedensk Tid havde vi her i Norden fire

store aarlige Fester: Vaarfesten for Som-
merens Indtræden ved Løvspring, Midsom-
merfesten . . Høstfesten . . og Midvinter-
festen. SZie/aWe.Z)ÆT.35. -fiol, en. se -viol.

-fiske, et. (1. br.) d. s. s. -fiskeri. Begtr.

Jyll.II.292. HMatthiess.L.127. -fiskeri,
et. (jf. -fiske^ fiskeri, der finder sted om for-

aaret (fra marts til juni) (mods. Høstfiskeri^.

EPont.Atlas.1.642. MO. D&H. f -flagrer,
en. (jf. Foraars-, Vandflagrer^ d. s. s. -flue.

Kielsen.FLN.1.259. -flom, en. stærk strøm

og store vandmasser i elve ved tøbrud. FrHamm.
Kirkehist.11.16. Tømmerstokkene, som Vaar-
flommen havde taget med sig. TroelsL.^ I.

(1879). 185. -fine, en. (jf. -flagrer. Skæl-
vinge, Vandmøl; zool.) om foraaret frem-
kommende møllignende insekt af ordenen Tri-

choptera, hvis larver bygger sig huse, rør af
blade, smaasten, sandskorn, snegleskaller olgn.

i vandet (jf. I. Sprokj; især om familien

Phryganeidæ og arten Phryganea. Liltker,

Dyr.^385. Boas.Zool.*353. DanmFauna.XIX.
Iff. II

hertil Vaarflue-hus, -larve, -puppe,
-rør ofi. -frisk, adj. præget af det lige sted-

fundne vaarbrud ell. ny og frisk som natu-

ren om foraaret. den vaarfriske Skov. Bergs.

FM. 141. vaarfriske Bl&de. Drachm. E 0. 39.

[I
billedl. Hostr.ML.158. Det er dette Vaar-

friske ved det 16de Aarhundrede . . det er

denne vidunderlige Frodighed, der har er-

hvervet det Navn af Genfødelsens, „Renæs-
sancens" Tid. TroelsL.1. 7. -grøn, adj. (jf.

majgrøn;. Gylb.(1849).II.174. *Det er spi-

rende Planter, vaargrønne Skud
|
Og Stam-

mer, som alt har faaet Grenene ud. Drachm.
D.18. det vaargrønne Landskab. Ponf.LP.
VIII.106. i billedl. udtr.: *Jeg haaber paa
den gamle Kæmpestamme . . |

at den skal

skyde nye, friske Skud
|
med vaargrønt

Løv og sommerfrodig Skygge. Piott^. /. 6i.
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•Krøll t, et. (jf. Majgrøntj. alle Marker
(var) klædte i det smukkeste Vaargrønt.

Schouw.N.89. *Edbryders Dage skal
|
visne,

som Vaargrønt (
svides af Rimfrost i Maj.

Gjel.Br.219. \\ som farvebetegnelse. Skov-

brynet ligner en Taage, der skifter fra vaar-

^jrønt til hTnmødt. Soya.OAM.140. -ffud,
en. Ew.(1914).V1.184. * mangfoldige Fugle

|

Sankes i Skovens Hal for at hilse den dei-

lige \&a,Tg\id.Hauch.SD.L202. *Kast Blom- lo

ster i mit Hjerte, Vaargudinde,
|
Lad

ogsaa der din varme Maisol skinne. Bagger.

11.370. -f;;al<l, subst. S( Forsythia Vahl.

Joh Lange.Pl.(1949). 75. -hare, en. marts-

hare. Amberg. S&B. (1. br.) i forb. gejl som
en vaarhare: Rubow.SP.187. -havre, en.

(jf. -byg osv.; landbr.) havre, der saas om for-

aaret. MøllH.III.45. -honning, en. (fagl.)

honning, som bierne indsamler i foraarstiden.

Moth.V57. VareL.(1807).I.499. -hvede, en. 20

(ænyd. d.s.; jf. -byg osv.; landbr.) hvede, der

saas om foraaret; sommerhvede. JPPrahl.AC.
44. Lange.Flora.44. Landb0.n.717.
Vaarin^^, en. ['vå-req,] flt. -er. {no.

våring i bet. 1, færøisk våring, foraarsarbejde

med jorden; i bet. 1 vbs. til vaare, i bet. 2

afi. af I. Vaar; ;/. Vaarling) I) (poet., sj.)

det at blive foraar; vaarbrud; ogs.: vaar; foraar.

*Nu sank de (o: øerne) saa langt bag vor
Laarin^

|
lig blaanende Skyer ved Vaaring! 30

LCyiels.Va.ll4. *Lyderfolkets Vårings-
fest,

!
hvor Guden Atys går som Gæst

i Landet, lægger Løv om Vånden
|
på Sko-

vens Træ og Markens Blomst. Blaum.StS
169. 2) t dyr, født om foraaret. Moth.V58
Yaar-kulv, en. (nu sj.) kalv, født fore-

gaaende foraar; foraarskalv. Cit.l704.(ECar-

stensen.Hjørlunde.(1878).179). -korn, et

{ænyd. waardekorn, æda. warkorn (Cit.1314.

(Terpager. Ripæ Cimbncæ. (1736). 281)); jf. io

-byg osv.; landbr.) de kornafgrøder, der saas

om foraaret; vaarsæd. Vår-korn . . kaldes det

korn, som såes om våren, som er byg hafre

boghvede erter, vikker. A/o</i.F57. LandbO.
IV711. Ax Lange. FP. 72. -kylling, en.

(1. br.) kylling, der er udruget foregaaende
foraar; især i udtr. for at være ganske ung.

Man bliver . . ikke en Vaarkylling, fordi

man farver sit Haar — snarere kommer
man til at se ud som en gammel Høne. 50

BT.*U1933.13.8p.l. Selv den skønneste Ma-
ling vil ikke være i Stand til at skjule, at

jeg (0: en midaldrende kvinde) ikke længer
er nogen Vaarkylling. Po/.*/it2935.20,sp.4.

van(r)le, adv. (skrevet varlig. Lunde.
HG. 151. sa.F.108. sj. vaarligt. MartinAHans.
JR.74). {udviklet af aarle (ved dannelse af
hial-konsonant) i forb. saa aarle (se APhS.
IV 413); dial. (fynsk-sjæll.)) i forb. saa
vaa(r)le, saa snart, hurtigt; isxr indledende eo
m tidsbisætn.: saa snart som; straks naar.
Itask.FynskeBS.71. MDL.647. lige saa vaale,
han kommer indenfor Døren.MKorch.Oodt-
lolk.II.(1924).19. Saa vaarle han meder den

første Vogn, gør han omkring og rejser igen.

MartinAHans.TS.95.
vaarlig^, adj. [•vå(-)rli] (sv. vårlig, fsv.

varliker, no. vårlig, oldn. varligr: ajl. af
L Vaar; jf.: „Nyt Ord."il!fO.; især højtid.)

som tilhører, finder sted om ell. er ejendom-
melig for foraaret; foraars-; foraarsagtig; ogs.

(sj.): som sker hver vaar. *Du, som iler med
Lyst at husvales i Løvenes Høisal,

|
Vandrer!

stands dine Fied, læs den Begravedes Navn
. .

I

Tidt, som du, hun sig skyndte forbi til

vaarlige Glæder. Oehl.XX.219. Saa skal Nat-
tergalen, Hervør! vaarlig være din Skiald.

smst.XXXII.96. *liig en Sommerfugl i vaar-

lig Have,
I

Det unge Aar sig ned fra Himlen
svinger. Winth.XI.61. * Vrinsker den vilde

Fole
I
paa vaarlige Græsgange,

|
maa jeg

mindes din (0: den unge nordiske kvindes)

L&tteT.JVJens.NG.316. vaarligst af alt vir-

ker dog alle de smaa Damme og Kær. Knud
Pouls.BE.74.

II
billedl. (jf. I. Vaar 2). *mens

vor Jord maa hvile
|

I sit længste Mørke,
stiv af Kuld,

| Himlens Blomster (o: stjer-

nerne) dobbelt vaarligt smile. Heib. Poet.I.

319. *naar Livets Alder
|
Endnu er vaarlig

som det unge A&r. Bødt.36. Efter Graaden
følte Kirsten sig saa vaarligt befriet, ffans
Povls.RF.18.

vaarligt, adv. se vaarle.

Vaar-lil je, en. ^ (dial.) foraarsblomst;

især: anemone, Anemone nemorosa L. OrdbS.
Vaarlinj^, en. (i bet. 1 ogs. m. former

som Vaalin^, Va(r)linff, Valling, YoUing).
(afl. af I. Vaar; jf. Vaaring, Værling) I)

(dial.) vaarrug. Valing. Moth.V27 (fra Fanø).
fra første April, da Havre og Volling saaes.

Cit.ca. 1728. (Vider.Y128). Nogle mene, at

Sognet (0: Velling sogn) haver Navn af et

Slags Vaar-Rug, som her mest saaes, kaldet

Vaaling eller Valling, som Tiden har for-

andret til Welling. EPont.Atlas.V840. Vaar-
rug, kaldet NdMing.Begtr.Jyll.il1.60. MDL.
Feilb. (u. v&ling). 2) (nu næppe br.) d. s. s.

Vaaring 2.Moth.V58.
Yaar-lyst, en. spec. (foræld.) ^: alm.

kodriver. Primula veris L. Viborg. Pl.(1793).

43. Funke.(1801). 11.452. Tychsen.A.1.249.
se ogs. u. Oksedriv.

vaarløK, adj. se vareløs.

Vaar-mark, en. (ænyd. d.s.; nu næppe
br.) mark (som den er) om foraaret. enhvers

plovbester . . tillades (kun) at gåe udi vaar-

marken til U. yLsii.Cit.l705.(Vider.IV134).

Skulde alle byemændene . . være tiltengt

deres gierder i fuldkommen stand at hafve

satte, som er for deres vaarmarke før Volder-

misse og for vintermarken før st. Mortens-

dag. Ci<.i739.^STOs<.///.449;. t -orm, en.

{om 1. led jf. u. -byld) oksebremselarve. vAph.
Nath. 11.460. OFMm.ZoolPr.167. \\ hertil

Yaarorni-flue, oksebremse. vAph.Nath.n.460.
Vaarp, et. se Varp. vaarpe, v. se

varpe.

vaar-pløje, v. vbs. -nlng (Molh.V67.
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Feilb.fu. vaarplovning^^. (især dial.) pløje

jorden om foraaret; foraarspløje. MDL.611
(u. trøde;. MO. VSO. Feilb. (u. vaarplovej.

-TOHe, en. (jf. ty. friihlingsrose; sj.) S? tid-

ligt blomstrende rose som Rosa cinnamomea L.,

majrose; muligvis dog om pæon, pinserose.

Winth.VI.257. -rag, en. (ænyd. vaar-,

warerug; jf. -byg osv. samt Vaarling 1;

landbr.) etaarig kulturform af rug, der saas

om foraaret og modnes samme sommer; som- lo

merrug. Vaar-Rug . . er her til Lands lidet

brugelig. EPont.Atlas.1. 538. LandbO.lV.102.
Feilb. -salat, en. (jf. Foraarssalat, II.

Krop 2, Kropsalat, Rapunsel slutn.) 2( et-

aarig urt af slægten Valerianella Haller; især

om arten Y olitoria [L.J Poll., hvis unge

blade kan bruges som salatblade. Lange.Flora.

313. HavebrL.*II.325. tandbægret,^ tandfri

vaarsalat, se tand-bægret, -fri. -sild, en.

(ænyd. vaar-, voersild; jf. Straalsild; fisk.) 20

sild, der leger og fanges om foraaret; foraars-

sild. JLybecker.Fiskene og Fiskerierne. (1 792)

.

83. DanmFauna.XY198. Feilb. -skud, et.

et om foraaret fremkommende skud paa plante;

især (jf. Sommerskud; gart., nu 1. br.) om
de skud hos træagtige planter, som i løbet af

kort tid efter løvspringet udvikler sig til fuld

længde. VSO. SaVXXIV379. billedl: Ploug.

11.71. -ftkierm, en. 2^ Hacquetica Epi-
pacHs. JohLange.Pl.(1949).76. -sol, en. det 30

første, Vaarsolen fremlokker, er Vkmå.Nye-
rupRahb.VI.224. *den friske Vaarsol Alt

foTgylåeT.PalM.VlO. den milde, livgivende

Vaarsol. O Koefoed - Petersen. Ægyptens Kætter-

konge. (1943). 29.
II

billedl. og i sammenlig-
ninger. Bagger.ll.39. *her kom han som den
første Vaarsol over Y]e\åQt.Hostr.NF.77.
Kundskaben til den hellenske Kultur blev

som Vaarsol for Romerne. GBang.EK.1.86.

-spring, et. (sj.) d. s. s. -brud. jf.: denne 40

saa bagvaskede Vaarspringstid (0: op-

lysningstiden). VVed.G. 26. -stand, en. se

Varstand. -stad, en. (æda. warstudh (Vald
Jord.(1926).35f.); hist.) skat, stud (II.l), der

betaltes om foraaret. JohsSteenstr.Valdemars
Jordebog.(1874).162. Sal.XVI.849. -sæd, en.

(æda. war sæth (DGL.II.480); jf. -byg osv.

og Foraarssæd; især landbr.) sæd, der saas

om foraaret og høstes samme sommer; vaar-

korn; sommersæd. For Vaarsæd skal gierdis 50

for Voldermisse, og skal stande til St. Mik-
kels 'Dsig.DL.3—13—43. Med 6 velfødte Be-
ster kand man legge en Vaar-Sæd af 9 Tdr.
Byg, 4 Tdr. Erter og Vikker, og 12 Tdr.
UsiVTe. Borreby.PA.25. *Vaarsæden pipler af

JoTåen. Holstein. D.' 69. Landb0.1V.711. bil-

ledl.: *Paa Hagen Dunets Vaarsæd staaer.

Ing.VSt.7.
\\

(nu næppe br.) om den tid,

da vaarsæden saas. i Vaarsæden. y(SO.y7.2(?.

II
hertil: Vaarsæd-areal, -art, -dyrkning, eo

-mark (ogs. Vaarsædsmark. Ugeskrf.Land-
rmend. 1944.273. sp. 2. sj. Vaarsædemark. jf.

D&H.), -tid f'Vaarsædstid. Fm;. -tegn,
et. I ) (jf. -bebuder, -bud ; især højtid.) d. s. s.

Foraarstegn 1. F<SO. ^w. Vaarbrud^. billedl.:

DagNyh.">'»1913.Till.2.sp.3. (bladet) mener
. . at kunne spore de første Vaartegn her-

hjemme til nazistisk Fremgang. Jernbane T.
yil934.5.sp.4. 2) t d. s. s. Foraarstegn 2.

PHorrebow.Elementa dodrinæ sphæricæ.(overs.

1750).36. -tid, en. (ænyd. d. s. (ASVedel.
Kong SvendTiuve-skæg.(1705).174) og vaare-

tide, oldn. vårtfS) Plov og Harve, som ikke

længe kan undværes ved Vaartiden. JPPrahl.
AC. 92. om vårtiden stiger (elvene). AOlr.
DH. 1.284. *Vaartidens Flor. OlafHans. DB.
30.

II
billedl. (Oehl.s) Y&artid. Hostr.FF.191.

Norskheden vaagnede til Selvfølelse i denne
Nationalitetens Vaartid. VilhAnd.Litt.il.654.

-ting, et. (/sv. varj)ing, oldn. vdrping; hist.,

navnlig om gi. nordiske forhold) ting, der

holdtes om foraaret. Nørreg.Privatr.111.126.

(de skulde) lyses fredløse paa Høstthing
eller Vaarthing, som det bedst kunde passe.

Holstein. (1si Sagaer. 11. 218). f -torbist,
en. skarnbassen Geotrupes vernalis. Funke.
Naturhist. f. Ungdommen.' (1801). 135. -tor-
re, V. (1. br.) om jord: blive tør efter tøbrud-

det om foraaret; i pass.: Jorden begynder
at vaartørres. MO. -ved, et. (bot.) foraars-

ved (mods. Høstvedj. ForstO. Suenson.B.II.
10. -vind, en. (ænyd. d. s. og vaerwind
(DaViser.nr. 158.4); højtid, ell. dial.) Vår-

vinde . . Er kolde vinde, som blæser i

vårens begyndelse. Moth.V57. *Smaablom-
sterne de vugged

|
I Vaarvinden blid. Winth.

HF.104. *Solsorten fløjter,
|
og Vaarvind

svulmer. JVJens. Di.* 141. || vaarvinden
trækker ell. drager, (dial.) d. s. s. vaaren
trækker (se u. I. Vaar I.3J. SjællBond.150.

Hedebo.64. -viol, en. (gldgs. -fiol. Ing.RSE.
11.213. OvStaffeldt.Den poetiskeKonst.(1826).

11). (især højtid.) ^ martsviol. Vaarviolen .

.

er saa liden, den skjuler sig i Græsset, dens

Blomst har ingen fortrinligt skjøn Form.
0rst.III.152. VSO.(u. Vaarblomst;. billedl:

„Morgensange for Børn af B. S. Ingemann"
— disse Vaarvioler, der er lige saa skære i

Farven, dufter lige saa sødt og rent den
Dag i Dag, som da de for over syvti Aar
siden skød op af 'M.nlde.Rønning.(Ing.Digte.

(1919).133).
Taas, et ell. (nu næppe br.) en (Bag-

ges.Y234). [\&h] (ikke i rigsspr. Vas (m.

lang vokal). vAph.(1759) (Vdbes). JBaden.OrtO.

jf. Leth.(1800) (u. Vaes^). (no. vås, no. dial.

vas; til II. vaase; „Bruges i meenig Mands
Tale for Snak, som ikke hør til Sagen."

SorøSaml.II.74. „Talespr."Lewn.) tale, som
er uden mening, fornuft ell. sammenhæng;
meningsløs, taabelig tale; vrøvl; nonsens;
galimatias. *min Forsikring for Vaas han
anseer. Wess.Skrivter.II.(1787).153. de græs-

selige Stemmer, hvormed dette Vaas (o: gade-

viserne) falbydes. Morgen-Posten.1786.4. *Siig

mig saa uden Vaas
|
Hvor du satte din

Kaas? Grundtv.Saxo.1.242. „Jeg risqverer min
hele borgerlige Agtelse." — „Sikke Vaas og
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Vrevl! Hvad borgerlig Agtelse har du?"

Hrz.III.97. Dosmere, hvis Vaas ingen Skade
kan gjøre. Kierk.11.279. *Dybet har slugt

ved en osende Praas |
Verdenshistoriens

rode Romaner, | Og klippet et Motto af

Sandhed og Vaas
|

Til Indskrift for sine

¥3ineT.Drachm.D.67. Jeg kan brække mig
ved at høre det Y&as.ErlKrist.DH.125.

\\

(vistnok omdannet af Visvas; sj.) hun maa
sige og skrive hvad hun vil, saa er det kun
Vi is, Vaas og l^onsens. RUss.U.83.

I. Vaase, en. se II. Vase.

II. vaase, v. ['vå'sa] (nu næppe Ir.

vase. Cit.ca.l750.(VSO.). vAph.(1759). Cit.

1771.(Gadeordb.^). jf. Leih.(1800) (u. Y&e-
se)). vbs. ;/. Vaas, Vaaseri. (no. våse; kan
svare til ænyd. hvase, der er lydord lige-

som det beslægtede ty., mnt. waschen, sludre,

snakke (laant i ænyd., se II. vaske
; jf. bag-

vaske), men maaske snarere sa. ord som
III. vaase (m.h.t. bet.-udviklingen sml. vrøv-

le); der er endvidere mulighed for (delvis)

samhørighed med f vaase, bisse (Moth.V
69), ænyd. voose, strejfe om, sv. dial. vasa,

gaa uden maal og med, isl. vasa, d. s.
||

„Tilhorer nærmest Hverdagssprogefy^O.)
føre meningsløs, taabelig ell. indholdsløs tale;

vrøvle; tale hen i vejret; ogs. som nedsæt,

udtr. for at sludre, snakke. JBaden.DaL. er
han (o: faderen) klog og sig betænker,

|
Før

han sit Barn i Armod sænker,
|
Og man

dog kalder ham Tyran,
|
Saa vaaser man.

PAHeib.Sk.II.371. *Lad Tysken vaase, hvad
han vil

|
Om Sællandsfar og Jyde. Orundtv.

PS. VI1.391. „(hundene) leer med deres

Hale." — „Nu vaaser å\x."Erz.H.45. Var
det dagligt Selskab for mig at vaase med
et Par Sypiger. S'Mtci'i.S'.ifiS. jeg . . vaasede
om, hvad jeg vilde udrette her i Verden.
EBrand.L.33. jf. u. Gaas 2.i : „så er det da
galt, enten jeg tænker på det (o: testamentet)

eller lader være!" „Nu våser min gås."

NMøll.H.146. (1. br.) om mund: Men Mun-
den — som er fri — hvor den kan vaase!
Aarestr.SS.II.213.

\\ (1. br.) m. obj., der be-

tegner talens indhold. Han vaasede Noget om,
at hans Familie . . burde have eiet Hjort-
holm. jBaud.//.90. „Jeg har ikke sagt, han er
en tigger. Jeg har kun sagt," vaasede nogle
af klassekammeraterne. lÆnn^mann. NF.59.
jf. ovf. 1. 43 ff.: at fornemme

|
Hvad bevaagne

Læber våa.se.Aarestr.SS.IV65. Saa kunde
hun snakke og le, vaase det yndigste Vrøvl
!ifsi^.KnudFoul8.(Pol.'*/iol941.Sønd.3.8p.l).

Han vaasede en Lektie af sig, som jeg ikke
forstod et Hak &i.ErlKrist.BT.153.

III. vaaiie, v. (ogs. vase. se ndf.) -ede.
{ænyd. vase, handle uordentligt med, rode i

noget (?j, sv. dial. vasa, udføre noget sjusket,

no. dial. våsa, vasa, vikle uordentligt sam-
men, oldn. vasast, blande sig i, rode sig ind i,

der er besl. m. II. Vase; jf. II. vaase; dial.)

være uordentlig ell. ødsel med noget; vælge
og vrage; ødsle; rulle; fraadse. Våse . . Lr

at snause i noget. Moth.V69. Hun kan jo

ikke blive ved at gaa og — og vase mellem
alle de Fneie.E Gad. Guldfuglen. (1908). 27.

(han) våser mæ sænne (o: sine) Klæjer
{Klæder). FrGrundtv.LK.58. I Klokkergaar-
den blev der hverken „ruttet" eller „våset"
med, hvad man havde, smst.74. Koen staar

og vaaser i Kløveret o: vrager, æder noget
og træder andet ned. LollO. || m. obj.; dels:

10 vrage, kveget vaser strået (o: straaet) når de
faer for (o: faar foder). Moth.^V74. dels: give

ell. forbruge ødselt ell. skødesløst, at våse fo-

der for kveg. give dem meget deraf på en
gang. Moth.^V74. som Arbeyds Karlen tager

den forraadnede Halm bort af Huuset, til

at bortvase det i Møddingen. /Sori.Tr.S^.

billedl.: at vaase Tiden bort med alle Sor-

ter Narrestreger og Fusentasterier. Drocfem.

E0.174.
II
vaase (noget) i sig, spise graa-

20 digt, forslugent. Hånd våser i sig alt det

hånd fier. Moth.V69. CReimer.NB.633.
IV. vaase, v. se vase.

Vaase-, i ssgr. (dagl.) af Vaas ell. (især)

II. vaase; som eksempler nævnes: (skuespil-

let) synes at være lidt vaaseagtigt efter

Referaterne. JLan^e.Bre7;e.203. Lad vos nu
være fri for mere af det Vaasesludder. Ponf.
LR.120. (cirkulæret er) noget af det Elske-
ligste, man længe har set af pædagogisk

30 \a,&sevornhed.VortLand.^'/tl904.1.sp.5. || i

(især sjældnere ell. mere tilfældigt dannede)
personbetegnelser (skældsord) som Vaase-
bøtte (Meyer.^480), -hoved (Holst.R. Levin.

VSO.(u. Vaaserj), -mikkel (FOAndersen.
EtBrud.(1891).9), -pose (Rønning. Brandt.

(1892).33). Vaaser, en. (nu næppe br.

Vaser. vAph.(1759). jf. Leth.(1800)(u.N^.e-
^ex)). (nu sj.) person, der vaaser (II); vrøvle-

hoved. JBaden.DaL. MO. (for Henrik Ibsen

40 var) alle Politikere . . Hyklere, Løgnere,
Vaasere, Hvinde.Brandes.L. 11.100. Vaa-
seri, et. flt. -er. (dagl.) det at vaase (II)

ell. vrøvlet, vaaset tale. Amberg. sligt Sludder-
sladder og erkedumt Y&aiseri. PNSkovgaard.
B.322. nu skal man være nødt til at høre
paa jeres Yaasener. EChristians.Hj.340.

\\

(spøg., nedsæt.) om causeri. Causerie —
Yaaseri. KNyrop.OL.III.22. mine smaa Vaa-
serier over „Dagens Emne" i „Morgenpo-

50 sten". Soya.LJ.32. vaaset, part. adj. (afl.

af Vaas ; dagl.) fuld af, præget af vaas; vrøvlet.

Det er jo dog en altfor vaaset Udgang
(o: af en regeringskrise). JPJac.(Brandes.Br.
11.278). Jeg havde spurgt hende paa unge
Elskeres sædvanlige, vaasede Maade, om hun
ikke syntes, det var underligt, at jeg gik

her saaledes ved hendes ^ide. Drachm.UB.
26. den . . vaasede Vise. Vogel-Jørg.BO.*214.

vaavne, v. se vaagne.

60 I. Vable, en. ['va-bla] (dagl. ofte Va-
bel. [iva-b(8)l] Aakj.EE.148. AHenningsen.
LOJ.llO. Hvadhedderdet?(1947).85. jf. MO.^
D&H. DSt.1948.132. — nu kun dial. Voble
CVobbel, Vovle olgn.). Moth.V228. LTid.1724.
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630.1755.358. jf. Feilb. Flemløse.9). flt. -t.

{ænyd. vabbel, vable, vaffle, voble, jf. æda.

wæplæ, slim (AM.), sv. vapla, vappel, no.

vable, oeng. wapol, boble, jf. sv. brånnvabel,

Irændegople; Hl en rod (paa -p{p) og -b(b)^

m. bet.: bevæge sig frem og tilbage, hænge og

slaske, være blød, der forekommer bl. a. i sv.

dial. vabblig, væmmelig blød, no. vabbe, v.,

søle, sjaske, eng. wabble, wobble, bevæge sig

frem og tilbage, boble, m. m., oeng. wapolian, i'o

boble, ty. dial. wab(b)eln, wap(p)eln, bevæge

sig frem og tilbage, om kød: være slasket,

m. m., mht. wabelen, waber(e)n, være i travl

bevægelse; jf. II. vable) I) om boble, blære

olgn. I.l) t om boble i (kogende) vand.
(kilden) skyder bestandig Vobler baade
Vinter og Sommer ligesom det kogte. LTid.
1755.358. Sukkeret dyppes i Vand og koges
til det slaaer Vabler, det vil sige, at der,

naar man dypper Skumskeen deri og blæser 20

derpaa, slaaer Vabler for Hullerne. Zogefc.

(1829).95. 1.2) (jf. Poge 1) luft- ell. vædske-

fyldt, flad, hurtigt opstaaende og svindende

ophøjning, blære paa huden, der bl. a.

fremkommer ved forbrænding og berøring med
^brændende"' planter og dyr (især gopler) (jf.

Brand-, Brændevable 1) ell. ved slag, (i hæn-
derne) ved (stærk, uvant) haandiering af værk-
tøj olgn. ell. som udslæt ved visse sygdomme

(jf. Nældevable/ *Tar du om Nelden sagt 30

den Vabler vil dig giøre.L Tid. 17 28.636.
Huuden blev mig af Varmen mangen gang
fuld med Blægner og Yahler. Robinson.1.208.
de hæslige Nelder . . vare som Ild; store

Vabler brændte de paa hendes Hænder.
HCAnd.(1919).I.226. Den spanske Flue har
trukket Vabler. 750. Klinisk Ordbog.(1921).
254. faa Vabler i Hænderne af at 10. IsakDin.
FF.343. billedl.: *Benaade dig, nu du har
egget mig

|
Nysgierrigheden til en saadan 40

Høide?
I
Du pidsker mig med Nælder, og

forundrer
|
Dig endnu over, at jeg kløer

min Vable? Oe;iL//.i55. 1.3) (bot., foræld.)

smaa luft- ell. vædskefyldte blærer paa over-
fladen af planteorgan. CGRafn.Flora.I.
71. Drejer. Bot Term. 131. 1.4) (mal.) luft-
fyldt blære i paastrøget oliefarve, lak
olgn. han havde ladet anbringe et beskyt-
tende Forhæng, for at Lærredet (0: et maleri)
ikke skulde slaa Vabler og Revner. PoL"/i» 50

1927.21.sp.5. nogle Vabler i Lakken. PoL^/s
1944.3.sp.4. 1.5) (sj.) billedl., fx. om rund,
ophøjet forsiring, der sammenlignes med
en vable (I.2). *en Seng, hvis Side, Fiæl og
Stabler

|
Var hæved runden om med gyld-

ne Rose-Yah\eT.PoulPed.DP.(1937).82. 2)
(dial.) gople; meduse. Feilb. jf. Brænde-
vable 2. II. vable, V. f'va-bla] (dial. Yohle
olgn. Moth.V228. UfF.). -ede. (jf. sv. dial.

vapla, harke (slim) op; afl. af I. Vable; eo

næsten kun dial.) danne bobler; boble; koge.
Seiden (begyndte) at boble og v&ble.Oehl.
XXXIL88. Tyk, ækel, vablende og bob-
lende, skumfyldt Morads. DagNyh."/»1929.

Sønd.ll.sp.3. Table-sygdom, en. (til

I. Vable 1.2; med.) blæredannende hudsygdom
hos nyfødte, Pemphigus neonatorum. JSMøll.
MB.228. rablet, adj. f'va-bla^] (ikke i

rigsspr. voblet. Moth.V228). {no. d.s.; jf.

jy. vableret (Feilb.); afl. af I. Vable; 1. br.)

fuld af vabler; især til I. Vable I.2: Moth.
V228. røde vablede UænåeT.HCAnd.ML.
470. *En nøgen Fyr

|
sprang dristig — hui —

igennem Bålet.
|

. . Han føg igennem Flam-
men.

I
Og slap derfra med vablet Fod.

Blaum.StS.128. NisPet.SO.449. \\ til I. Vable
1.4. de døde Handelsfyrsters . . Paladser
havde mistet Pudsen og stod nu, medtagne
af Regn og Sol, med vablede Skodder og
smuldrende Mure. Pol.^*Ui 1941. Sønd.3. sp.l.

Vaccination, en. [vagsina'/o'n] fit.

-er. vbs. til vaccinere (jf. Indskæring l.i^*

især om beskyttelsesindpodning mod kopper
(indført i lægevidenskaben 1796). PhysBibl.
XIX.451. Forordn.'U1810. Min Vaccination
slog an. ECAnd. BO. IV. 186. AKrogh.Fysiol.
39. Siden 1810 er der i Danmark tvun-
gen Vaccination, idet ethvert Barn skal

være vaccineret inden det fyldte 7. Aar.iSaJ.*

XXIY381. talem.: „Om det ikke skulde
ligge i Vaccinationen .

." sa'e Drengen, de
sagde, at han havde løjet lige fra lille af.

Mau.6165. Krist.Ordspr.427. \\ hertil Vac-
cinations - attest (H CAnd. (1919). IV 305.

Kierk.VII.251. jf. Koppe-, Vaccineattest^,

-bevis (foræld., d. s. VSO.), -lioinmission

(foræld., om kommission, der ledede vaccina-

tionsforanstaltningerne (ophævet 1825). For-

ordn.*Ul810.§4), -lanse (med., lanse (I.3),

brugt ved vaccination. Kirurglnstr.29), -pa-
tent (foræld., patent, der meddelte ret til at

udføre vaccinationer. Resol.*^U1820), -pli^t,

-protokol (foræld., protokol, hvori de vac-

cineredes navne opførtes. LovLPet.V840),
-tvang, -væsen (Pl.^^U1825) samt beteg-

nelser for anstalter, hvor offentlig vaccination

udføres (og vaccine fremstilles) som Vaccina-
tions-anstalt (Fædrel.l844.sp.l3943. Sal*
XXIV383), -institut (Forordn.*U1810.§4).

Vaccine, en. [vag'si'ne] ('f Vaccin. Phys
Bibl.XIX.451.467). flt. -r. {sv. vaccin, eng.,

fr. vaccine; nylat., afl. af lat. vacca, ko)

I) t handlingen at vaccinere; vaccination;
ogs, om ved vaccination fremkommet udslæt

ell. sygdomstilstand; kopper, (hun) som ikke

har havt Smaakopperne i Forvejen, fik alli-

gevel, skjøndt ikke en uægte, dog en al for

hastig overgaaende Vaccine, af den selv-

samme Vaccine-Materie. Phys Bibl.XXI. 318.

Det fierde Barn fik af tre Stik paa hver
Arm, kun en eneste Vaccine, der havde alle

de sande Tegn. smst.XXIII. 115. JBaden.
FrO. jf. bet. 2: et sundt og triveligt Barn,

uden IJdslet, blev sadt 6 Vacciner, alle

sloge a.n.PhysBibl.XXIII.128. \\ hertil Yae-
cine-attest (d. s. s. Vaccinationsattest. Bibi

Læg. VIII. 11). 2) egl. (jf. Koppevædske^
om smitstoffet i kokopper; derefter i al
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alm. om (præparat af) smitstof, der

bruges ved vaccination. Man er nu over-

beviist om, at der gives en Vaccine, som
sikkert og paa en afgjørende Maade værner
for Børnekoppernes Smitte. PhysBibl.XXI.
289. ECAnd.BC.lV.U3. *Vaccinerne for

i'holera og KopipeT.HSeedorf.DD.SS. Vore

Sygd.Il.19o.274. jf. humaniseret vaccine u.

humanisere 1. || billedl. Stænderne fandt

paa at doktorere, at gøre et lille Forsøg i

nationalpolitisk Hygieine, at anbringe en
Vaccine mod den opblussende, danske Feber.

FLaurids.S.1.89. Werther virkede . . som
en Vaccine for Sjælen. VilhAnd.Litt.il.586.

II
hertil Vaccine-behandling, -fremstilling,

-masse, -mølle (apparat anvendt ved vaccine-

freynstilling. Sal.*XXIV383), -naal, -pro-

ducerende, vaccinere, v. [vagsi'neJra]

-ede ell. (nu sj.) -te (JBaden.FrO. Wilst.D.

111.3j. vbs. -ing (Panum.121. AdJensenS
MKoefoed.Befolkningsforholdene i detW.Aarh.
(1919).lll) ell. (oftest) Vaccination (s. d.).

(ty. vakzinieren, fr. vacciner, jf. eng. vac-

cinate; afl. af Vaccine) indpode kokoppe-
vaccine (paa); ogs. i al alm.: indpode en
ell. anden vaccine mod en sygdom. I Paris

har den medicinske Committé gjort Forsøg
med 19 Børn, som vare blevne vaccinerede.

PhysBibl.XlX.465. ECAnd. BC. IV 184. nu
er det meget sjeldent, at en Vaccineret, som
faar Kopper, dør deTBii.OBloch.D.*I.105. i

videre anv.: Landbrugskemikeren kan alle-

rede ved Hjælp af . . Jordens Vakcine-
ring med Mikroorganismer fremkalde mange
Gange større Resultater. AdJensen&MKoe-
foed.Befolkningsforholdenei detl9.Aarh.(1919).
111. (fagl.) om vaccine: frembringe beskyt-

telse, immunitet ved indpodning, blandt disse

effektive (kultur-)Yacciner har adskillige

med Hensyn til vaccinerende Egenskaber
staaet fuldt paa Højde med Naturvacciner.
MdsskrDyrl.LVIIl.104.

\\ billedl. Jeg be-
kla«!:ede, hvis jeg havde saaret ham . . og

" ham mm indvendige Mening . . Vi
s, som sædvanligt, i god Form. Men —

han var „v&ccineTet".EKaarsb.M.266. Jeg
tror han er vaccineret mod Forelskelse.

TLHtlevsen.B0.192.

I. Vad, et. [va6] Eøysg.A0.137. (nu kun
dial. Vaad. Jens Ser. 11.69. Forordn.^*Utl793.

m. fPHos8.JFortællinger.I.(1851).83. jf. MO.
Feilb. UfF.). best. f. -et \h&tbdt] ell. (l.br.

i rigsspr.) -det [W&b'at] (Grundtv.DV1.261.
''r rlBod.(1930).lll); flt. d. 8. ell. (især

I -er (Skjoldb.KE.187. Feilb. jf. Vadder.
liL.156) ell. (nu næppe br.) -e (Am-
{æda. wath (RibeOldem.74f.), wat

. .idJord.(1926).3), sv., no. vad, oldn. vaft,

»eng. wæd, hav, bølger, mnt., oht. wat (nht.
watt^ jf. lat. vadum, vadested; laant fra
germ. til romanske spr.: fr. gué, ital. guado;
til II. vade; jf. I, Vade, Vejle; især dial.
''' 'i bet.l) som 2. led af stednavne (se Johs
-instr.DS.106. Stedn.IlI.LXlll f.)) I) lav-

vandet sted, hvor man kan vade over sø, aa
osv.; vadested; spec. om saadant sted, hvor

en vej fører over. et Vadd eller en Veile.

Grundtv.Saxo.il.123. Skov indtog Alt, hvad
der ej laae under Vand, og nogle Kulsvier-

hytter ved et Vad gave Landsbyen (o: Gød-
vad ved Silkeborg) Navn. Nordlyset.XI.(1829).

131. *Jeg rastløs løb frem og tilbage (o:

ved floden), \
Men kunde intet Vad opdage.

10 Winth.IV199. MDL. Paa de Steder, hvor
der ikke fandtes Broer over Aaløbene, men
kun Vad, maatte der vades, især naar det

var Tøbrudstider. P^/?Z)am.F/.i52. Saa kørte

de til Møllen . . gennem Kvanbæksdalen
over Vadet i B3skken.OlesenLøkken.KB.222.
Esp.377. Feilb. jf. (vist som vbs. til II. vade^:

*Mellem hængende Pile gik Storken paa
Ya,d. SMich.RF.109. talem.: man skal ikke

skifte heste i vadet, se III. skifte 3.1. 2)

20 sted i fjord, sø, der er ved at gro til

og blive tørt, saa man kan færdes (vade)
der. Sivene og Rørene er gulnede omkring
i Kanterne af Vaderne og Smaadammene.
Men Fjorden er mørk og dyhthlaa,. Skjoldb.

NM.225. Oprindelig havde det hele været
en Sø, som saa i Tidernes Løb var groet

til . . Græs og Siv afvekslede med Vad, og
lave Grupper af Birk, Asp og El hvor Mon-
net hævede sig.AndNx.DM.il1.17.

30 II. Vad, en. se I. Vade.
vad-bar, adj. ['va(-)6-] (jf. holl. waad-

baar; til II. vade; 1. br.) om vandløb olgn.:

som man kan vade over. det vadbare Gab
Hollmynde kaldet. Thaar.KS.293. Larsen.

Vadde, Vadde-hav, -klse^:, se

I. Vade, Vade-hav, -klæg.

I. Vade, en. ['va'ba] (ogs. (som gen-

givelse af den stedlige udtale med kort vokal)

Vadde ["vada]. BerlTid.*'/xil882.Aft.2.sp.3.

M Feilb. BL. 26. Naturens V 1939.145. jf. Sdjy
Aarb.3R.L190. sdjy.YåTTc. Moth.V68. Feilb.

— l.br. yad, et. D&E. Evad hedder det?

(1947).358. flt. -er. D&E. — nu sj. Vat, et.

flt. -ter. With.Sø-EeltesBedrivter.(1819).105.

O C Eammer. Vesterhavsøernes Forsvar. (1865).
41. Landb0.1V713). flt. -r. {hall. wad, nt.

watt, n., watte, /., mnt. wat; egl. sa. ord

som (og sideform til) I. Vad; især geogr. ell.

dial.) navnlig i flt., om den flade havbund
50 uden for marsken langs Jyllands sydvestkyst,

der tørlægges ved ebbetid; ogs.: den jord,

som havet skyller op uden for havdiget, og som
kun overskylles ved højvande. Varre . . kaldes

den sandagtige jård ved hafsiden, som havet
iblant overskyller, og er imellem det grønne
land og h&fhredden. Moth.V68. EdErslev.Den
da. Stat. (1855-57). 28. de ved daglig Flod
oversvømmede Vader. Trap. Slesvig. (1864). 1.
II. Med opsmøgede Benklæder løber (dren-

60 gene) hen over Vadernes fede Dynd. NSvends.

11.34. En Vade, der . . hæver sig 69-70 cm
over Lavvande, danner ved Højvande blankt
nav.Trap.*lX.21S. Feilb. jf. Sand-, SUk-
vade.

-\XM. Ilentrykt •*/, 1950 16
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II. vade, V. ['va-da] (nu kun dial. vaa-
de. Reiser. 11.134. Borrebye.TF.159. EPont.
Atlas.111.43.338. jf. Dania.IX.38 (sydsjæll).

FrGrundtv.LK.200. Feilb. sml: Vade ell.

Våe ell. Voje. Moth.VS). -ede ell. (nu kun
dial.) -te (sml. Moth.V8 samt Esp.377. Da-
nia. IX.38 (sydsjæll.). Feilb.); part. -et ell.

(nu kun dial.) -t (Moth.VS. sml. Esp.377
osv.). vbs. 'Uing (Blich.(1920).XY84. Sv
Grundtv.(DgF.IY.7). VindingKruse.E.402). || {o

til dannelse af de smsatte tider bruges i reglen

have; i bet. 1-2 bruges baade have og være,

det sidste især til angivelse af, at en stræk-

ning er tilbagelagt, et maal naaet, det første

især hvor selve handlingen, bevægelsen betones:

han er vadet for langt ud, i land osv., han
har (gaaet og) vadet i flere timer. {ænyd.
vade, vaa(de), vode, glda. (præt.) wod,
woddhe, sv. vada, no. va(de), oldn. vaba
(præt. 66, senere vdh), oeng. wadan (præt. 20

wod^ (eng. wade^, mnt. waden, stærkt v.,

oht. watan, stærkt v. (nht. waten, svagt v.);

hesl. m. lat. vadere, gaa, vadare, vade; jf.

1. Vad, I. Vade, I. vasse)

1) gaa i, gennem vand, hvori man kan
bunde ell. i, gennem andet, hvori foden
synker ned, før den finder fæste. I.i)

gaa i, gennem vand, morads, sump olgn.

*aldrig meer jeg vilde vade
|

I Vandet paa
min nøgne fod.Oehl.X.178. den Vadende 30

han føler sig for med Foden, at han ikke

gaaer længere ud end han kan bunde.
Kierk.VII.195. en i Vandet vadende Fugl.

Frem.DN.514. oftest i forb. m. retningsangi-

vende adv. ell. præp.-led: Denne Aae agtede
de at vade o\ex.Holb.DH.II.451. *Jeg er

vadet ud i Fiorden
|

Til Bæltestedet. Oe/ii.

V1.191. vad (Chr.VI: gak; over Floderne!
Es.47.2. jf.: Jeg erindrer, at jeg selv engang
. . over en Mose maatte vade i til Knæene. 40

HenrichTJss.K.111.811. Man siger: . . at gaae
eU. vade i Land, naar man er i Vandet.
Høysg.S.139. Skipperen . . reddede Livet
ved at vade i Land. PoL"/ii940.5.sp.5. jf.

vad-i-land u. Land 8. || ^ spec. om rytter:

lade sin hest passere et vandløb, hvor den kan
bunde. Mandskabet (ved en eskadron) har .

.

i Foraaret vadet gennem Bække. PoWU1942.
7.sp.4. (rytteriets) Felttjeneste, hvoraf Vad-
ning er et Led. smst. I.2) gaa i ell. gennem 50
noget, som foden synker i, fx. sand, sne,

plantevækst, nedfaldet løv; især i forb. m.
præp.-led, oftest gennem ell. (undertiden m.
overgang til bet. 2) i og ofte m. bibet. af tung,

bestwerlig gang. den tunge Koe . . vader
igiennem det høie Græs. JSneed.II.138. va-
dende med deres lange Støvler gjennem
Bregner og spæde Bøgesknd.Winth.VIII.
130. Det er bedrøveligt at gaa i Skoven
for Tiden — vade maa man hellere kalde
det; thi Sneen er løs og blød og bærer ikke
oppe. Bogon./.64. (købmandens) Loft, hvor
du maatte vade gennem Komet. Bang.L.9.

2) gaa, bevæge sig paa en maade.

der minder om en vadende (1) person;
især: gaa med højt løftede fødder ell. med
langsomme, tunge trin, ell. (dagl.) som ned-
sæt., spøg. betegnelse for at gaa („trave",

„traske") ell. danse; ogs. („TalespT."Levin.):
gaa (tungt, besværligt) i lange klæder ell. i

tungt ell. for stort fodtøj. Hånd vader i sine

klæder. Moth.VS. vide, stive Beenhylstre af

sort Manchester . . hvori (de tyske studenter)

vade frem som i Sække. Molb. Reise. 1. 8.

(dressøren laa) udstrakt paa Jorden og lod

(elefanterne) vade frem og tilbage over sig.

Watt.PF.126. Barbersvenden (bød) Godnat
og vadede ud ad Bagdøren. Brorfersen.5^.5.

paa Danseballet (bliver han) varm paa en af

de jazzende Pakker, skyder kraftigt med
hende til en Begyndelse og vader (danser)

et Par Omfange. PoU'/3l92S.Sønd.l4.sp.3.
en Klodrian af en Fodgænger, der uden Re-
spekt for det røde Lys vadede tværs ud
over Kørebanen. PoUy10 1934.4.sp.3. jf. bet.

3.4: han agerede saaledes omkring paa
Fiolen, at man, for at tale metaphorisk,
vadede omkring i Salen iblandt lutter tabte

Næser og Munde og durchborede Hjerter.

RudBay.EP.III.28. vade en over ell. paa
tæerne, se I. Taa 1.4.

||
(vet.) om hest: løfte

benene unormalt højt. Stockfleth.S.45. Boers.

VetF.31.

3) videre (billedl.) anv. af bet. 1-2. 3.1) t al

alm. som billedl. anv. af bet. 1. *Giv agt min
Printz paa eders egne Lader!

|
Seer til, at

i forvit i havnens Dyb ey v3ider.LTid.1726.

781. Den (9: en telefonpæl) kan tale med
om Regn og Blæst og væmmeligt Føre, den
staar jo selv og vader midt i Sjasket, fi'ifosir.

F.2. vader Herodes ikke frem gennem en
Sump af Svig og Yo\d. O Geismar.KajMunk.
(1945).37. 3.2) i forb. m. ud i udtr. for yder-

liggaaende handling. „Du kan jo lade være
at spille om Penge!" . . „Du skal ikke være
bange, for jeg vader ikke længer ud, end at

jeg kan naa Land," forsikrede Sønnen over-

legent. KBirk Grønb. BS. 54. Hvor fristende

maa det ikke være for Skuespillerne at vade
ud i den vilde Overdrivelse lokket af det

ungdommelige Bifald. Pol. ^^n 1938. 15. sp. 4.

3.3) i forb. m. over i udtr. for, at en hin-

dring overstiges, ell. at noget forbigaas, negli-

geres. Jeg forsøgte et Dementi, men hun
vadede henover mine Indvendinger. /S'o?/a.

HF.20. Naturligvis maa jeg vade hen over

hans (o: faderens) Lig, før Gaarden er min.
MartinAHans.NO.86. 3.4) (dagl.) næsten kun
i forb. m. præp. i i udtr. for at være om-
givet ell. opfyldt af ell. have, bruge noget i

massevis, til overflod. *Du vade skal i Fryd
til mit paa Brøstetl Smørialis^s Digtervandrin-

ger.(1823).17. Mange . . vadede op over Ank-
lerne i hegelske Kategorier og Fraser. Le/ira.

1.122. *Vi vade i Specier og Bankopapir.
Rantzau.D.Nr.23. en Mand, der vader i

Kvindegunst og stadig søger nye Forhold
til Kvinder. Brandes.Goe.il.59. Vi har . . lige-
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frem vadet i Rejer i de sidste Dage. PoJ."/«

1934.3. sp.3. jf.: Af den Slags Repliker .

.

findes der saa vadende fuldt, at man hvert

Øjeblik sidder i3ist.EChnstians.LH.82. Vade
i Blod, naar dette tænkes udgydt i store

Strømme. FSO. D&H. jf.: din Fod maa
vade i Blod (Chr.VI afvig.). Ps.68.24. 3.5)

(dial.) om sol ell. maane: skiftevis komme
frem og blive skjult af drivende skyer ell.

skinru' gennem lette skyer, taage; ogs. (om
maane): være omgivet af en ring. MDL.
J!HHagerup.l04. en bleg Maane vadede
(oversætterens anm.: Kaldes ligesaa i nogle

Egne af Jylland, naar Maanen viser sig om-
given af en Ring^, som det kaldes i Skotland,

mellem Drivskyer. WScott. St.Valentms Bag.
(overs.l860).442. Feilb. jf. Aakj.8D.II.181.

4) m. obj. 4.1) (dial. ell, som efterligning

af oldn.) m. obj., der betegner, hvad der pas-

seres, ved at man vader (1) gennem det. om
sommeren, naar vandene ere saa lave, at de

kand \&&des.Cit.l786.(Vider.IY344). Kara-
vanernes lange Træk . . |

som vadede Jor-

dan og Kedrons Bæk. Aakj.SVII.89. *Der
saa hun vade Vande tunge

|
Meneds Mænd

meUem lloTd-m\e.ThøgLars.Edda.I.24. *De
< karpe Klipper gør en Klatrer godt;

|
han

vader Lyng, som ingen Fod har traadt.

Rørd.SS.32. jf. Feilb. 4.2) (ikke i rigsspr.)

transportere ved at vade med det; ogs. (m. h. t.

dyr): lade vade gennem (aa osv.). (kvinderne)

hvinte lyksaligt og daanede hen i Favnen
paa Kjirlene, som vadede dem ud til Baa-
dene. Myl Erich. VJ. 20. hestene maatte vi

flere steder lede frem over sten og vade
dem over hække. EKornerup.Ecuador.(1919).
148. 4.3) (1. br.) refl.: d. s. s. bet. 1. Der laa

store ^sn«-^ Driver i Gaderne, som vi med
Besvær maatte vade os igennem. PonM).i83,
billedl. (jf. bet. 3.2): „Han har vadet sig for

langt ud": siges om den, der har begyndt
paa noget, som han ikke evner at fuldføre.

MDL. 4.4) m. obj. og adv. || vade noget
ned, (l.br. i rigsspr.) træde, trampe ned.

vade kornet néd.Moth.V8. VSO. || vade
rejer olgn. op, (dial.) fiske rejer olgn. under
vadning. AarbLollF.1942.65.
Vade-, t ssgr. af I. Vade ell. (hvor intet

andet ndf. angives) af II. vade, især i bet. l.i.

•ben, et. (zool.) d.s.s. -fod. Boa8.Zool.*590.

-dam, en. (1. br.) dam med lavt vand
(i parker), hvori børn kan soppe; soppedam.
Hjemmet.l913.188.8p.3. -dyb. adj. (l.br.)

om lag af løv, bevoksning olgn.: saa dyb, at

man vader i det. Kløver, der . . var saa vade-
dyb, at den kildrede Bugen (paa en hest)

med sine tykke Blora3terduske.6'/ci.Æ./7/.

Ganerene er vadedybe af nedfaldent Løv.
ThitJens.SK. 11.72. -farer, en. (til I. Vade;
forirld.) skib, som besejler vadehavet. Af de
<l,'iriske Vattenfarere, som opbringes af
<it II tngelske Fregat for p]lben, løslades igjen
rui-'lt; efterhaanden. 4 C //an«en. Kbh.'s Leir-
krnndg.(1807).22. -fodj.en. (jf. -hen; zool.)

fod med et langt, tyndt løb (hos vadefugle).

Lutken.Dyr.H34. BMøll.DyL.II.258.
||

(vulg.,

ved tilknytning til II. vade 2) om stor, klodset

menneskefod. forarmet pladskede han rundt
paa de flade Vadefødder. Nathans. P. 224.

BerlTid.yi»1934.Sønd.26.sp.4. -fugl, en.

(jf. Vader 1 ; zool.) navn paa gruppe ell. or-

den af fugle, der søger deres føde under vad-

ning, omfattende storke, hejrer, rikser, sneppe-

10 fugle, trapper (og opr. ogs. strudsfugle) (Grallæ,

Grallatores) ; nu oftest om gruppe, bestaaende

af sneppefuglene (Scolopacidæ) og hjejlerne

(Charadriidæ). Lu,tken.Dyr.^l84. Boas.Zool.*

590. stornæbbede vadefugle, se stornæbbet.

II
(vulg. ell. jarg.) m. tilknytning til II. vade 2,

om person, der gaar tungt, klodset, ell. som
spøg. omdannelse af Vandrefugl (Bom.S.102).

denne halvgamle Vadefugl i flossede Morgen-
sko (o: en værtinde). StDrewsen.K.61. Han

20 havde . . været paa Session, var blevet

kasseret, Lægen havde kaldt ham en Vade-
fugl og en GTødyom.Anesen.JG.74. -glib,
en. (dial.\&&d-. Forordn.''/i2l750.§16. Fi-

skeriudv.(1874).Bilag.II.8). (fisk.) glib, som
en i vandet vadende person holder lodret paa
bunden, medens en anden person pulser i

vandet for at jage aal ind i gliben. Begtr.

Jyll.II.290. LovNr.93*^21931. §33. -ffrund,
en. (1. br.) grund (i havet) med saa lavt vand

30 over, at den kan passeres af vadende per-

soner. AchtonFriis.D0.il. 190. -grws, et.

(til I. Vade^ ^ græsset Spartina Townsendii

J&H. Groves, der vokser paa oversvømmede
steder, og som er forsøgt plantet paa va-

derne langs Jyllands vestkyst. Nytteplanter.

482. Rostr. Flora. 1.^^(1943). 41. -hav, et.

('ogs. Vadde-. Stedn.V.361. Naturens V. 1939.

145). (til I. Vade^ i best. /.; det lavvandede

hav, der begrænses af vestkysten af Jylland
40 (fra Ho bugt nord for Fanø) og kysten syd

derfor (til Hollands nordvestlige kyst) paa den
ene side og den udenfor kysten liggende ørække
paa den anden. „Geesten", Kysten af det
ældste Land ud mod den senere af Vade-
havet dannede Marsk. AchtonFriis.JL.I1. 8.

-klæg, en. (til I. Vade; fagl.) klæg, der af-

sætter sig i vaderne. V ad de kl æ g. iVafurensY
1939.159.

Vademecnm, et. [va(*)d8ime'kom] flt.

50 (nu næppe br.) -(m)er (ConvLex.XVIII.
482). (ty., eng., fr. d. s.; fra lat. vade mecum
(jf. PSyv.1.462), gaa med migl (af vade,

imp. af vadere, gaa (se II. vadej, og mecum,
med mig)) I) (især foræld.) lommebog, notes-

bog ell. bog, indeholdende raad, oplysninger,

som man jævnlig har brug for; staabi (2);

tidligere ogs. spec. om bog indeholdende en

samling anekdoter, lystige historier olgn. (ofte

i bogtitler, se BiblDan.IV.510f.). Vade mecum
60 til Tiåiloxåx'iv. bogtitel. 1781. Bogen (o: et

spansk drama) blev for Mange et „Vade-
mecnm", der ydede alsidig Livskundskab.
V Ved. B. 208. Citater . . som han ved at

nedskrive i sit Vademecura — thi det har

16*
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tydeligt nok den lille Bog været — rigtigt

har villet indprente sig.BerlTidy»1921.Aft.

l.sp.5. jf.: *Paa samme høye Værk (o: lo-

ven) arbeydet Han utrettet . . |
Hans vade

mecum var [
Vor Lov. LTid.l758.215. Bryd

Dem ikke om ham (o: en. snakkesalig per-

son). Det er et levende Vademecum. ffrø.

VII. 335. 2) om andre ting, man altid

har hos sig, fører med sig. I Haanden
bærer han den lille, slidte Taske, hans uad-
skillige Ya,demec\im.Nathans.P.194. \\ især

(fagl.) om antiseptisk vædske, bl. a. brugt som
mundvand. Jeg badede hans Haand i Vade-
mecum . . og lidt efter lidt bedredes han.

KnudRasm. GS. 1. 460. BerlKonv. XXII. 290.

Vader, en. (sv. vadare; afl. af II. vade)

1) (zool.) d. s. s. Vadefugl, langbenede Ya,-

deie.HKaarsb.TS.218. *Vennesæl i Flok med
Gribbe,

|
og Flamingo, Marabu,

|
hjemme-

vant i fule Sumpe,
|
strunke Vader, fær-

des du (o: storken). JVJens.Aa.21. Heilmann
& Manniche. Danmarks Fugleliv.II. (1929).62.

stornæbbede vadere, se stornæbbet. 2) (1. br.)

person, der vader, sopper i vandet, naar jeg

bliver kastet ud i Vandet, da svømmer jeg

vel (thi jeg hører ikke til Vaderne). ZierA;.

111.89. smst.VI.437. Her i Vandet er de

(o: nogle drenge, der svømmer, hvor de kan
bunde) en Halvkaste midt imellem de vand-
forskrækkede Vadere og Svømmerne ude
paa Byhet. KBecker.VV 1.204. jf.: »Vejret

er vaadt,
|
og Føret er kun for Vadere.

Pol.*lil946.7.sp.3.
II

billedl., i ssg. Ætervader
(s. d.).

Vade-sted, et. (ikke i rigsspr. Vaa-
de-. Reiser.111.414. jf. Feilb. Vad-. IMos.
32.22 (Chr.VI; 1871: Vadested^. EPont.At-
las.1.529. Mall.SgH.371. Grundtv.Saxo.1.72.

Hauch.V.331. jf. Feilb.). {ænyd. vadsted,
vaadstedt; til I. Vad og II. vade) lavvandet

sted, hvor man kan vade over aa olgn.; vad
(I). *Ei finde (de) sikker Vadested,

|
Igien-

nem troeløs A&e.Tode.I.197. omsider ved at

benytte et lavere Vadested, satte (rytter-

skaren) over k&en.Molb.DH.11.255. et Vade-
sted, hvor Heste og Vogne kan komme over.

Schand.IF.50. Vadested . . indgaar ofte i

Terrænbaner (ved ridning).Sportsleks.II.644.

man skal ikke skifte heste i vadestedet, se

III. skifte 3.1.
II

hertil (foræld.) Vadsted-
rider om bereden betjent, der bistod told-

betjentene ved afpatrouillering af toldgræn-

sen ved Kongeaaens ulovlige vadesteder; vad-
rider. Cit.l735.(AarbVejle.l927.216). RibeAmt.
1940.150. -sten, en. om hver af de sten,

der er udlagt i aa, morads olgn. til at træde

paa, naar man vil passere stedet. AndNx.DB.
186. i Moseanlæg og Vandsamlinger med
lavt Vand (i haver) lægges Træde- eller

Y&åesten. HavebrL.*II.396. billedl: hun kun-
de have brugt ham som Vadesten over en
Vandpyt, om hun havde lystet. Buchh.K.
23. PoVyitl942.2.sp.3. -strøm, en. (til

I. Vade; geogr., 1. br.) laa (I) i vadehavet.

JvSchroder. Slesvigs Topographi. (overs. 1854).
XIX. Vad-: Ed Erslev.Den da.Stat.(1855-57).

28. -støvle, en. (ikke i rigsspr. Vaade-,
Bagges.DVV46. f Vad-. Moth.V8). (ænyd.

(flt.) vadstøffle, wadestiffle; især fisk.) lang-

skaftet vandstøvle; især i flt. Ing.EM.I.13.
Naar en Mand selv har trukket Vadestøv-
lerne paa i Betragtning af det sølede Føre,

saa lader han trøstig staa til. Kierk.V111.57.
10 Da Baaden tørnede, gik et Par af hans

Kammerater ud med deres Vadestøvler og
langede ham en }ia,a,nd. Drachm.STL. 29.

UfF. -vej, en. (til I. Vade; 1. br.) vej (ml.

steder i vadehavet), der kun er farbar ved

ebbe. Vadevejen mellem Før og Amrom.
VBennike.Nord-Friserne. (1890). 7. Vad-i-
land, en. se Land 8.

Vadmel, et ell. (nu l.br.) en (Moth.V7.
sin Y&dmel.Oehl.XXXI.26. Vadmelen. LJac.

20 Guterlov.(1910).25). oftest uden art. ['va6m8l,

1. br. 'vaS'mal (jf. AaHans.S.34)] (dial. m.
former som Valmel. Sort.CC.742. FarumEr.
100. AarbFrborg.1918.60. Val(le)m. Zak
Niels.NT.113. KulsvierB.76. FrGrundtv.LK.
93. SjællBond.67. jf.: *valmes vamsen. Sort.

(SamlDanskeVers.^V1.190). Vammel. Wied.
MB. 1.115. jf.: Vammelsbuxer. 5'TOønaKs's

Digtervandringer.(1823).27. — (med tilknyt-

ning til Uld; Valmuld. JSneed.I.25.61. —
30 se i øvrigt Kort.90). flt. (om stykker ell. ar-

ter af stoffet; l.br., jf.: „ud. pi."MO.^ -er

(MR.1810. 348. J Paludan. Møen. II. (1824).

114). {æda. watmæl, wadmal, wathraal (Dipl

Dan.2R.III.40), sv. vadmal, no. vadmel,
vadmål, oldn. vaSmål, egl. et bestemt maal
klæde (brugt som betalingsmiddel) , mnt. wat-

mal (nht. wadmalj laant fra nordisk; 1. led

er en afsvækket form af oldn. vå6, tøj (besl.

m. Vod; jf. u. Vadsæk), 2. led er I. Maal)
40 en art groft, opr. hjemmevævet

,
graaligt,

klæde, ofte fremstillet af kradsuld uden sor-

tering efter farve (stoffet var tidligere alm.

brugt til klæder af landbefolkningen, hvor-

for det blev symbol paa bonden, almues-

manden, jf. graa sp.l218**); ogs.: klæder
af dette stof. Vadmel, ell. Vaimel . . kal-

des det gemeneste og ringeste slags klæde,

som bønder er klædt i.Moth.V7. *1 Vad-
mel svøbt, i Krybbe lagt,

|
Er han, som

50 giver Lys til I>ra.gt.Grundtv.SS.I.392. *Ja
Vadmel vil jeg bære, og det røde Fløiel- ^
skrud

I
Paa Herrens høie Altar jeg breder

ydmygt udlWinth.V1.200. *Kistetøjet har

de paa,
|
blommet Shawl og Vadmel graa,

|

Jens og hans Yiy.Aakj.RS.24. BerlHaand-
arb.III.325. efter præp. i spec. i udtr. for at

bære klæder af vadmel: *Du ingen af alle din

Miskunhed nægter.
|
Du mildt til en Hyrde

i Vadmelet seeT.LTid.1758.282. Upaatvivle-

60 ligen træffer man den sande Storhed snarere

i Vadmel end i F\iT^\iT.PAHeib.(ForSand-

hed.II.79). *Der gik i Vadmel Bondens UUe
Søn.Aarestr.ED.119. jf.: *Af bruun ufarvet

Uld de Klædes Kioler faaer,
1 Og Éfterdags
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ey meer i Bonde-Vadmel ga,a,eT.Prahl.ST.

11.75. som symbol for bønder, almuesfolk ell.

bondeæi: *Saa er ey Purpur meer end Vad-
mel fri for SoTg\Ruge.FT.350. (han) var

Bondestudent af reneste Vadmel. J-iTenn-
ques.TG.lll. \\ billedl. ell. i sammenligninger.

*Har Fredens Vadmel Staalet dækt,
|
Saa

blomstrer Fredens Slægt. Oe/il.X/X.276. Sa-
lomons de bedste Klæder |

Var mod Liljens

Vadmel ]&.\m.Orundtv.SS.I.601. som udtr. for

noget simpelt ell. dagligdags: Det hele er blot

et vilkaarligt Udklip af Hverdagens Vadmel.
HarNiels.TT.1.96. || i forb. væve vadmel.
Lunde.FynskeDigte.(1926).113. som navn paa
en sangleg (begyndende med verset: *Saa væve
vi Vadmel, | saa slaa vi det sammen.

|
Væve

Vadmel, slaa det sammen,
|
lade Skytte-

len gaa), der i sine forsk, ture (kaldt: spo-

len, rendegarn, islæt, oprulning, stampning

(og prøvning)) efterligner fremstillingen af

vculmel, se nærmere Danm Sanglege. 264 ff.

jf.: Lanciers og „Vævevadmel". Cit.ca.l876.

(Drachm.BF.203). væve kirkens vadmel
(ænyd. d. s.; if. een forklaring var kirkens

vadmel en naturalieafgift af (som regel daar-

ligl) vadmel fra bønderne til kirken (se fx. Holb.

Ep.V*113. EPont. Annales. JI. (1744). 281.

,
XMPet. 1.109); if. en anden var kirkens vad-

mel det vadmel, der paa kirkens bekostning

fremstilledes til de fattige, et arbejde, der ud-

førtes langsomt og slet (se PSyv.II.18.279);
især gldgs.} tale løst, usammenhængende og

(især) vidtløftigt, langtrukket og kedeligt, ind-

holdsløst; tærske langhalm; „væve"; spec. om
præst: holde lang og kedelig prædiken. Nysted.

Rhetor.24 (se u. Spad 1). Præsten væfvede
Kirkens Vadmel i 2 Timer. Klevenf.RJ.179.

(}ylb.Xl.l99. Den (o: en tale) var hedensk,
hva'? Nu kommer vi til det kirkelige Vad-
mels Vævelse (a: præstens tale) \ Cit. 1889.

(KBokkenh.U.183). Som Ordfører for Højre
(»g de Frikonservative væver derimod B. et

bredt Stykke kirkeligt Vadmel. VortLand."U
1905.2. sp.4. videre anv. heraf: hendes Øjne
stirre forskende ud i Luften, hun væver
græsk Vadmel med FHosoien. Schand.AE.219.

II
gen. vadmels brugt som adj. (paa lig-

nende maade som (og vanskeligt at skelne fra)

Vadmels- 1 ssgr.). 1 graa Vadmels KjoU. Cit.

1707.(PJensen.Snesere.(1883).86). de riim-

frosne Vadmels Te\te.Ing.VS.III.155. *Mænd
i Vadmels FtAkker. Holstein.Æ.20. jf. u. Vad-
melskofte: *paa en Fløjels Kappe,

|
At see

en Vadmels Klud, det duer ikke stort. Helt.

Poei.184.

Vadmels-, t ssgr. (nu l.br. Vadmel-.
Vadmeltraad. Rich.HD.39. se ogs. u. vad-
melsklædt^. (jf. vadmels u. Vadmel slutn.)

især i betegnelser for klædning(sslykk)er af
vadmel som (fortiden de ndf. medtagne) Vad-
mels-brog, -bukser, -bul (jf. 1. Bul i), -dragt,

-frakke (jf. Frakke 2.2^, -hue, -kappe, -kjole,

-kjortel, -klæder, -skjorte, -skørt ofl. || i

betegnelser for noget, der tilhører ell. er ejen-

dommeligt for bonden, almuen: bonde-; al-

mues-; fx. (foruden de ndf. medtagne): en
stor og grov . . Mand . . siger paa bredt

Vadmelsjydsk: „Godawten, JeTp".Aakj.FDD.
16. Alle fine Folk taler Tysk . . ingen, der

satte mindste Pris paa sig selv, kunde i

dannedes Paahør være bekendt at tage

Vadmelsmaalet (o: dansk) i sin Mund,
PLaurids.S.II1.48. her sad Missionær Lars

10 Hansen og andre lignende Vadmelspræster.
Aakj.FDD.175. *Rantzaus Navn er elsket af

enhver:
|
Af Kongen og hans Mænd for Vit-

tighed og Hierne:
|
Af fattig Vadmels Stand,

fordi han hielper gierne. JFriis.54. -folk,
et ell. pi. (især [3) om bønder, almuesfolk

(hvis klæder er af vadmel), det tunge, graa,

i Jorden puslende Vadmelsfolk, i hvis Midte
hun var fordømt til at \eve.Pont.Muld.95.
Ysidmehtolk. Aakj.(bogtitel.l900). billedl.: de

20 allesteds nærværende Graaspurve, den dan-

ske Fuglefaunas Vadmelsfolk. J.c/i<oni^ms,

D0.11I.137. vi er et Vadmelsfolk, Demo-
krater, holder os paa det Jævne o. s. v. Ru-
bow.LS.169. -kaabe, en. *den vise Gud

|

Med iisgraat Skiæg, og klædt i Vadmels-
kaaben (o: Mimer).Oehl.XXX.88. talem. (jf.

u. -koftej; Gyldenstykkes Lapper er ingen
Ztrath paa en vadmels K&abhe.Holb.MTkr.
423. -klsedt, part. adj. (nu 1. br. vadmel-.

30 Oehl.NG.(1819).216. Holst.R. VSO.). klædt

i vadmelstøj. den vadmelsklædte Bondeflok.

CSPet.Litt.287. billedl: den vadmelklædte
Absolutist (0: almuen som herskende parti)

gaaer beskyttet . . som en Frihedens Helt.

Rigsraadstidende.1864l65.sp.67. Alle vi vad-
melsklædte, skal vi ogsaa opleve engang, at

det store Kuldegys skal iføre os Hermelinen?
KMunk.OS.145. -kofte, en. (nu kun dial.

-koft. JFriis.30. Rich.VH.12). *i min Vad-
40 melskofte fandt jeg mod Kulden Skiul.

Oehl.XXXI.209. *Kaaben hin røde jeg al-

drig skue vil,
I

En dygtig Vadmelskofte
maa I lægge jer tiWWinth.V1.200. (sj.) om
vadmelsklædt person, bonde: *Hver glædes,

som han bør, fra den dig nermest staar,
|

Indtil den Vadmels Kofft, som bag ved
Ploven gdi,ar. JFriis.30. \\ i ordspr. og talem.

der sidder ofte et stoltere hierte under en
vadmels kofte, end under en fløiels kiortel.

50 Moth.V8. Sy ikke Fløjels Klud paa Vadmels
Koitel Mau.4847. -skræd(d)er, en. (jf.

Silkeskrædder; nu næppe br.) skrædder, der

syr bondetøj; bonde-, landsbyskrædder. Cit.

1765. (Aarb Vejle. 1940. 123). -sproff, et.

(1. br.) efter en udtalelse af Kingo (de indbilder

sig . . at det (0: det danske sprog) er et Vad-
mels Sprog, og derfor gid ej taget det paa
deris Silke-Tunger. Kingo.SS.III.137) brugt

nedsæt, om dansk i modsætning til de som
60 finere ansete fremmede sprog (tysk, fransk).

vort Tungemaal var beqvemt baade til at

ziire og hædre en Tale med, naar mand .

.

havde lært at bruge det ret, saa at mand
formodelig med et af Vankundighed saa
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kaldet Vadmels Sprog kunde tale Silke-

Ord, og med en foragtet Tunge en He-
roisk Tale, PJuel.LL.S3.'' *Jeg kand og uden
Riim poetisk Indfald læse

|
I vores Vadmels

Sprog . .
I

Men det maa være sligt, som og-

saa haver Klem. LTid.1752.68. -trøje, en.

*du maa bie med det (o: brylluppet)
|

Til

jeg har faaet min Vadmelstrøie.OeW. F//.25.
*Sig os, om Du Hervør saa'

|
i sin røde Vad-

melstTøie.Drachm.VS.lOS. Mændene kom i

tykke Vadmelstrøjer. Elkjær.HP.127. i talem.

(jf. u. -kofte/' *Paa Vadmels Trøye man ey
sætter Fløyels Kn&i>pei.Holb.Skiemt.E2^. se

ogs. u. II. Lap 2.

Vad-ri<l«r, en. (Hl I. Vad; foræld.)

d. s. s. Vadstedrider (se u. Vadested/ Cit.

1748. (RibeAmt. 1940. 156). Aarb Vejle. 1927.

216.

Tadsk, vadske, se Vask, vaske.

Vadsted, Vadsted-rider, Vad-
strøm, -støvle, se u. Vade-sted, -strøm,

-støvle.

Vad-sæk, en. ['vab-] (ænyd. vadseck,
ældre sv. våtsåck; efter mnt. watsak, stnsat.

af wat, klæder (svarende til oldn. vå6, se u.

Vadmel/ og sak (se I. Sæk/- det mnt. ord

er optaget i slavisk, og herfra igen optaget i

mnt. i formen weske, som er laant til oldn.

veski, sv. våska, ænyd. vædske, veske; jf.

Knap-, Mantel-, Rejsesæk) slags sæk af læder,

lærred olgn., hvori man (især tidligere) med-
førte klæder og anden bagage paa rejse, et

tungt og fyldigt Corpus, som Caroli Gustavi,

kunde ikke som en Vadsæk slænges paa
en Hæst. Holb.DH.II1.336. jeg satte Hænge-
laasen for min Y&dsæk. FrSneed. 1.506. efter

at have ladet sig snøre en Vadsæk paa
Ryggen, tog han Stav i Haand.0eAi.ZZY6.
(han sad med) sin Vadsæk paa Skødet, en
af disse gammeldags Familje-Vadsække med
broderede Figurer paa Siderne, som nu sjel-

den ses meTe.Pont.DR.III.3. jf.: en lang-

agtig Læder-Vadsæk hænger ham over
S\i\i\åTene.HCAnd.SS.Vn.359. pakke, snøre
sin vadsæk, se II. pakke 2.i, II. snøre 1.2.

billedl.: (frøerne) vil næppe faa Tid til at

aabne deres Vadsæk af en Mund til et eneste

Kvæk. KnudPouls.BD.151.
vaf, interj. [vaf] (jf. ty. waff ! m. sa. bet.

samt eng. dial. waff, gø som hundehvalpe;
lydord, sml. vof, vov) gengivelse af en hvalps
ell. lille hunds bjæf. *Saa rendte den (o:

en hvalp) efter Halen omkring,
|
men Halen

løb med; da bjæffed den: Vaf!
|
det spaaede

dens Moder sig Meget ai. Kaalund.223. Vaf,
vaf . . Ajax var løbet efter hende. Schand.
BS.161. KNyrop.OL.II.20. som subst.: For
hver, der viste sig, bjeffede Ib et mellem
Puderne halvkvalt NsA.Fleuron.JPA.132.

I. Vaffel, en. [ivaf(a)l] best.f. vaf(fe)

-

len; fit. vafler, {ænyd. d. s. (Stephanius.
NomenclatorLatino-Danicus.I.(1645).136), sv.

våffla, no. vaffel; fra nt. wafel, nht. waffel,

holl. wafel, jf. eng. waffle og fr. (laant fra

germ.) gaufre; afl. af ty. wabe, bikage, oht.

wabo, waba, besl. m. ty. weben (se væve/-

jf. II. Vaffel; sml. Goderaad) I) ganske
tyndt bagværk med rudeformede fordyb-
ninger paa fladerne, bagt (af mel, æg,
fløde) i et sammenklappeligt jærn (se Vaffel-

jærn/- ogs. om saadant bagværk rullet sammen
i form af et kræmmerhus (og fyldt m. syltetøj,

is olgn., jf. Isvaffel/ *(beværtes) med Vaf-

10 fel og smaa \idkgex.Jernskæg.D.83. PAHeib.
Sk.II.120. (vaffelbageren:) *I min Boutik

|

Serveres varme Ya.fieT.Heib.Poet.VIII.208.

NutidsMad.'(1936).316. || franske vafler,
navn paa et tyndt bagværk af halvbutterdej,

der lægges sammen to og to med smør-, vanille-

kræm olgn. imellem. NutidsMad.fl931J.278.

2) (fagl.) billedl.: vaffelmønster. Senge-
tæppe, Vaffel, til Enkeltseng, med hvide
Frynser paa Ka,nteTne. PolitiE.Kosterbl.^^U

20 1923.2. sp.l.
II

(filatelist- spr.) firkantet
mønster af smaa prikker, der undertiden

er præget i frimærker. ErnaPedersen.Pilateli-

stisk Ordbog. (1940). 54.

II. Vaffel, en. [ivaf(8)l] fcesi./. vaf(te)-
len; fit. vafler, {fra ty. dial. waffel, slag paa
munden, opr.: stor, hængende mund, holl.

wafel, d. s.; til ty. dial. waffe, stor mund,
waf(f)en, tale, hyle, egl. et lydord; ordet er

nu knyttet til (og opfattes som sa. ord som)
30 I. Vaffel; nu især dial., sml.: „Talespr."Le-

vin.; jf. vafle) slag paa munden ell. i ansig-

tet; munddask; lussing; ørefigen; ofte

i forb. en varm vaffel (varme vafler).

Moth.VO. da han . . bad Prindsessen om et

Kys, fik han en varm Y&Uel.Grundtv.Saxo.
1.151. *Han gav min Kind en dygtig Vaffel.

Winth.XI.171. du langede hende et Par
gode, varme Yååer.ZakNiels. Saml. Skrifter.

V (1905). 117. 0Rung.VS.31(se u. Pukkel-

40 blaat/ Peilb. LollO. jf. Rietz.786 (skaansk).

Vaffel-, i ssgr. af I. Vaffel. I) (især

bag.) i egl. bet., fx. (foruden de ndf. med-
tagne): Vaffel-bagning, -bod, -bund (til tær-

ter olgn.), -butik, -dej(g), -fabrik, -fyld (til

at komme i kræmmerhusformede vafler ell. i

franske vafler), -masse, -telt, (foræld.) beteg-

nelser for forhandlere af vafler, som Vaffel-

kone, -kræmmer, -mand, og redskaber, der

anvendes ved fremstilling af vafler, som Vaffel-

so ovn, -pande, -stativ. 2) (fagl.) til 1. Vaffel 2,

om hvad der er rudet, minder om ruderne paa
en vaffels sider; især om hvad der er syet,

strikket ell. vævet i vaffelmønster, fx. Vaffel-

filt, -haandklæde, -rynke, -(senge)tæppe; ogs.

i adj. som vaffel-ternet, -bager. en. vAph.

(1764). Heib. Poet. VIII. 208. MinSkr.»'/io
1914. jf. Y&ifelhageTske.Nystrøm.OP.II.
89 samt: Fra Vaffelbagerier og Ildsteder

steg Røg og I)&mip.Skjoldb.SM.7. Ugeskr.f

60 Retsv.l947.A.320. -binding, en. (fagl.)

binding, hvorved der dannes rudeformede for-

sænkninger i stoffet. Sterm.Textil.(1937).25.

Manufakt.(1942).118. -blad, et. (bag.) om
hvert af de blade i et vaffeljærn ell. andet lign.
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apparat, hvorimellem vaflen bages. Konditor-

laugetsMedlet)isbladyxl938.16.sp.2. -hu«, et.

(foræld.) butik, hvor der sælges vafler; vaffel-

bageri olgn. Holb.Skiemt.Cé.^
||

(sj.) om is-

kagebod. * Vaffelhuse med Flødeis. SigfrPed.

SS.7. -hækling, en. (haandarb.) hæk-
ling, hvorved der dannes et vaffelmønster.

Berl Haandarb.III.263. •jærn, et. {ænyd.

d. s. (Siephanius.NotnenclatorLatino-Danicus.

(1692).2r2)) form, bestaaende af to rudede

jærnplader, der klappes sammen om vaffel-

dejen, før redskabet sættes over ilden. Huusm.
(1793). 27 9. Bang. S. 75. FrkJ.Kogeb.270.
-mønster, et. (fagl.) mønster, der ligner

ruderne i en vaffel; mønster, især i noget

strikket ell. vævet, der har ruder med ophøjede

rande. BerlUaandarb.il1.263. et hvidt hæk-
let Tæppe i Vaffelmønster. -S'oya.FJJ.35. jf.

vaffelmønstret. Bl&T. -stof, et. (fagl.)

stof, vævet med vaffelbinding (brugt til haand-
klæder, sengetæpper olgn.). Manufakt.(1942).
119. -strikniniP, en. (haandarb.) strik-

ning, hvorved der dannes et vaffelmønster.

BerlHaandarb.il.35. jf.: klædelig Jumper i

mellemsvær, vaffelstrikket Kvalitet. Fa-
rehus.l935.44.sp.l. -syning^, en. (haand-
arb.) en slags (smock) syning, hvorved der

dannes et vaffelmønster. BerlHaandarb.111

.

171. -tavl, et. (fagl.) vaffelmønstret felt i

karvesnit. K Uldall.FK.30. -vævet, part.

adj. (jf. -vævning; fagl.). Sengen med sit

hvide vaffelvævede Tæppe. (Siawn.P.iJS. Va-
rehus.l935.31.sp.3. -vævnings, en. (jf.

-vævet; fagl.) vævning, hvorved der dannes
et vaffelmønster (med ophævede linier ml.

rudeformede, dybtliggende partier). BerlHaand-
arb.I.lOO.

vafle, V. [ivafla] -ede. (til II. Vaffel;

nu især dial.) tildele (en) slag i ansigtet;
give en lussing, ørefigen; m. h. t. ansigtsdel

(især ører): varme, vafle, eller valke ens kæ-
ber. Moth.K423. vafle ørene på en.sa.VlO.
jeg skal vafle dig eller vafle dine Øren.
yatTid."/,1941.10.sp.l. Rasende begyndte
hun at vafle hans Øren. FrPoulsen.I detgæst-

fri Europa. (1947). 103. Feilb. jf.: under en
lille Strid inden hans Ankomst havde (hun)
vaflet hende af med nogle Ørefigener, iifei-

8erer.EnSergent.(1891).216. Gerningsmanden
.. vafles ud af S8Llen.JohsWulff.MG.12.
Taflet, adj. {'vafla«] (afl. af I. Vaffel;

fagl.) syet, strikket ell. vævet i vaffelmønster.

Sengetæpper . . hvide vaflede. PoIiWfi.Xo-
8terbl.*/xtl923.1.sp.2. De vaflede Plisséer

stryges langt lettere ud end fine smaa
PUsséer. TidensKvinder.**/, 1930.34.

I. vas^, adj. (va*q] (især tidligere ogs.

skrevet vague. Primon.Lexicon.(1807). 276
(„læses vage"). CHHolten.0.116. jf. JBaden.
FrO. Meyer.), (ligesom sv., ty. vag, eng.

vague fra fr. vague, omflakkende, tom m. m.,
der svarer dels til lat. vagus, omflakkende
(se Vagabond, Vagant^, dels til lat. vacuus,
tom (se vakant. Vakuum^)

i) t omstrejfende; omflakkende; usta-
dig; ogs.: springende i sin tale. føre et

vagt Liv. JBaden.FrO. JNHøst.
2) om ting, fysiske forhold: præget af

uskarpe, udflydende grænser ell. utyde-
ligt, uklart, svagt fremtrædende. 2.1)

(nu 1. br.) i al olm. *fjærnt jeg skimter som
en vag Cypres

|
dit ranke Billed i en Dis

af Minder. J0r3.fi.2i. Landskabet bestaar i

10 Ørkenen af ensformige Flader eller lave
Rækker af Høje, vage som Havets Bølger.

CKoch.JL.294. En flagermuslygte dinglede

mellem forhjulene. Den sendte et flakkende
skær ud mellem hjulenes eger og tegnede
store vage skygger af hestenes stampende
ben op ad skrænten. Gersov.ZL.S. jf.: *Saa
heller indenfor det vage Gærde,

|
der Folk

og Fæ paa Bidstrup-Gaard (o: en aands-
svageanstalt) adskiller. Drachm.DS. 105. 2.2)

20 (1. br.) om blik. de inkvisitoriske Øjnes Ud-
tryk blev lidt efter lidt sløret og vagt.

Muusm.LA.77. *(de dansende) flyder vilje-

løst paa Dansens Strøm
|
med vage Blikke

og med udbredt YidLdn. PerLange.Relieffer.
(1943). 104. 2.3) (fagl.) om farve, malemaade
olgn. Her (o: i et maleri) er endnu for en
Del den kølige Tone og den vage Behandling,
RigmorBendix.CarloDalgas.(1901).34. Drøm-
mene var altid seksuelt farvede, men der

30 optraadte aldrig Pletter af ublandede Far-
ver; der var en mild, vag Farve smurt ud
over det hele. Poul Sør.BS.39. 2.4) (l.br.) om
bevægelse, fysisk virksomhed. Hans Gang var
dvælende . . Armbevægelserne vage, udtryks-
løse og fordrede stor Flåds. JPJac.II.21.
Livets vage Hvirvelvinde og dunstfødte
Regnbuer. 8røs<.57. *Vandene slumrer i vage
Vugg. ThøgLars.J.^(1904).44.

3) som mangler fast karakter, sikker-
40 hed, tydelighed olgn. 3.1) om (abstrakte)

forhold: præget af ubesternthed, usikkerhed,

mangel paa præcision, fasthed, tydelighed;

som kun er svagt udtalt, uklart fremtrædende;
upræcis; udflydende; svævende; om udtalelse:

som ikke giver udtryk for faste meninger,
klare standpunkter, men er holdt i stor almin-
delighed og (ell.) i uklare ord, omsvøb olgn.

JBaden.FrO. kun ved philologisk Lærdom
og philosophisk Critik bliver (det) muligt at

50 udfylde det Manglende, oplyse det Dunkle,
bestemme det Y&ge.Orundtv.Udv.IV 412.
(overtro) er jo et vagt Begreb. firandf.CP.73.

I Dansk gik det godt, men om tysk Gram-
matik havde jeg kun saare vage Forestil-

linger. iSc/iand.O./.44. Hans magt strakte sig

over . . de øer som lå uden for kysten —
mange øer, hedder det vsigt.Grønb. Hellas. I.

(1942).93. hendes Elskov er gennemvævet
. . af Fantasibilleder . . i én stor, frodig

60 W&ghed.JPJac. 11.88. Den kristne Kirkes
Forestillinger om „den anden Verden" giver

ved deres Vaghed rigelig Plads for typiske
og individuelle E']endoinmeligheder. Holstein.

GM.42. 3.2) (1. br.) om person m. h. t. hans
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meninger, udtalelser, optræden, karakter, i

Sproget er den ene lige saa vag og udfly-

dende, som den anden er tydelig, stoflig.

VilhAnd.AD.47. I religiøs Henseende var de

fleste af Officererne det samme som jeg —
vage Deister. JesperEw.AP.198. alt havde
været forgæves overfor Kongens vaghed
imod sine svogre. Hørlyk. FraGeneralguver

-

nørens Dage. (1908). 137. det andet var en

Veghed og Vaghed ved Pers Natur. /Så;;/oW&. i'o

NM.76.
II. vag, adj. se VI. vaag.

I. Vagabond, en. [vaga'bmn'd, -'bon'd]

(•f (skrevet) Yagabund. PN Skovgaard. B.
107. Brøchner.(Brandes. Br.1.166). jf. JBaden.
FrO. — sj. Vagabonder. AHenningsen.Le
kun. (1935).35. — dial. (undertiden opfattet

som en ssg. m. Bonde og m. fit.s-bøjning

-bønder. UfF. sml. KNyrop.OL.III.43) Va-
ge-, Vagerbonde. Soya.Smilsaal (1944).34. 20

t//F. — nu sj. Vagabundus. Cit.1772.

(KirkehistSaml.6R.I.123). Schand.Gamle Bil-

leder. (1899). 141. Vagabundus. Draehm. (bog-

titel.1910)). flt.-er ell. (sj.) -s (Heii.Pros.

X.502). (eng., fr. d. s., ty. vagabund osv.;

substantivering af II. vagabond) omvan-
drende, omstrejfende person uden fast bopæl;

nu især om saadan (fattig, forhutlet) person,

der ikke søger arbejde, men slaar sig igen-

nem ved betleri olgn.; landstryger. JBaden. 30

LatL.I.351. disse Vagabonder (0: taterne).

Blich.(1920).Y193. *En Vagabond, som ei

har Pas og Penge,
|
Kan Politiet gjerne lade

hænge. Heib.Poet.1.159. en uhyggeligt ud-
seende Person, Vagabond eller Bisse.JFJens.

LB.27.
II

uegl. og billedl. den erotiske Vaga-
bond Anders Boidmg. CSPet.Litt.1003. Vin-

den, den gamle Y&g3ibond.Rimest.DF.44.
„Storebælts Vagabonder", de vimse Maager.
SorøAmtstid.^^/il947.5.sp.3. II. vagabond, 40

adj. [vaga'bmn'ti, -'bon'd] (\ (skrevet) vaga-
bund. se ndf.). (eng., fr. d. s.; fra lat. vaga-
bundus, omstrejfende, afl. af vagari, strejfe

om (se Vagant og ekstravagerej; jf. 1. Vaga-
bond; nu næppe br.) omstrejfende; om-
flakkende, vi handle . . imod Guds Hensigt
med vore Legemer, naar vi ved ofte igien-

tagne Vellyster med adskillige af det andet
Kiøn paafører dem en Færdighed til at øve
denne vagabunde Løsagtighed. Ruge.FT.242. 50

*det vagabonde Liv
|
Har mangen Fordeel.

Eeib.Poet.1.159. *Germanias
|
Høiædle, vaga-

bonde Ridderskab.fiaMc7i.i2.ii 7. jf.: Din nys-
gjerrige og vagabonde Tanke. ZierÆ. 77. 67.

Vagabond-, i ssgr. af I. Vagabond, fx.

Vagabond-hat (spec. om en i 1920erne
moderne damehat, der mindede om en røverhat.

BerlTid."/iil926.Aft.2.sp.5), -hud (med., om
hud med talrige smaa-ar og kronisk pig-

mentering, fremkaldt af aarelang kradsning eo

p, gr. af utøj. KliniskOrdbog.(1921).254), -lire

(0: lire af den art, der bruges af omkring-
vandrende musikanter. HPanumB.ML.372),
-liv, -sprog (Sandfeld.S.'207), -tilværelse,

-type. vagabondere, v. [vagabmn-,
vagabon'de^ra] -ede ell. (sj.) -te. vbs. -ing

(VSO. AndNx.LK.114). (fr. vagabonder;

afi. af I. Vagabond) I) om person: strejfe,

rejse, flakke rundt uden fast bopæl; leve

som vagabond; især: vandre omkring,
ernærende sig ved betleri olgn. Primon.
Lexicon.(1807).276. Einar (fik) ham til at

fortælle, hvorfor han vagabonderede i Sko-
ven. Ak, han havde stukket Ild paa sin

Husbonds G&BiTd.JVJens.EE.200. 400 Per-

soner, som udelukkende lever af at vaga-
bondere. BerZrid.''"/3ip(?7.M.2.sp.6. mellem 1

og V^i Million brød . . op og vagabonderede
rundt i den lille Del af „det stortyske Rige",

der var tilhage. Ringsted. Omkring Tysklands
Fald.(1945).52. \\ ofte i præs. part. Fiirst-

inde W. . . har faaet Liszt fra sit vagabon-
derende Champagne-Liv og de ville gifte sig.

ECAnd.BCÆ.II.51. Der var ikke Spor af

den Uorden, som man ellers forestiller sig

hos sUge vagabonderende Existenser (0: arti-

ster). Schand.F.496. Kommunerne maa ikke

yde Rejsepenge til vagabonderende Per-

soner. LovL.F77. 772.
II

(sj.) i perf. part.

„Den forulykkede, der døde paa Stedet,"

hed det, „var en vagabonderet, tidUgere

straffet Feison.'' Tandr.R.159. \\ uegl. (Cle-

mentin) kom fuldt forberedt til Prøverne . .

De andre Skuespillere, som vagabonderede i

deres Roller som i Livet, drillede ham der-

for gærne.EBrand.H.221. jf.: en vagabon-
derende Hjort. Berl Tid.^^'n 1946. Aft. 8. sp. 2.

2) (m ell. fagl.) overf., om ting ell. forhold,

især som udtr. for at noget gaar uden for sit

omraade, sin bane, ell. at noget vandrer om
ad tilfældige veje olgn. *de hundrede Længs-
lers vidtvagabonderende Aand. Drachm.GG.
102. de rene Tilfældigheder flakker om paa
Maa og Faa i Historien som vagabonderende
Kometer i Solsystemet. G'JSangf.De« røa^enaK-

stiskeHistorieopfattelse.(1915).7. De vagabon-
derende Projektiler, Fejlskuddene, rummer
en næsten større Fare for Soldaterne, end
Træfferne. Træfferne gaar nemlig lige igen-

nem. Bønnelycke.Sp.l82.
II
om (del af) litte-

rært arbejde, ordsprog, folketro olgn.: fra sit

hjemsted vandre ud til og træffes paa forsk,

steder; gaa fra haand til haand, fra mund
til mund. Disse Ord ere imidlertid i den
nyere Videnskabelighed ofte blevne aldeles

løsrevne fra den Complexus af Ideer, hvor-

til de høre, og have derpaa nu en Tid-

lang upaatalt vagabonderet i Literaturen.

Kierk.Xni.260. Saa traf man tilfældig en

Dag Prins Hans. Man var paa Forhaand
fyldt med alle de vagabonderende Anek-
doter. Og man stod pludselig overfor et

Menneske, der om alt og alle udtalte sig

paa den fineste og hensynsfuldeste Maa-
de.Nans.P.141. Der har altsaa eksisteret

en vagabonderende Afskrift. Eoos.fiZ.74.
||

(elektr.) om elektrisk strøm: gaa uden for den

for strømmen bestemte ledning (og over i gas-.
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vandrør olgn.). * Kvindesind er lunefuld Elek-

tricitet,
I

hvis Strømme ofte vildt wdkga-

hondere.SophClauss.M.lB. især i forb. va-
gabonderende elektricitet (BerlTid.^U

1933.Aft.3.sp.5) ell. (oftest) strømme (OpfB.*

11.224. EHolstein-Rathlou.S.I.175).

Yagant, en. [va'gan'd] flt. -er. {ænyd.

d. s. (ogs. om planet), ty. d. s.; fra lat. vagans

(gen. vagantisj, præs. part. af vagari, strejfe

om (hvorfra ty. vagieren, d. s., ænyd. vagere,

d. s., om ting: være i stadig bevægelse ell. uro,

ogs. undertiden i nyere dansk: Moth.Conv.
V2. LTid.1750.47. NCNielsen.Paa Rejse om-
kring i mitHus.(1897).133. EdvLehm.BY.147)

;

7/. ekstravagere, II. vagabond) omstrejfende

person; nu kun (æstet.) om de i middel-
alderen omvandrende studenter (sko-

larer), der var bærere af datidens stu-

denterdigtning. Vagant , . kaldes en land-

løber, landstrvger, løQ^enger. Moth.Conv.Vl.
vAph. (1764).' FMoth. Vagantviserne. (1913).
31. fra Bastionens Brystværn skuer skønne
Kvinder ikke mindre smilende ned til Va-
santerne end til Ridderen paa sin Ganger.

Jørg.SK.26. jf.: Bording var endnu . . en

saadan „Vagant", en fattig Student, der

havde . . vanskeligt ved at falde til Ro i

nogen fast Stilling i Uyet.VilhAnd.BT.98.

II
hertil: Vagant-digter, -digtning, -litte-

ratur, -poesi, -sang, -vise ofl.

I. Vage, en. ['va-qa] flt. (i bet. 2) -r.

{fra ty. wage, vægt, vejning, ligevægt m. m.,

svarende til oht. waga, oeng. wæg(e), oldn.

våg (se I. Vaagj; besl. m. veje og Vægt)
I) (jf- Vater; haandv.) vandret linie ell.

^lan; næsten kun i forb. (være, ligge, staa)

1 vage. Naar et Gulv skal lægges paa Bjæl-

ker, og disse ligge hult eller ikke ganske
i Vage eller ikke alle i samme Plan, maa
der paafores med Listev. Gnudtzm.Husb.149.
I hele Huset var ingen af Dørene rigtig i

Vage, de maatte alle hæves lidt ved Dør-
grebet, naar man skulde lukke op.KLars.
Ci.36. Den lille Luftboble i Røret (0: paa
et vcUerpas) vil, naar det staar vandret, søge
hen i Midten, hvor Røret buer lidt opad;
man siger da, at Libellen er i Y&ge.OpfB.*
IV,1.81. jf.: Den Mørtel, der hidtil er an-
vendt til Hellerup Klubhus, er saa stærk,

som den skal være, og hver Sten er saa
fast sammenklinet med sin Sidemand, at
der skal en Naturkatastrofe til, for at Huset
skal komme „ud af Vage",Po/."/»J926.S.
sp.l. (jarg.) overf. (jf. u. II. Lod 3.3 slutn.):

den er 1 lod og vage. Bom.5.26. 2) (jf.
I. Vaag 2; nu næppe br.) i tsg. li kør vage,
h'ir'Ttlignende glasgenstand, hvormed der ud-
tnqr<^ prøver af likør. Adr.^*Ul762.sp.l4. Ta-
Txf forGlas-Udsalgel.(1783).18.

II. vage, V. ['va-qa] (nu dtai. vaage. Ro-
dinq.VI.858. Agerbeck. B. II. 24. AarbHards.
1921.99. Feilb. (u. S. \iige 2)). -ede. vbs.

-ninsr (NalTid.*'/iol928.Aft.l.8p.6). («v. dial,
no. dial., isl. vaka; egl. sa. ord som VI.

vaage; formen vage skyldes laan ell. ind-

flydelse fra nt. ell. holl. waken i sa. bet.; jf.

MASO.I.133; m. h. t. bet.-udvikling sml. eng.

watch, vaage, vage) ^ om bøje, fartøj olgn.:

holde sig flydende, flyde paa vandet,
især: let, uden at synke meget i, tage meget
vand over sig ved bølgebevægelserne; ofte i forb.

vage godt, bæres godt oppe af søen, saa det

vugges op og ned med bløde bevægelser, løfter

10 sig med søerne. SøLex.(1808). det lille Far-
tøj, som knap kunde vage i den høie Søe.

JJPaludan.Er.56. *den norske Pram,
|
Som

vager saa godt paa Yandet. Drachm.SH.61.
Sluppen kan ikke vage længere. Scheller.

MarO. Den Tids Kystbaade . . vagede fint

i Søgangen. JSfier^eis.Z).34. || i sammenlig-
ninger med søfugles flyden paa vandet. Fre-

gatten „Jylland" . . vilde have klaret den
omhandlede Storm uden Spor af Havari, og

20 våget paa Bølgerne som en veritabel Fregat-
fugl gør det paa Sydatlanterhavet . . under
en halv Orkan. UnderDannebrog.1936.68. sp.l.

Man saa tydeligt den gule Skorsten og det
sorte Skrog, der vagede som en Dykand over
de vældige Søer. EBertels. Kvinder ved Stran-
den.(1940).lll. Søfolk sige . .: „Hun (0: ski-

bet) vager som en Maage i Storm."ilfO.
Det, at leve, var at vage som en Maage i

Storm ! CESim.AbrahamFournais. (1914).158.

Vage-bræt, et. (til I. Vage 1) i^ vater-

pas. FagOSnedk. TeknLeks.L578. -evne,
en. (til II. vage^ ^ et fartøjs evne til at flyde

let paa vandet og løfte sig med søerne. Traw-
leren . . har stor Vageevne. iVaiTid.^'/jlSSP.

Sønd.ll.sp.l. Sportsleks.II.644. Vager, en.

['va-qar, ogs. 'va^qar] fdiai. Vaager olgn. Rb-
ding.VI.858. Thorsen.44. AarbFrborg.l939.I.
146). flt. -e ell. (1. br.) d. s. (CEw.F.195) ell.

(nu næppe br.) vagrer (OeconT.V.59). {sv. va-

40 kåre; til II. vage (vaage); i formen vager fra
holl., nt. waker; jf. dial. vaage, træ- ell. kork-
stykke paa fiskegarn (Feilb.), no. dial. vak,
bøje paa fiskegarn) ^ I) en foran i skibet

anbragt stedsebrændende lunte. Roding.
VI.858. især i ssg. Luntevager (s. d.). 2)
kort (ofte poseformet) vimpel, der hejses paa
mastetop ell. paa en dertil beregnet stage for
at vise vindens retning; ogs. (mods. Vimpel^
om kort vimpel, der hejses paa krigsskibe efter

50 solnedgang i stedet for vimpelen. SøLex.(1808).
Harboe.MarO. MO. Idræts B. 1.380. 3) sø-
mærke (til afmærkning af grunde, sejlløb,

søkabler olgn.), bestaaende af en paa vandet

flydende tønde (jf. Tøndevager^ ell. balje-

lignende beholder med en stage igennem, der

foroven bærer en ell. flere koste ell. anden
topbetegnelse; ogs. om lignende til rednings-

krans, bjærgemcers fæstet mærke (Sal.III.41.

XIV951); (fisk.) om lignende stage til af-

60 mærkning af enden af udsatte fiskegarn, ru-

ser olgn. (Fiskeriredsk.(1872).9. CEw.F.195).
OeconT.V.59. Ovenmeldte Vagere skal be-

staae af opreiste Stager, som ere forsynede
med Riisknipper paa den øverste Ende, og

XXVI. B«Btr7kt */, 19S0 16
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række 20 Fod over Yanåsi>eilet. PUy»1805.
§2. sætte en Vager . . tage en Vager op.

Scheller.MarO. Vager-, i ssgr. I) 4> o/

Vager 2, i ssg. Vager-stage (o: stage, hvor-

paa vageren hejses). 2) (^ ell. emb.) af

Vager 3, U. a. Vager-bøje, -kost, -tønde,

-udlægning og betegnelser for hvad der hø-

rer til, angaar tilsynet med vagere og andre

under den offentlige afmærkning af farvan-

dene hørende sømærker, som Vager-inspek-
tør, -station, -væsen og betegnelser for

(under vagervæsenet som institution hørende)

skibe, der udlægger og tilser vagere m. m.,

som Vager -damper, -dampskib, -fartøj,

-(inspektion8)8kib, -kutter, -skonnert.
Vagerbonde, en. se I. Vagabond.
vagge, v. se II. vakke.

Waggon ell. (sjældnere skrevet)

Vag(g)on, en. [va'gcori] best. f. -en [va-

'g(on,'(3)n] fit. -er [va'gcoix'ar] ell. (sjældnere)

-8 (Meyer.* Ugeskr.fRetsv.l942.A.217). {lige-

som SV. vagong, ty. waggon fra fr. wagon,
vagon, der er laant fra eng. wag(g)on, der

igen er laant fra holl. wagen (se Vogn^; især

fagl.) hver af de vogne (især til rejsegods-

ell. persontransport), hvoraf et tog er sam-
mensat, et Slags aaben Vaggon. /ngf.fBar-
fod.IngemannsJordefærd.(1862).8). vi tog . .

til Jernbanen, satte os i Vaggon og naaede
Helsingør K\: 10. HCAnd.BH.88. *Det hug-

ger i Nattogets Kobling,
|

i Skinner, Waggo-
ner, i Jord.HAhlmann.A.l 6. Vognen heldede

stærkere end Jernbanewaggoner paa en
stor Kurwe. Schand. BS. 144. *det stakkels

Brev,
I

jeg bragte til Postwagonen.igøse.
Bygevejr.(1892).209.

vagle, V. se vakle.

vagi», adj. se vaks.

I. Vagt, en, [vagd] Høysg.AG.108. (nu
ikke i rigsspr. Vægt. se u. Lig-, Nattevagt^.

fit. -er ell. (nu næppe br.) -e (Moth.^V9. se

øgs. u. Skildvagt^ ell. f d. s. (se u. Natte-
vagt^; gen. -8 ell. (nu næppe br.) -es (Dom.
7.19 (Chr.VI)). {ænyd. vagt, vact, voct, sv.,

no. vakt; fra mnt. wacht (og wachte^, holl.,

nht. wacht, got. wahtwo; til oht. wachen,
vaage (se VI. vaage^; formen Vægt svarer

til ænyd., glda. wegt, wect ofl,., æda. wæct(æ)
(i natwæct(æ), se u. Nattevagt^, fsv. vækt,
der muligvis er en nord. dannelse (som Tægt
af II. tage^ af oldn. vaka (se VI. vaage);

jf. II. vagt)

1) t det at vaage, holde sig vaagen, være
oppe om natten; nattevaagen (jf. Natte-
vagt 1/ jeg (o: Paulus) var i farligheder i

vand-strømme . . i farligheder iblant falske

brødre; I arbeide og møye, ofte i vagter
(1819: Nattevaagenj, i hunger og tørst.

2Cor.11.27 (Chr.VI). *Hiin, for at stable

Summer op,
| Og sanke Renter mange,

|

Med Sult og Vagt sin visne Krop
|
Udmar-

trer, som en Fange. Eeeni.//.i68.

2) det (gennem et vist tidsrum) opmærksomt
at holde øje med, have opsyn med en ell. noget

for at kunne gribe ind og forhindre noget

uønsket, afværge fare, varsko en olgn.; det at
vogte paa noget; især: det at udføre et

saadant hverv paa en bestemt post ell.

paa anviste runder; ogs.: det at være til-

stede, have tjeneste en vis tid af døgnet paa
kontor, hospital, apotek osv. for at kunne
træde i funktion, bringe hjælp, ekspedere i

paakommende tilfælde; ofte (jf. bet. 3) m.
10 særlig tanke paa selve tjenesteydelsen gennem

et vist tidsrum. 2.1) i al alm. Skibsfolkene
(skal) straffis, om de forsømme deris Vagt.
DL.4—1—18. Jo meere Vagt og Opsyn, jo

fleere Laas, og jo sterkere Skandser, jo hæf-
tigere bliver Kiærligheden. Holb. Heltind. I.

328. Hother, som jeg betroede min Vagt
(o: at holde vagt i mit sted) er horte. Ew.
(1914).1.341. (englene) kommer til Jorden
. . ved Aftenstide og spreder sig fra Leje

20 og til Leje i en trofast Yagt.JPJac.II.250.
fritaget for Yagt. Scheller.MarO. *Lad din

(o: guds) Værn og Vagt bevare
|
Kon-

gens Huus fra Nød og Fare. Kingo.SS.III.
380. 2.2) i særlige forb. m. verber, gøre vagt,
holde vagt; nu især (;^, ^): forrette vagt-

tjeneste. vAph.(1764). Paa Handelsskibene,
hvor der kun er een Styrmand, skiftes

denne med Capitainen til at gjøre Vagt.

Harboe.MarO. gøre Vagt som Næstkomman-
30 derende paa Yagten. Scheller.MarO. have

vagt, dels (nu næppe br.): holde vagt (i forb.

m. præp. over ell. til^. efter (kornet) kom-
mer i Grøde, have de flittig Vagt og Tilsyn

til det, for Fngle. Pfiug.DP.lllO. Forældrene
har alt for nøye Vagt over hende, saa det

er umueligt, at faae hende at see.Holb.DR.
I.l. dels: have vagttjeneste (for øjeblikket ell.

gennem et vist tidsrum). Capitainen, som
havde Yagt. HCAnd.(1919).IV.131. jeg maa

40 af Sted . . jeg har Vagt (o: paa apoteket).

AaDons.MV.217 . Ved Omstillingsbordene sid-

der de trætte Pigebørn, der har haft Vag-
ten fra Midnat, og venter taalmodigt paa
Afløsningen. Tejn.Drømmen og Virkeligheden.

(1942). 17.
II

holde vagt ell. f vagten
(lKrøn.9.27 (Chr.VI)), vaage over, holde øje

med noget (fra en vis post); staa paa vagt. *Der
Du (o: Sankt Peter) vaarst i Havsens fare,

|

Holdt jeg (o: Jesus) Vagt, dit Liv at vare.

50 Kingo.SS.IV286. *med tyve Riddersvende
|

(skal han) holde Vagt i Nat ved Kirkens

Indgang.Oehl.IV205. Pilatus sagde til (fari-

sæerne): der have I en Vagt; gaar hen og

holder sikkert Vagt (o: ved Kristi grav).

Matth.27.65(SkatRørd.). jf.: *Alt fjernt man
høre kunde,

|
Naar derpaa man gav Agt,

|

De fire store Hunde,
|
Som holdt om Nat-

ten Yagt.Heib.Poet.IX.7 . billedl: (Sokrates)

holdt Vagt ved Grændseskjellet mellem Gud
60 — og lilenneske. Kierk.XI.209. Træer, som

holdt Vagt langs Yeiene. Rørd.Va.7. i forb.

m. over ell. (nu sj.) paa til angivelse af,

hvad der bevogtes ell. overvaages ell. følges med
blikket, med opmærksomhed. Hold stærk Vagt
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over en stivsindet Datter. 5tr. 26. 17, „De
(forekommer) mig noget ubillig i at laste

den Kræsenhed hos mig, som De . . besidder

selv i langt høiere Grad." . . „Neil see mig
bare, hvor hun ikke holder Vagt paa mig."

PAHeib.Sk.II.68. * Dybets sælsomme Magt,
|

der levende Sjæle kan fange
|
med lokkende

Blik som en Slange,
|
der holder paa Fuglen

\&gt.Schand.SD.23. Høvedsmanden og de,

som med ham holdt Vagt over Jesus. Matth. lo

27.54 (SkatRørd.). jf.: Lær at holde stedse

Vagt
I
Over aUe Tanker. Brors.213. over-

tage vagten ell. tage vagt(en), paatage

sig ell. overtage vagttjeneste(n). Kommander-
sergenten har befalet, at Spillemændene
skulde tage Y&gt.Rist.FT.103. Scheller.MarO.

Den Tredjedel af eder, der om Sabbaten
rykker ind for at overtage Vagten (1871:
skal holde Vagt^ i Kongens Palads. 2^gr.i2.

5

(1931). Hvis han var nødt til det, kunde 20

han (n: en officer) tage sin Vagt Skulder ved
Skulder med sine Maskinassistenter. Goodrich.

Delilah.(overs.l943).6. || m. særlig tanke paa
den runde, der tilbagelægges: *Halvmaanen
gik sin kolde Vagt. Holstein. Æ. 35. 2.3)

(undertiden m. overgang til bet. 3.1 og 4.i)

t særlige forb. m. præp. (ingen maa) lade sit

kvæg endskjendt under vagt indkomme
i \&ngen.Cit.l728.(Vider.lV.51). føres bort
under stærk Wagt.D&H. uegl.: under Øiets 30

kloge Vagt
|
Du ordned disse Blomsters

PTBkgt.Winth.ilI.IOO. især i forb. paa vagt,
forrettende vagttjeneste; i videre anv.: opmærk-
somt følgende noget; agtpaagivende over for.

*Vor Jesus, som skal Verden dømme,
|

Hånd raaber høyt: herud paa Vagt! Brors.

215. Altid paa Vagt mod Overgreb og Til-

sidesættelser fra oven aW Mary Skotte.Ingers

l:ngdom.(1926).82. gaa paa vagt, forrette

vagttjeneste gaaende frem og tilbage ell. (jf. 40

sp.246'^*^) gaa til et sted, en post for at

holde vagt der. Moth.V13. F. (vilde) uden Be-
tænkning have gaaet paa Vagt i hans Sted.

Reiserer.KG.38. \\ staa ell. (sjældnere) ligge
(Schousbølle. Saxo. 371. Nyerup. Litt M. 117),
sidde (Pol.*fil945.2.sp.6) paa vagt. give
Gud, hos Daabens Pagt

|
Ved Aandens Magt

|

Jeg stærk i Troen staar paa Wagt. SalmHj.
177.5. Kæmpen for Huset staaer paa Vagt.
Grundtv.Festps.173. Henne hos Melhandler 50

B. stod man paa Vagt for at snappe et

Glimt af Fru L.Søiberg.KK.1.8. jf.: Fornuf-
ten . . skal staa paa Vagt mod vore Affekter.

BilleskovJ.H.11.141. \\ være paa vagt; i

egl.bet.: Moth.V13. En (lokomotivmand), der
. . var paa Vagt (juleaften). Lokomotiv T.

1942.6.8P.2. i videre anv.: Slange.ChrlV.641.
Uforsagt, vær paa Vagt!

|
Jesus haver

det Alt l\x\åhxdL^t.HAgerbek.Aandelige Sange.
(1867).S. Lige i Begyndelsen, da Pesten kom eo
paa, havde Folk . . været paa Vagt efter

(3: vaaget over) at Ligene blev ordenlig og
godt begravede. JPJac.//.376. Selve Tvivls-
tilstanden forefindes paa et (meget tidligt)

Alderstrin, selv om Barnet ikke har nogen-
somhelst ydre Grund til at være paa Vagt.
VilhRasm.BU.112. (nu l.br.) være paa sin
vagt: (den norske statholders) Dødsfald gaf

. . Kong Knud Aarsage . . til at være paa
sin Vagt, og forføye sig strax igien til

I>3inmsiTk.Gram.(KSelskSkr.I.42). || stille

(S&B.) ell. sætte (en) paa vagt. Moth.
S143. (man skal) sætte Jerusalems Indbyg-
gere paa Vagt (1871: beskikke Vagter af

Jerusalems Indbyggere/ iVe/i.7.3^i93i^. bil-

ledl.: hun havde stillet sin Vilje paa Vagt
mod sin Svaghed og Eftergivenhed. J.o£?er-

mann.PH.47.
\\ (m. overgang til bet. i.i) i

udtr. for at indtage sin post, paabegynde sin

vagttjeneste, henh. forlade posten, ophøre med
vagttjenesten, løses af v&gt. Moth.V13. gaa
af vagt(en). sms<. Scheller.MarO. er Vej-

ret . . straalende . . kan man (a: en vagt

paa et skib) godt „vride" sig lidt ved at

gaa af Yagt. Pol.'/ d935.Sønd.21.sp.2. ringe
paa ell. af vagt, se III. ringe l.i. trække
af (Moth.VM. vAph.(1759). FJHans.PS.II.
332. VSO.) ell. paa vagt: der blev trucket

paa vagt med i&hneT.JJuel.88. Naar Skibet
er til Ankers, trækker han paa Vagt, og
forholder sig, mens Vagten varer, saaledes,

som til Lands brugeligt ex. SøkrigsA.(1752).
§249. vi (har) næppe ret mange Gange
endnu at trælfke paa Vagt her ombord.
FrOpffer.BV.25. lad os saa trække paa Vagt
da (o: sidde hos en patient). EdgHøyer.SÆ.
134. jf.: jeg (hilser) Folk ikke anderledes
end Officererne naar de trekker op paa Vagt
. . leggende Haanden paa Huen. Holb.Arab.
Ise. 2.4) i flt., om tjenesteydelser (som vagt-

post, vægter osv.) ell. (delvis til bet. 3) om
perioderne for disse, at Borgerne ikke skal

besværes med ufornødne Vagter. Forordn.
^*/-,1799.§111. han beskikkede . . Præster-

nes Skifter til deres Tjeneste, og Leviterne
til deres Vagter (Chr.VI: varetægte; 1931:

Tieneste). 2Krøn.8.14. hun havde mange an-

strengende vagter paa telefoncentralen
j jf.

u. bet. 2.2: de Smule Vagter, der var at

gøre. Den gi.Klokker i Farum.(1928).65.

3) tidsrum (et vist antal timer), i hvil-
ket en person har vagttjeneste, vagt (2).

3.1) i al alm. hvem kan vel komme paa
denne Tid? S. (0: en soldat) er det ikke, hans
Vagt er ej saa tidligen omme. Winth.VIII.47.
Frøken K. (o: en sygeplejerske) maatte alli-

gevel blive hele Vagten: for Ida skulde to

Ærinder. Bang. L.249. „Har du (0: en vagt-

post) haft rolig Vagt?" — „Ingen Mus har
rørt sigV'NMøll. Shak. 149. Bager-Ekspedi-
trice . . skiftende Vagter, hel ugl. Fridag.

Pol.**/,1943.14.8p.3. „God Vagt!" (Ønske
ved Afløsning af en Vagt). F<S'0. jf. bet. 3.2:

Saa ønskede (styrmanden) „God Vagt" og
gik ned. OscJens.SL.27. 3.2) ^ om forhold

om bord paa skibe: det tidsrum, hvori en per-

son, et hold holder vagt; øgs. som tidsinddelina

:

*/» af et døgn, etmaal; fire timer (etmaalet

16*
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deles i 5 vagter (hvoraf den, første er dobbelt):

eftermiddagsvagten fra 12 middag til 8 aften,

førstevagten fra 8 til 12 midnat, hundevagten

fra midnat til 4 morgen, dagvagten 4-8 morgen
og formiddagsvagten fra 8 til 12 middag).

*Her fristes Ustadigheds Ebbe og Flod,
|

Een Vagt er saa ond, som en anden er god
; |

Hver Time i Glasset,
|
Hver Streg paa Com-

passet
I

Forandrer, forhøyer, fornedrer vort

Moå. Stub.41. hver Vagt kunde (vi) udøse i'o

63 Pøser Vand. Wigandt.D.188. i angivelse

af et skibs fart (i fire timer), især i forb. som
(om skib) løbe 10 mil i vagten: *Kong
Halvor bestyrer det knagende Roer;

|

Stærkodder de udspilte Seil, og nu maaler
|

Han Farvandets Dyb, nu beregner, hvor
stor

I

Hans Fart er i Vagten. Pram.Stærk.264.
*dog vi maatte takke Gud, naar vi

|
kom

fire Miil i Vagten. Oehl.IX.5. et Skib, der .

.

løb 7 . . Mil i YsiSten.VKorfitsen.TO.II.67. 20

OpfB.'I.llS. vagt om vagt, om det forhold

at to personer ell. hold skiftevis holder vagt

en vis tid; ofte (jf. bet. b.z) i forb. gaa vagt
om vagt. Naar Skibet er i Søen, ere Officie-

rerne og Soldaterne fordeelte i 2de Qvartere,

og gaae da Vagt om Vagt, ligesom Søefolket.

SøkrigsA.(1752).§240. man gik 2-Skiftevagt
— eller som det hedder ombord: Vagt om
Vagt. HScharling.Med femmastet Bark„Køben-
havn'^.(1923).19. Mandskabet nød Bonde- 30

natten i fulde Drag efter fire og en halv

Maaneds Vagt om Yågt. Ose Jens. SL. 100.

første vagt, spec. om vagtperioden fra kl.

8-12 aften (jf. Førstevagt;. Moth.V14. Funch.
MarO.11.145. Den, der saa havde de fleste

Penge paa Lommen, skulde sidde til Rors
i første Y&gi.Drachm.SS.43. 3.3) (foræld.)

om hvert af de fire afsnit, hvori natten ind-

deltes hos jøder og romere, dersom han kom-
mer i den anden Vagt (1907: Nattevagt^, 40

og kommer i den tredie Vagt (1907: Natte-
vagtj, og finder (tjenerne vaagne), da ere

disse Tjenere seilige.Luc.12.38. Schousbølle.

Saxo.62. (jøder og romere) deler . . Natten i

fire Vagter: Aften, Midnat, Hanegal, Morgen.
StSprO.Nr.163.98.

4) sted, hvor der holdes vagt. 4.1) post,
hvor en person er stillet paa vagt (ofte

efter præp. paa m. overgang til bet. 2.3 og B).

man skal beskikke Vagter af Jerusalems 50

Indbyggere, hver paa sin Vagt (1931: Postj.

Neh.7.3. »Soldaten fra sin Vagt
|
Ey Øye-

blik maa \ige. Brors.152. *kun Soldaten
vaager

|

paa sin farlige Vagt. Ploug.1.247.
Intet hændtes paa min Ya.gt. Drachm.III.
453. De fandt alle Vagterne forladte. F/SO.
delvis til bet.3.2: sove på sin wsigt.MothV13.
han vilde ikke sove paa Vagten (i kutteren).

EBertels.MH.45. 4.2) lokale ell. bygning,
der er opholdssted for en vagt, et vagt- 60

hold; vagt-bygning, -lokale, -stue olgn. nede
ved Stranden (paa Capri) hgge nogle Fisker-
hytter og en Yagt.HCAnd. SS. 11.243. en
„Vejrkure" . . i Kbhvn. med underliggende

Vagter („Stationer") trindt omkring i Lan-
det. Barfod. F. 11.657. Arbejdsfartøjer hen-
ligge ved Bommens Vagt og faas ved Be-
gæring, Dagen før de skulle benyttes, i

Yagten. Bardenfi.Søm.11.127. Klokken nede
i Vagten (0: natportierlogen) ringede. Æ^ri

Krist.DH.83. jf. ssgr. som Toldbod-, Told-

(3), Trafikmester-vagt
|| ^ især i best. /.;

vagtlokale paa kaserne, slot olgn. (jf. Slots-

vagt 2); ogs. om vagtlokale ved politistation

(jf.Folitivagt) ell. (foræld.) om arrest(hus).

*De andre bleve saa med Magt i Vagten
trecket.JEroi6.Paars.302. jeg vil see til, at

jeg paa saa en løslig Mistancke kand faae

denne gode Skielm bragt i Vagten. Zom
Orønneg.I.321. *(de kørende) foran Vagten
(0: ved Vesterport) holde maatte. PalM.V
104. Et Par Sergeanter kom til Vinduerne
i Yagten. Bang.DuF.79. (drengen) sad . . som
bortkommen i Vagten paa Fresbær (o: Fre-

deriksberg). CHans.BK.34. Skesanten venter
os i Yagten.Woel.DG.8. ud af vagten!
(jarg.) skrub af! ud af lemmen! Bom.S.93.

II
om lokale for de personer ved en virksom-

hed, institution, der holder sig rede til at ud-

føre et bestemt forefaldende arbejde, ell. (del-

vis til bet. b) om indbegrebet af personale og

kontor olgn. ell. om virksomheden som insti-

tution; især i ssgr. som Dommer-, Læge-,
Telefonvagt.

5) person ell. samling personer, der
holder vagt, bevogter et sted, en person,
forretter vagttjeneste; af de mange spec.

anv. (svarende til de u. bet. 2 nævnte) er den
almindeligste om soldat (er) paa vagt. 5.1) om
enkeltperson; spec. om skildvagt, vagtpost.

Bagges.Ungd.IL61. *„Est du min Vagt i

Aften?" — „Ja, Herr Konge\"Oehl.Vin.59.
Vagten havde søgt Ly i sit Skilderhuus.

Etlar.GH.I.139. De kom forbi Nørreport.

Vagten spankede op og ned med Helle-

barden i Armen. JFJens. FZ). 39. Vagt (Vagts-

mand) ved Lugerne. Scheller.MarO. jf.: *fire

runkne Vidietræer
|
Som Vagter den (o: brøn-

den) beskytte. TFtni;/i.F83. om vagtdyr: *foran

dem sad Murad (0: en hund)
|
Den trofaste

Yagt. smst.V1. 43.
||

(højtid.) om beskytter,

vogter i al olm. (herren er) en Vagt (Chr.VI:
bevarelse^ imod Anstød, og en Hjælp imod
Fald.Sir.34.17. jf. u. bet.2.i: *1 dine Hænder
nu er lagt

|
Mit Liv — vær Du dets Værn

og Y agt. Winth.X.147. o, at være hendes
Værn og Vagt, at jævne hver en Sti og
dække for hver en Yinå.JPJac.1.116. 5.2)

gruppe personer , der holder vagt; vagt-

mandskab; især: de personer, der samlet holder

vagt; vagthold; spec. om militært mandskab,
garde, livvagt olgn; ogs. m. mere abstrakt bet.,

uden tanke paa antallet af personer. Vagt,

deles til skibs i kongens og dronningens
korter. Moth.V14. Vagten . . stoed i Gevær.
Æreboe.112. *Meer tryg end en Fyrste mel-

lem sin Vagt
|
Hos min sorte Drabant

(0: en hund) jeg ^)s..Winth.lV.98.
||

(foræld.)
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om de vagthavende vægtere, politiet. See kun
til, om vi icke faar Vagt for vort Huus,

ferend vi veed et Ord deraf, og min gode

Herman von Bremen blir træcket i Feng-

sel.Holb.Kandst.1.6. hånd lod hente Vag-

ten, som bragte mig i AiTest.sa.GW.I.l.
\\

fspec. 4>>) om hvert af de vagthold, der skiftes

til at holde vagt. Matroserne bleve til Pumpen
delede i Yagter. Reiser.IY479. Jeg var paa
Kaptajnens Vagt. Paa samme Vagt havde i"o

vi en Matros ved Navn Peder Hertil. BornA
HaandvEr.39. Kaptajnen . . bestemte sig til

Hjemrejsen. Mandskabet blev nu sat i 2

\agter. smst.59. 5.3) i stilling som præd. *alle

de Skjalde, hun (o: vort modersmaal) skæn-

ked Ordets Magt,
|
de blev om hendes Sæde

en sta3rk og trofast Vagt. Lemb.D.106. der .

.

skulde være Vagt ved (ammunitionsvognene).
Dengl.Klokkeri Farum.(1928).63. || i forb.

gaa, staa ell. (sjældnere) sidde (Loko- 20

motiv T. 1942. 6. sp.l) vagt ell. (nu l.hr.)

gaa (Oehl.VIII.59), staa (Winth.HF.224.
nCAnd.(1919).III.340. jf. D&E.) som vagt.
Moth.Slll. *før ved Helvedsporten vilde

jeg
I

Staae Vagt at vogte de Fordømtes
Skarer. Rahb.MSt.l2. »Jeg staaer Vagt,

|
At

Ingen skal forstyrre \i&m.Oehl.V1.215. gaa
Vagt i 3 SV.\lter.Scheller.MarO. (dæksdren-

gene) kommer fra velhavende Hjem . . De
gaar ikke Vagt med og har Fyraften Klok- 30

ken lem. BMikkels.PP.l 8. i videre anv. som
udtr. for at beskytte, værne, passe paa noget

(især i forb. staa vagt om ell. over^; over
Kornets Guldglans staar

|
Vikingestenen

\'&gt. Drachm.Vag.232. *Hvor Korset staar

Vagt, taber Mørket sin M&gt.JPaulli.Skyg-
gerogLys.(1902).35. det var . . den ældre
Mands dybe Overbevisning, at han maatte
staa Vagt over sin Frotegé. IsakDin.FF.449.
(Paulus) staar Vagt om Evangeliet og korri- 40

frerer den Forkyndelse, som lyder. HalKoch.
Lidtaf hvert.(1940).32. 5.4) t andre faste forb.,

især m. verber, vagten raaber ud, raabe
vagten ud, (raabe) vagt i gevær, se raabe
5.5, Gevær 4.2 || stille ell. sætte vagt (et

sted), vi stillede Vagt imod dem (0: fjen-

derne) Dag og Nat over for dem (1931: satte

Vagt baade Dag og Nat for at værne os

imod dem). Neh.4.9. De, som forbigaaes, fatte

Had til de andre, som ere berigede, saa at 50

de sidste maa sætte Vagt for deres Huuse.
Holb.Plut.V4. »Stil Vagt ved Porten. Boye.
PS. 11.39. stille (Hauch. III. 182. D&H.)
vagter ud, udstille (VSO.), udsætte (se

udsætte \.h) vagter ell. sætte vagter ud:
vAph.(1764). Leth.(1800).176. D&H. jf.: de
hr.de lige sat Vagten ud (Chr.VI: opsat
viiL^teme; 1931: stillet Vagtposterne ud^.
Dum.7.19. sætte vagten ell. (nu næppe
br.) sætte vagten op (SøLex.(1808)), éo
sætte op vagten (Harboe.MarO.413), (især

"tf) oprette vagthold; inddele i vagter; for-
dele vagttjenesten; ogs.: paabegynde en vagt-

(periode). Moth.VlS. nu var Vagten (0: en

strandvagt) sa.t.MylErich.S.28. Jeg har An-
kervagt . . Vagten blev sat Klokken ni, og
nu har jeg allerede gaaet to Mil.OscJens.IN.

25. Saa sætter vi . . Een-Mands-Vagt. Knud
And.HH.32. føre vagten op (Moth.V13),
opføre vagten (se u. opføre 4.i^ ell. (i sa.

bet.; nu næppe br.) trække vagten op
(vAph.(1772). 111.759). vagten trækker
op: Moth.VU. Wadsk.4. VSO. afløse vag-
ten (MO. Scheller.MarO.) ell. løse vagten
af (vAph.(1759). se ogs. u. løse 5.1^

II. vagt, adj. (ænyd. d. s.; fra (m)nt.

wacht; til (ell. adjektivisk anv. af) I. Vagt;

jf. vaks; dial.) vaagen; aarvaagen; især

om hund: paapassende; vagtsom. En vagt
hnnd.Moth.V13. MDL. Fru Monrads vagte
Øjne slaar igen ned paa Skrivebordspladen
med '&re\ene.KBecker.VVn.258. Feilb.

Tagt-, i ssgr. (4> Vagts-, fx. Vagts-

fordeling, -kvarter (jf. Kvarter 6); se ogs.

u. Vagt-bænk, -folk, -fri, -glas, -kammerat,
-mand(skab), -rulle, -skifte, -tavle, -tørn samt
Vagts-officer, -ur), (især fagl., navnlig ^ og

^) af I. Vagt, i reglen i bet. 2 og 5, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Vagt-afdeling, -af-

løsning, -alarm, -barak, -befaling, -instruk-

tion, -kammer, -mønstring, -nat, -patrouille,

-reglement, -rum, -skur, -tid, -time, -tur og

(i$<) betegnelser for udstyr til vagtposter som
Vagt-handske, -hest, -vante og udstyr til

vagtlokalet som Vagt-bord, -inventar, -stol.

-arrest, en. I) (jf. Kammerarrest^ i^ mili-

tær straf, bestaaende i, at delinkventen ikke

maa forlade vagtlokalet ell. (til søs) sit kammer
i et fastsat tidsrum. LovNr.68''U1881.§14.
LSal.XII.202. 2) (foræld.) arrestlokale ved

politivagt olgn. (vægterne bar fulde folk) til

Vagtarresten ved en af Voldportene. (7asse.

IE.23. -baal, et. (jf. -blus, -ild;. Højt oppe
paa en af Klippetoppene havde Hyrderne
forsømt et af deres Vagtbaal (orig.576: Vagt-
blus^. Ilden havde tændt Krattet til begge
Sider. Bergs.PP.* 552. VSO. -bios, et. (jf.

-baal, -ild;. Vagtblusset brændte udenfor
Teltet. Ing. PO. II. 178. Bergs. PP. 576 (se u.

-haaÅ). Drachm.VD. 219. -bod, en. (især

foræld.) bod (hytte, skur), hvor en vagt (spec.

en strandvagt (2)) holder til. en Vagtbod
ved Strandkanten. Jens Sør.//. 66. en gam-
mel, lille firkantet Vagtbod af røde Mur-
sten og med et spidst Tag til Brug i Krigs-

tider. P/iiZDow.F/.i 79. paa adskillige Stæder
rundt omkring Landet, ere Vagtboer an-

lagde, hvor der holdes Strandvagter. Thurah.
B.125. -brænde, et. (jf. -tørv; foræld.)

brænde til brug for garnison olgn.; især om
saadant brænde, udredet som afgift af brænde,

der indførtes i byen. Reskr.**U1782. Baden.
JurO. -bræt, et. (*f^, foræld.) d.s.s. -tavle.

Roding. VSO.III.L191(u.Loghret). -byg-
ning, en. (jf. -hus; bygnina (ved slot olgn.)

med lokaler til vagten. Trap.*1.581. -bænk,
en. (nu næsten kun Vagts-. SøLex.(1808).
Bardenfi. Søm. 1.70. NMøll.H.75). ^ bænk
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(paa skansen) i sejlskibe, hvorfra den vagt-

havende (officer) kan overse, hvad der fore-

gaar inden- og udenbords. Sal.XVII.1127.

-bølge f en. (telegr.) bølgelængde, der be-

nyttes af radiostationer ombord i skibe og

luftfartøjer og af hermed korresponderende

landstationer under udsendelse af nødsignaler

og til alm. opkald. Bl&T. -chef, en. ^, ^
den officer, der forestaar vagten. Bardenfl.

Søm.1.69. -dag, en. I) dag, da en person lo

har vagttjeneste. HjælpeO. (hospitalslægen)

var altid i hvide Benklæder paa sine Vagt-

dage. Ban^.L.lS. (en) Hospitalscandidat ..

med . . 40 Kr. om Maaneden, Husly og
Middagsmad paa Yagtda.gene. HKaarsb.DT.
138. 2) (kirk., foræld.) i oldkirken (fra slutn.

af 2. aarh.) hver af de to ugentlige dage

(onsdag og fredag), der var viede til bøn og

faste ^;/7. Stationsdag slutn.). WRothe.Det da.

Kirkeaar.(1836).12. FrNiels.KH.1.437. Ver- 20

denGD.1.615. -dyr, et. (l.br.) husdyr, der

er afrettet til at holde vagt. JLange.II.204.

vagte, V. ['vagda] -ede. vbs. (sj.) -ning
(Moth.V21). iænyd. vacte; fra (m)nt.
wachten ; egl. sa. ord som vogte, der vistnok

er et ældre laan fra sa. kilde (det er ikke

altid muligt at adskille formerne i ældre

sprogperioder); jf. forvagte)

I) intr. I.l) (fagl. ell. dial., jf.: „nu for-

ældet." Corø.^ gøre vagttjeneste; holde vagt; 30

ogs.: vaage ved nattetid ell. vaage over
noget; holde øje med. Moth.V17. saa var

det vel Vistis Hus (0: hvor der var lys);

Kjesten sad vel oppe og yagtede. MylErich.
VJ.170. Vi vænner os efterhaanden til Vagt-
skifterne (paa et skib); vi sover 4 Timer og
vagter å.AchtonFriis.W. enkelte Kunstnere
har været saa spændt paa Resultatet (af en

porcelænsbrænding) at de har flyttet baade
Bord og Seng ud til Ovnen og vagtet trofast 40

det hele halvandet Døgn. Berl Tid.''/n 1925.

Aft.Till.8.sp.2. vagte ved en syg. Feilb. UfF.
billedl.: dybt inde under Hatteskyggen sid-

der et Par mørke Øjne og vagter. PoL"/«
1927.12.sp.2. Genskinnet af Solfaldet . . lig-

ger og vagter som en sidste Retrætedækning.
Fleuron.DTN.66. \\ om (vagt)hund: holde

vagt ell. være vagtsom, heller ikke indlod

(hunden) sig paa at vogte Faar . . lige saa
lidt som han vagtede om Natten eller gjorde 50

sig nyttig ved at tage Rotter og Mus. Fleuron.

HG.137. hunden vagter godt. Feilb. (sj.) give

hals; gø. En Hund vagtede langt borte, og
ovre i Skoven fløjtede en Sylvie (0: en fugl)

nogle festlige Timer. KrJens.DF.53.
\\ (jf.

bet. 1.2^ i forb. m. efter: gaa paa jagt efter;

lure paa. Man vagtede tidlig og silde efter

hende (0: en kat) — og Forvalteren gik ofte

halve Dage med ladt Bøsse. Fleuron.K.52.
Feilb.

II
i forb. m. over. Overalt saa vi

Pilerype-Hanner. De sad paa Tuer og Sten
som smaa, hvide Sneboldte og vagtede tro-

ligt over den rugende Unn. Bangsted.EV100.

II
t forb. m. paa: holde vagt ved, over. Leth.

(1800). Feilb. ogs.: holde øje med; vogte paa.

saa havde jo Sergeant A. gaaet og vagtet
paa ham hele Sommeren . . for om han
kunde nappe ham et eller andet Sted.

AGrønborg.DenførsteDyst.(1911).168. Bedste-
mor . . fangede Hønsene . . og følte dem i

Gumpen . . For saa bag efter som en Høg
at vagte paa den, der var med fuldbaaret

Æg, og slaa ned næsten før Ægget var
lagt. ErlKrist.OM.24. Time efter Time (maa
chaufføren) sidde og vagte paa, om en foran-

kørende Bil skulde stikke en Afviservinge ud.

PoU^/sl942.7.sp.4. Feilb. ogs. (jf. bet. I.2):

vente paa ens komme. Leih.(1800). Feilb.

1.2) (dial.) vente; bie; tøve. vagte efter én.

Moth.V20. UnivBl.1.369 (nordsjæll).

2) (næppe i rigsspr.) trans.: holde vagt

over ell. øje med; overvaage. (grønlænderne)

bleve . . bragte til Kiøbenhavn igien, hvor
de bleve nøyere \a,gtede. Holb.DNB.329. der

var noget med, at hun . . havde været paa
Spring ud efter et Mosehul, og at de havde
maattet „vagte" hende de tre sidste Nætter
før Bryllupet. Bregend.IdelyseNætter.(1920).
91. efter i flere Dage at have vagtet Vejr

og Is, havde (han) besluttet sig til at tage

paa Besøg hos gamle Venner i Sibirien.

KnudRasm.GS.il.395.
3) (nu kun dial.) i forb. m. op (jf. opvagte^,

3.1) intr.: være opvarter, tjener olgn.; spec:
servere; varte op. Moth.V20. LollO. UfF.
3.2) trans.: være opvarter, tjener, plejer (ske)

for en; passe, vagte de syge op.Moth.V20.

II
til bet. 1.2: lure, vente paa en for at træffe,

faa fat paa vedk.; passe (en) op. MDL. Feilb.

Vagtel, en. ['vagdal] best. f. -en ell.

(sjældnere) vagtlen (Suhm. 1.145. BMøll.
DyL.II.225); flt. vagtler ell. (nu sjældnere)

vagteler (2Mos.l6.13(1931: Vagtler^. Holb.

Herod.244. Kielsen.NHM. 87). (ænyd. d. s.,

SV., no. vaktel; fra mnt. wachtele, holl.

wachtel, oht. wahtala, wahtula ofl. (nht.

wachtel^, jf. oeng. wihtel ^wyhtel^; af uvis

oprindelse, maaske egl. lydord (efter fuglens

„slag", jf. Vagtelslag^; i ty. m. tilknytning

til wacht, vagt) I) \. lille hønsefugl af
slægten Coturnix; især om den i Dan-
mark som trækfugl forekommende art C. com-
munis; ogs. om andre nærstaaende hønse-

fugle (fx. de amerikanske Vagtler (Odonto-
phorinæ).jBøvP.///. 22J. kahfornisk Vagtel

(Lophortyx caiifoimcus). SaUXIII. 402. jf.

Struds(e)-, Tand-, Top-, Trævagtel^ ell. (som
2. led af ssgr.) om vagtellignende fugle af

andre familier (jf. Løbe-, Rør-, Vandvagtelj.
Da foer der et Veir ud fra Herren og

førte Vagtler (Chr.VI: vagteler^ fra Havet
og strøede dem over LeiTen.4Mos.ll.31.
Brøderne vare stedse u-eenige, først udi

Børneleeg, saasom naar Vagteler, Haner,

eller smaa Børn skulde figte med hinanden
(jf.Y&gte\k3im^).Holb.Herod.244. *De Vagt-
ler fløited i Sommerkorn, | I Krattet de

Nattergale. Winth. NDigtn. 30. DanmFauna.
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XXI11.209. jf. u. I. Due 1.3: »Tror du, der

tlyver |
en velstegt Vagtel i Munden paa

Folk, der spytter den uå? KMunk.DU.13.
2) billedl. 2.1) (sj.) som personbetegnelse.

en rar, begavet, nu ældre Mand . . en kendt

litterair Vagtel paa det danske Studenter-

parnas. HÅ'aars&.ilf. 109. 2.2) (jf. I. Lærke
i.i; i^, foræld.) projektil, bestaaende af en

samling granater paa et træspejl ell. i en kurv

med krudt, som udkastedes af en svær morter; lo

vagtelkartæske. MilTeknO. SaV XXIV 401.

2.3) (jf. I. Lærke 4.2; ^, nu næppe br.)

lommeflaske (til brændevin); lommelærke.
I den ene Kjolelomme bemærkede jeg noget

rundt fremstaaende, og om ikke alle Jule-

mærker sloge fejl, saa var det en Vagtel,

for at tale i Soldatersproget: een af de

Fugle, som maae synge for de Mismodige i

Fristelsens Time.Tode.IX.99. Vagtel-, i

<sgr. især af Vagtel 1, fx. (foruden de ndf. 20

medtagne) Vagtel-bur, -fangst, -fænger, -garn,

-slægt, -træk. -astrild, en. \. tropefuglen

Aegintha polyzona. Wiese.T.1.50. -fløjte,
en. (sj.) d. s. s. -pibe. Amberg. -føde, en.

(jf. ty. wachtelweizen ; nu næppe br.) 2(

ager-kohvede, Melampyrum arvense L. (som
if. antagelse spises af vagtler). Rosenhaven.

(1850). 115. -hund, en. (især jarg.) egl.:

(hønse)hund, afrettet til jagt paa vagtler; nu
om smia, lavbenede, langhaarede hunde med 30

lattge ører; spaniel; undertiden spec. om den
fra Tyskland stammende race (Sal.*XI.870).
Moth.Vn. VigMøll.HJ.199. lÅeberkind.DV
XI.195. -høne, en. \. d. s. s. Løbehøne.
I'ol."/, 1945.15. sp.G. -kamp, en. (foræld.)

især m. h. t. forhold i oldtidens Grækenland og

Kom: kamp ml. vagtler af lign. art som hane-
kamp. JLHeib.(StSprO.Nr. 118.31). -kar-
tæske, en. [2.2] (iic, foræld.) d.s.s. Vagtel
2.2. MilTeknO.133. SaVXXIV.401. -ka^t, 40

i't. [2.2] ("j^, foræld.) udkastning af vagt-

ler (2.2) V. hj. af morterer. NordConvLex.*V
879. Sal*XXIV.401. -konse. en. (;/. ty.

wachtelkonig; da fuglens træk sker samtidig
med vagtlernes, betragtedes den som anfører,

rpjleder for disse, sml. Moth.Conv.V3. vAph.
Sath.VIII.327; jf. -viser) \ fugl af slægten

Crex (af riksernes familie); især om arten

Crex pratensis (almindelig vagtelkonge), eng-
unarre, skræpfugl (jf. Agerrikse, Skovsnarre 50

amt u. I. Snarre^. Moth.V17. »Vagtelkon-
:.'erne kalde

, |
Vildanden trækker. Blich.

(1920).IV163. Lieberkind.DVVII.294. -pi-
be, en. (jf. -fløjte; foræld.) pibe, hvormed
man efterligner vagtelens lokkestemme og lok-

ker den hid. Moth.VlV. KjiErbøll.409. -slaic,
' t. (især fagl.) vagtelens slag (se Slag sp.

'7.9*V. vAph.(1764). kurrende, sværmeriske
Tfruietoner og endnu mere gribende
•Islag i Sommernattens Stilhed. Bron- e'o

a... 1 11.552. IJohans.J.107. f -viser, en.

V 'Z- « «. -konge. Moth.Conv. V3.
Va£t-folk, pi. (4^ VaKts-. Wigandt.

D.201. Agerbeck.B.1.59.74. Bl&T.). (især ^)

personer, der gør vagttjeneste, vagter; vagt-

mænd. Lieutenant S., som vagthavende Offi-

ceer, fik at vide, at een af hans Vagtfolk

og en Borger vare i Klammerie. »S'^ampe./.

401. -fri, adj. (4»- ogs. vagts-.) {æmjd.

d. s.; især iiØ som ikke har vagt, har fri-

vagt, alt vagtfrit Mandskab øves i Ung-
ning. MR.1820.1 19. efter Dineren tog samt-
lige vagtfrie Officerer med Barkassen ind

til Byen.AKohl.MP. 1.283. \\ hertil: Vagt-
frihed. vAph.(1764). VSO. -fyr, et. {ty.

wachtfeuer ; jf. -ild 2 ; sj.) baal, der i krigstid

antændtes paa høje, bjerge for at advare den
omliggende egn mod fjendtligt overfald; bavn.

Erchelbierg . . hvorpaa Vagtfyr antændes
i KiigstideT.Bagges.DVIX.410. -glas, et.

(nu især Vagts-. Sø Lex. (1808). Harboe.
MarO.) ^ et paa en halv time udløbende

timeglas, brugt som tidsmaaler ombord paa
skibe (jf. Glas 2.3 og 3). Roding. Funch.
MarO.II.53. VSO. -liavende, part. adj.

(jf. ty. wachthabend) som har vagt, udfører

vagttjeneste (for øjeblikket), dend vagtha-
vende Lieutenant. Æreftoe.ili. Vagthavende
M&ndsksih.Harboe.MarO. Den vagthavende
Redaktionssekretær. Bergstedt.A. 102. Baads-
mandspiben jager de ikke vagthavende Skif-

ter til Køls. Buchh.FD.36. uegl.: de vagt-
havende Barnepiger (er) regelmæssigt .

.

forsvundne i visse dunkle Lysthuse i Bag-
grunden af Haven.Æsm. /. 77. De vagtha-
vende Bier har Møje med at passe paa, at

alting gaar rigtigt til. IRaunkiær.ID.25.
\\

substantivisk. Vagthavende som stiæle hvor-
ledes stT&iies.Nørreg.Privatr.reg. Bet var en
af de Vagthavende (ved jærnbanen), der stod
med sin Fane. H CAnd. DB. 27. en Vagt-
havende (1871: Befalingsmand^ ved Navn
Jifii3i.Jer.37.13 (1931). -iiaver, en. (jf.

-havende; sj.) person, som holder vagt, er

vagthavende; uegl.: (Absalons) Stilling som
øverste Vagthaver over Farvandene. Danm
RigHist. 1.682. Medens den ene Fugl ruger,

holder den anden fra et ophøjet Stade . .

Vagt over sin Mage og sit — Jagtrevier.

Saa snart en . . Fugl viser sig paa dette,

udstøder Vagthaveren et . . Skrig og styrter

. . løs paa den . . fremmede. iVafurens¥1914.
262. -hold, et ell. f en (Slange.ChrIV605).
I) fdJ, lidt gldgs.) det at holde vagt; vagt-

tjeneste, hans Tropper (var) af de mange
smaa Træfninger og iidelige Vagthold . .

svækkede og a,ita,gne.Slange.ChrIV604. et

stadigt Vagthold i FjTtaarnet vilde afholde

Uvedkommende. Af/?. 1841. 15. Pander han
Vagthold fornødent, henvender han sig til

Ekvipagemesteren. Bardenfl.S0m.il. 129. jf.:

Paludan-Miiller (blev) en ensom Mand —
hvad man mente at kunne forklare af hans
Kones stadige Vagthold i hans Forstue,

VilhAnd.PMil.il.225. billedl: »alle Kam-
merater

I
fra baade Sø og Land

|
paa Vagt-

hold vil vi kalde
|
om vore Fædres Strand.

Rieh.Vn.69. Bet danske Vagthold over-
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for Nationalsocialismens låeei. AFriis.(Tilsk.

1939.11.178). li t om afgift, skat til opret-

holdelse af vagttjeneste, politivagt i byerne;

vagtskat. de (enker efter gejstlige), som be-

findis gandske fattige at være, skuUe . . være

frj for al Indqvartering, Vagthold og deslige.

DL.2—13—12. 2) gruppe personer, hold (I.ll),

der holder vagt sammen. *i Vagthold delt de

gjorde, for at faa
|
Motion, vel deres Bedste,

men kun stakket
|
var Tørnens Frist. Drachm.

DJ.I.132. Gennem musiken høres taktfaste

skridt, i mørket skiftes vagtholåene. KAbell.

Matr.Nr.267.(1948).37. 3) (1. br.) sted, hvor

man holder vagt. For selv skjult at kunne
holde Øie med Skibene havde jeg indrettet

mig et Vagthold, der bestod af et Hul i

(diget). ThomLa.EL.7. Et Par Timer fik han
saa Lov til at sidde i sit Vagthold, da ende-

lig Døren gik op for hende. Tops.III.513.

-Itoldende, part. adj. (nu sj.) som holder

vagt ell. er vagthavende, mine uafladelige og

dybe Sukke skal bevæge Bladene paa disse

klippefæstede Træer, som et Merke og Vidnes-

byrd paa den Straf, mit vagtholdende Mod
åøier. Biehl. DQ. 11.54. jf. Amberg. substan-

tivisk: (der skal) leveres et vist Qvantum
Brænde til Stuens Opvarmning for den
Vagtholdende. MS. iS4i.i5. -hånd, en.

(ænyd. d. s.) hund, der anvendes til ell. er

egnet ell. afrettet til at holde vagt ved hus olgn.

Reiser.lY.319. en Vagthund kan komme til

at gø ad sine bedste Venner af lutter Paa-
passelighed eller — Y&ne.SMich.S.57. Bro-

holmerhunden er . . en udmærket Vagthund.
VortHj. 111,4.11. -has, et. (ænyd. d. s.;

især fagl.) hus, hvori vagten opholder sig;

bl. a. om vagtbygning, om flytteligt træskur

til strandvagt (Feilb.), (foræld.) om hus til

byens politivagt, f om skilderhus (Moth.VlS).
Ludderhorn, et overmaade høyt Bierg .

.

paa den øverste Spidse er et Vagt-Huus,
og en liden Runddeel.ffoZ6.Sergr.29. I Rønne,
er et almindeligt Vagt og Arrest- Huus,
hvor nogle Mand af de Nationale med en
Gefreiter daglig holde Y&gt.Thurah.B.125.
Nørreport blev ikke laaset af, der kunde
Fodgængere slippe igjennem Vagthuset ind
i Byen.HCAnd.(1919).Y317. dér, hvor Byen
satte sine Grænser, indrettede man en Art
Vagtstationer, hvor der udøvedes en vis

Politimyndighed; og disse „Vagthuse" bleve

i Regelen senere omdannede til Kroer; Store

Vibenshus er et Exempel heii^&a.ESchiødte.

Gl.kbh.Huse.(1894).105. (portneren) luskede
af ind i sit lille Ysigthns. Bergstedt.A.119.

-hytte, en. (fagl.) lille vagthus, fx. (jærnb.)

ved jærnbaneoverkørsel. JernbaneT.^U1937.5.
sp.l. han meldte nu, at vandet (fra Vester-

havet) naaede vagthytten (o: en hytte med
telefon til brug for redningspatruljer), og at

der var strandet et skih. ArbejderensAlmanak.
1940.28. -høvding, en. (hist.) høvding,

der er leder af en (liv) vagt. Recke.Detlukkede
Land.(1901).106. KMunk.EI.94. -ild, en.

(ænyd. d. s.; jf. -baal, -blus, -fyr) I) baal

(i fri luft), hvorom en vagt, især vagthavende
soldater, kan lejre sig. Foersom.D.I.136. Mil
TeknO. Holst.III.31. 2) (foræld.) bavn, an-

tændt i krigstid for at advare egnen mod
fjendtligt overfald, som mobiliseringstegn olgn.

Moth.V16. -inspektør, en. ;ji militær-

person, hvis hverv er at inspicere vagterne.

Tjenesteregl.156. -journal, en. ^ en i

10 vagtlokalet anbragt bog m. befalinger angaa-
ende vagttjenesten. MR.1814.576. MilTeknO.
-kammerat, en. (ogs. Vagts-. KnudAnd.
HH.219). (især ^) person, der holder vagt

sammen med, er paa vagthold med en anden.
Larsen. BMikkels.TF.il. -klokke, en.

(ænyd. d. s.; især foræld.) klokke, hvormed
der gives signal til vagtmandskabet (ved vag-

tens begyndelse og afløsning), ell. hvormed der

ringes, naar fæstningsporten, byporten olgn.

20 lukkes om aftenen. Efter at Vagtklokken om
Aftenen har begyndt at ringe, maae ingen
Vogne . . tillades at kiøre udaf (by-)For-

ten.Pl.^'M780. §10. CNyrop.(Kirkehist Saml.
3R.IV.189). VLoremen.VorFrueKirke.(1927).
102. -kommandant (Kaper.) ell. (især)

-kommandør, en. ^ militærperson, der

kommanderer en vagtstyrke. Davids.KK.279.
Tjenesteregl.80. -korps, et. korps, der udfø-

rer vagttjeneste, et Vagt-Corps ved Christians

30 Plejehuses Stiftelse udi Eckernførde, af Stif-

telsens Invalider. Mi2.i757.234. FlensbA.^'U

1926.6. sp.2. -lokale, et. lokale, hvor vagt-

mandskabet opholder sig. Livgardens Vagt-
localer . . paa Amalienborg Fal&is.MR.lSSO.
422. Pol."/el942.3.sp.6. -mand, en. (ogs.

Vagts-. Achton Friis. JL. 1.298. JernbaneT.
^^/il937.2.sp.4. nu den almindeligste form
i 4^-spr.: Scheller.MarO. KnudAnd.HH.42).

person, der staar paa vagt, holder udkig

40 olgn. ell. forretter vagttjeneste ved bygning

olgn. Midt under forhandlingerne meldte

hans vagtmænd, at man kunde se langskibe

under o^pseiUng.ADJørg.NK.491. Vagtmæn-
dene med de tunge Muskedonnere og Cha-
koter. Rosenkrantz.3IY48. en Tiltalt, der efter

i Juli 1943 at have meldt sig som Marine-

vægter havde gjort Tjeneste som unifor-

meret og bevæbnet Vagtmand . . til April

1945, de sidste 4 Maaneder for det tyske

50 Sikkerhedspoliti. C/gfesÅ;r./i?e<si;.i945.C.i7. jf.:

alt, hvad man med Billighed kan forlange

af en lille tapper Kriger og trofast Vagt-

mand, har du (o: en hund) ydet. KMunk.
HJ.140.

II
især (4>) om person, der er vagt

paa et skib. Vagtmanden travede op og

ned paa I>ækket.NatTid.^'U1911.Till.2.sp.2.

Y. var Vagtmand sidste 'Nat.ErlKrist.DH.

100.
II

(jærnb.) person, der under arbejde paa
linien har til opgave at varsko banearbejderne,

bo naar et tog nærmer sig. Vor Stand. 1942. 55.

sp.l. -mandskab, et. (-^ oftest Vagts-.

Harboe.MarO. Scheller.MarO.). mandskab, der

holder vagt; det mandskab, hvoraf et vagthold

bestaar. *Sagen ligger
|
Hertugen stærkt paa
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Hjerte. Han vil selv,
[

. . inat besøge
|
Det

Vagtmandskab, der er fordeelt i Byen.Hrz.

XV1.31. Roens Opretholdelse (i teatret)

maatte sikres af . . militært Vagtmandskab.
UnivProgr.1942.1.17. -mester, en. (ænyd.

d. s. og wactemester, ty. Wachtmeister) I)

(>&, foræld.) egl.: person, der er anfører for

ell. har tilsyn med vagt (hold), vagttjeneste;

i forsk. spec. anv., især om underofficer (af

højeste grad) i rytteriet og om forsk, officerer,

der egl. havde med vagttjenesten at gøre, især

i ssgr. Generalvagtmester (Moth.Conv.673.
Slange.ChrIV895. Sal.VII.604), Oberstvagt-

mester (s. d.) om laveste generalsgrad, henh.

laveste stahsofficersgrad (afløst af General-

major, henh. Major^, og om officer, der i en

fæstning var tilforordnet kommandanten for

at fere overtilsyn med vagterne m. m. (se

Kaptajnvagtmester^; ogs.: den person, der

kommanderede og ordnede den vagt i en by,

der raagede over ordenens opretholdelse (Oluf
Niels. Kbh. III. 288). Malene Frue Wackt-
mesters. Uolb. Bars. 1. 1. en Vagtmester og
sex Mand Dragoner. J^rz.X//.256. MilTeknO.
Dronningens Ya^tmester. Etlar.(bogtitel.l855).

(en) Vagtmester ved Uestgården. Schand.
TF.II.178.

Ij
hertil Vagtmester-løjtnant,

kaptajnvagtmester (i mindre fæstning). MR.
1714.287. HistMKbh.3R.III.39. 2) person,

der holder vagt ved ell. har opsyn med noget.

Orundtv.Snorre.il1.92. især om person, der

udfører portnertjeneste og andet tilsyn ved
virksomhed, institution. BogensVerden.1939.4.
Vagtmester ved Dronning Louises Bøme-
hospitaA. PoU*^il944.6.sp.4. om person, der

har opsyn med et arresthus og dets fanger: Cit.

1777.(Fogtman.Rescripterl660-1670.(1806).
302). Lov''/tl863.§5. Lov Nr. 301'/, 1946.
§587. gamle Vagtmester Olsen, der stod paa
Salatfadets Dørtrin med et langt Papir over
alle Fangernes NB,vne.0Rung.P.7. jf. Ar-
restvagtmester. LovL.1.353. ogs. om stil-

ling inden for vagtselskab. CAClemmensen.
VægteT-Bogen.(1926).127. 3) (især emb.) be-

tegnelse for tjenestemandsgrad inden for post-

væseriet (jf. Postvagtmester^ ell. (især) stats-

politiet (af graden over overbetjent). LovNr.
364**U1919. jf. Overvagtmester om den
flg. højere grad. smst. \\ betjent ved de kollegiale

retter: Lov Nr. 301 */* 1946. §403. jf. Over-
vagtmester om en højere grad: smst.§401.

4) {ty. d.s.; udviklet af bet. 1; foræld.) om
utort glas brændevin ell. en rompunsch (Feilb.).

Aarhuus StifUtidende.**U1922.5.sp. 4. -mæs-
»ii|f, adj. især {^ om paaklædning: som er
den til vagttjeneste foreskrevne. MR.1789.250.
stille i vagtmæssig Paaklædning. FA'or/i<sen.

KF.81. -ordre-bof^, en. -.i^, ijj ordrebog
for løbende ordrer (paa orlogssfab) m. h. t. den
daglige tjeneste ombord; ogs. ii d. s. s. -journal.
MilTelcnO. OrdbS. -parade, en. (især ;^)
parade af en opstillet vagtstyrke ell. den styrke,
der i garnisonen daglig samles for i det kom-
tnende døgn at udføre garnisonstjeneste; det

XXVI. Bcntiykt ••/, 1951

til en vagts besættelse opstillede mandskab;
især (i best. f.) m. h. t. forhold i Kbh.: det

hold af gardere, der skal overtage vagten paa
Amalienborg, ell. dette holds march med musik
i spidsen gennem byen til slotspladsen og den
der stedfindende vagtafløsning. *Hver Garde-
Vagt til Hest optrekker med Standart:

|

Saa Vagt-Paraden sees nu af en anden Art.

Prahl.ST.I.202. Klokken ti slet gaaer Høi-

10 samme (o: landgreven) paa Vagtparaden.
Bagges.DV.IX.15. *Der har vi den igen,

|

Den søde Vagtparade !Bø97i.I>.//.277. Der
er Folk, som næsten aldrig forsømme nogen
Vagtparade, det er maaske den eneste musi-

kalske Nydelse, de have Adgang til. Davids.

KK.275. *Er det blodig Krig, eller Vagt-
paraden,

I

Er det Kampsignal, eller Pol-

ka, der høres? Drachm.D. 47. vagtparaden
trækker op: Riber.(Egeria.I,l.(1804).203).

20 HCAnd.(1919).V.213. Vagtparaden trak . .

op med klingende Spil. Tolderl. H. 103.
||

billedl. denne Presse, denne Literatur. Om
det saa er Gloserne, der bruges, er det de

gamle — man kender dem sukkende igen

og konstaterer endnu en Gang hele den evig

samme Vagtparade. Jør^.i2^<S.2(?5. jf. Oehl.

VIII.315. Vagtparaden trak op gennem
Hospitalet . . Overlægen med sin Stab skred
Fronten af, og Stuegangsprocessionen satte

30 sig i Be\3igehe.Scherfig.FF.10. -penge, pi.

1

)

(ænyd. vact-, wachtpenge, -pendinge, mnt.
wachtepenninge ; nu næppe br.) betaling for

vagttjeneste. Det vil blive noget koldt for

mig at holde Skildt-vagt i Nat, men det vil

dog ikke hielpe. Herr Jeronimus har lovet

mig 2 Mark til Y&gt-Venge.Holb.Masc.I.ll.
ogs.: betaling til den, der gør vagttjeneste i

stedet for en anden. Moth.V16.
\\ (jf. u.

-hold 1, -skat^ afgift, der betaltes af borgerne

40 til opretholdelse af vagten (politi-, vægter-

korpset) i en by. Oluf Niels. Kbh. 111.286

.

2) se u. Vartpenge. -plade, en. (astr.)

fotografisk oversigtsoptagelse af en himmelegn.
LuplauJ.S.107. -post, en. I) (nu 1. br.)

sted, hvor en ell. flere personer, skildvagter

staar vagt. MilTeknO. paa min Vagtpost
(1871: min Vare^ staar jeg trolig Nat efter

T<iait\Es.21.8(1931). billedl: *Aanden stadig

har en Dør paa Klem,
|
og Haabet ikke fra

50 sin Vagtpost viger. /SiwcLD.727. 2) en ell.

flere personer, især soldater, der holder vagt

paa en post. S&B. Vagtposterne paa Klip-

perne kryber ned i Midten af Lejren. DmcAm.
1001N.130. I Garnisonstjenesten haves . .

almindelige Vagtposter (Skildvagter), Sal.

XIV566. jf.: Den største Del af (sælerne)

laa som om de sov, men hist og her laa Sæler

med Hovedet oprejst, altsaa et Slags Vagt-
poster. J5orni'»^aandvi5r.45. billedl.: Grundt-

60 vig var en aarvaagen Vagtpost for vor Folke-

frihed, indad til som udad til.Rønning.

(Grundtv. Digte i Udvalg. (1916). 263). \\ op-
stille (BerlTid.'*/tl949.Aft.l.sp.3), udstille

(jf. udstille l.\) vagtposter, stille ell.

17
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sætte vagtposter ud. Opløfter Banner
imod Babels Mure, holder stærk Vagt, sætter

Vagtposter ud (Chr.VI: opsetter vogtere^.

Jer.51.12. man havde stillet Vagtposterne

ud (1871: sat Vagten uå).Dom.7.19(1931).
-rulle, en. (^ i alm. Vagts-. SøLex.(180S).

Bardenfl.Søm.II.168. tidligere ogs. Vagts-
rolle. Harboe.MarO.). fortegnelse over et

mandskab m. h. t. dets fordeling til vagttjene-

ste. Stadshauptmanden (har) ikke hidindtil i"o

været at formaae til . . at indlevere til

Magistraten de aarligen forfattende Com-
pagnie- Mandtaller og Vagt-RuUer-Stompe.
1.156. nu især ^ om rulle (1.4.2) med besæt-

ningens fordeling i kvarterer, skifter, bakker

(II.3.2) m. m. Roding. Sal.*XX.489.
Tagts-bsenk, en. se Vagtbænk.
'Vagt-selskab, et. selskab, der paa-

tager sig privat vagttjeneste, udsendelse af

nattevagter. Krak.1923.1.260. 20

Tagts-folk, -glas, se Vagt-folk,
-glas. -honnør, en. 4>- honnør med skanse-

vagt. Scheller.MarO. -kammerat, en. se

Vagtkammerat.
Tagt-skat, en. (foræld.) d.s.s. -penge

1 slutn. OlufNiels.Kbh.III.289. -skib, et.

^ krigsskib, der henlægges paa en red, ved en
havn olgn. for at holde orden, beskytte handels-

skibe osv. Moth.Vie. Holb.DH.III.602. da
de kom ved Riigen, laae der et Vagtskib, 30

det forbød dem at stige i L&nd.HCAnd.
ML.497. SamlingafLove forSøværnet 1891-93.
81.

II
det skib i en eskadre, som patrouillerer

og holder vagt om natten. NordConvLex.Y670.
Tuxen.S0fart.473. -skifte, et. (1. br. Vagts-
HG Garde. ES. 1.250. Scheller.MarO. 386 (u.

YsLgt)). (især ^). I) udskiftning af en vagt,

et vagthold med en anden, et andet ved vagt-

tidens udløb; ogs. om tidsrum ml. to saadanne
skifter. MO. Skuden lækkede . . en Del, saa 40

vi paa hvert Vagtskifte maatte pumpe den
læns. Buchh.FD.65. Hvis Vagtskifterne var
gaaet regelmæssigt, skulde han have været
oppe nvi.EBertels.MH.46. \\ billedl. det Vagt-
skUte i Litteraturen, som var ved at finde

Sted. Stangerup.K.II.34. 2) hvert af de skif-

tende vagthold (især paa skib). (Herodes)
overantvordede ham (o: Peter) at bevogtes
af fire Vagtskifter hvert paa fire Mand
(Chr.VI: fire gange fire striidsmændj.^pG. 50

12.4. Mandskabet er delt i 2 Vagtskifter eller

Kvarterer. Tuxen. Søfart. 4 73. Hilmar Wulff

.

Saadan noget sker faktisk. (1943).17. -skr1 -

ver, en. (ænyd. d. s.; foræld.) en ved en
større garnisonsvagt ell. politivagt olgn. ansat

regnskabsfører; spec. om den person, der holdt

mandtal over og tilsagde de borgere, der skulde
gøre vagttjeneste. Hrz.III.33. OlufNiels.Kih.
111.289. -sknd, et. 4^> >& e< /»« e< orlogs-

skib, især vagtskib, om morgenen og aftenen eo

affyret signalskud. (ofte i forb. skyde vagt-
skud;. Wigandt.D.199. Bardenfl.S0m.il.217.
Tagts-mand(8kab), se Vagtmand-

(skab). -officer, en. 4>- de^ officer, der

forestaar vagten paa et skib. Tuxen.Søfarl.
473. Larsen.

vagtsom, adj. ['vagd(|)S(i)m(')] (ænyd.
d. s.; efter ty. wachtsam, afl. af wacht (se

I. Vagtj; ved siden heraf findes ty. wachsam
(afl. af wache, vagt), hvorfra sv., no. dial.

vaksam) som er dygtig til at holde vagt, passer

sin vagttjeneste godt, ell. som er meget agtpaa-

givende, især over for truende fare; som holder

skarpt opsyn, et vaagent øje med noget; tid-

ligere ogs.: som kan holde sig vaagen længe,

ikke let falder i søvn (under vagttjeneste)

(Moth.V17). I) om levende væsen. *Den
vagtsomme So\da,t. Lucopp.TB.A8f. Skippe-
ren, saa vagtsom som han end var i sin

Gierning til at frelse Skibet . . listede sig

forbi ind ad og ud af sin C&iytte. Robinson.
1.15. Den, i hvis Værge hun (0: en jomfru)
er, maae være vagtsom og vaersom over
hende. Biehl. DQ. 111. 135. *vagtsom staaer

den brune Hyrdedreng. Bød^23i. han tog
ikke selv Del i Arbejdet, men gik vagt-

som omkring som en paapassende Forval-
ter. J.o&;.75.287. jf.: Trane (0: som skjold-

mærke), undertiden vagtsom o : med en Sten
i den løftede højre Klo.PBGrandjean.Heral-
dik.(1919).137. || i alm. spr. næsten kun om
(vagt)hund. *Jeg vil Dig følge som en vagt-
som Hund,

I
Ved Nat, ved Dag kun tænke

paa Christine. JSagr^er. //. 3. CKMolb.Span.
135. en Skibskaptejn, der ønskede at købe
en flink og vagtsom 'Rund. Høm.HT.37.

\\

hertil Vagtsomhed. Moth.V17. Der var over
Bondekonen, som hun stod dér foran Herre-
mændene, en egen bidsk Vagtsomhed. tFied.

Fæd.163. hans Blik er fyldt til Randen med
hele Pladshundens Yagtsomhed.KAabye.PT.
126. 2) om ting ell. forhold. *I dette Øie-

bhk maaskee han prøver,
|
Trods vagtsom

List,
I
at flye forhadte Land. Pram.PE.163.

sa.(Riber.II.38). (Tyrkiets) Holdning over-

for den omgivende Verden bliver fredelig,

men yagtsom.Østrup.T.231. hendes skræmte
og vagtsomme Sind. TDitlevsen.BF.18. \\ især

om øje, øre, blik, stemme olgn. *Paa Spor
med vagtsomt Øie maa

|
Jeg . . gaae. Rahb.

Synt.125. *den store, lodne Hund,
|
Hvor

vagtsomt spidst dens Qxe.Winth.Digtn.184.

*Pasop lod høre sin vagtsomme Røst.Piougf.

1.333. Jutta fik vagtsomme Øjne og en

streng Rynke midt i 'Panden. Buchh.Su.I.

223. (nu sj.) i forb. som have (et) vagtsomt
øje paa (Holb.DH.II.371), holde (et) vagt-

somt øje med (smst.III.560) ell. over (Paus.

CU.II.206) noget.

Tagt-sprøjte, en. (foræld.) en ved en
garnisonsvagt ell. politivagt i byerne stationeret

sprøjte. Forordn.^*/-,1799.p8. Hrz.ST.17.

Vagts-ralle, -skifte, se Vagt-rulle,

-skifte.

Vagt-station, en. sted (bygning, lo-

kaler), hvor en vagt er stationeret, dér, hvor
Byen satte sine Grænser, indrettede man en

Art Vagtstationer, hvor der udøvedes en
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vis Politimyndighed. ESchiødte.GlMh.Huse.

(1894).105. Kbh.sSporveje.(1936).61.

Vagts-tavle, en. se Vagttavle.

Vagt-sted, et. (ænyd. vagtstæd, en;

nu sj.) sled, hvor en vagt har post, ell. hvor-

fra der holdes udkig. EolbJH.II.294. Hab.2.1

(1931). -stae, en. {ænyd. d. s.) stue, lokale,

hvor en vagt, et vagtmandskab opholder sig;

især m) om lokale, hvor soldaterne af et vagt-

hold opholder sig, naar de ikke staar paa vagt,

post; t om lokale for en bys politi-, vægter-

korps (Forordn.*/tl788.§25), ell. om stue,

hvor der holdes ligvagt (Moth.V17). Cit.1722.

(APontoppidan.Kbh.'s gamle Volde.(1936).79).

HCAnd.ML.539. Portneren stak sit runde,

rødmussede Ansigt frem bag Glasruden til

Vagtstuen. Søiberg.HK.45.

Vngts-tøm, en. se Vagttørn. -ur, et.

4> ei paa øverste dæk anbragt ur, hvorefter

der slaas glas (se Glas 3 slutn.). Tuxen.Sø-

fart.473. Scheller.MarO.

Vagt-svend, en. (sj.) ung mand, der

staar paa vagt, gør vagttjeneste. VSO. -taarn,
et. taarn, hvorpaa en vagt er posteret, ell.

hvorfra der holdes udkig. Pflug.DP.1008.
(sprøjterne) skal møde, naar der ringes med
Klokkerne fra Vagttaarnene. Forordn."/7i799.

§122. se det uhyre Vagttaarn (Beffroi) rage

op over Hallerne paa det store Torv. Brandes.

X1.222. AarbFrborg.1949.27. billedl: Jeg ha-

ver sat dig til et Vagttaarn (1931 afvig.)

iblandt mit Folk, til en Befæstning, at du
skal kjende og prøve deres Wei. Jer. 6.27.

-tavle, en. (nu oftest Vagts-. Scheller.

MarO.). (jf. -brætj 4> tavle, hvorpaa den vagt-

havende styrmand opnoterer det, der senere

indføres i logbogen. Roding. -tjeneste, en.

tjeneste som vagt, vagtpost, vægter olgn. hver-
ken Jægere eller Under-Corporaler anvendes
til Vagttieneste som Menige, altsaa maa de
heller ikke bruges til at staae Skildvagt.

MR.1842.780. Vagttjeneste med et Skifte.

Scheller.MarO. De skal i min Helligdom
gøre Vagttjeneste ved Tempelportene (1871:
tjene som Opsynsmænd ved Husets Porte^.

Ez.44.11(1931). -tørn, en. (4^ ogs. Vagts-.
Scheller.MarO.). (især ^%.) tørn (2.i) ved vagt-

tjeneste, især paa skib. Da saa min Vagttørn
var udløbet, saa gik jeg hen og purrede Hans.
Drachm.STL.327. skal Dampningen fort-

sættes uafbrudt i Etmaal, maa Besætningen
eaa i \&^ttorn. SkibsMask.221. hun besøgte
Rudolf (o: en lillebilchauffør) under hans
WtigtiøTn. Leck Fischer. M. 189. -tørv, en.

(jf. -brænde; foræld.) tørv til brua for en
garnison, især som en afgift (jf. u. -brænde^.
Prom.**U1783. t -vU, subst. i forb. i vagt-
vis, fofdeU i skiftende vagthold; det ene hold,

den ene vagt (1.6.2) efter del andet, den an-
den. Mandskabet . . har i Vagtviis udhvilet
sig nogle Timer. CPonl.HR.54. -værn, et.

korps, organisation til at værne noget. Havde
Kidde ikke haft et Vagtværn om sig i de
Aar, var han blevet overleveret til Latte-

ren. NJeppesen.nK.89. spec. dels om mili-

tær styrke, beredskab, der kun er beregnet paa
at udføre bevogtningsopgaver ved vedk. lands

grænser: Uroen ude i Verden maner til for-

nyet Overvejelse af, hvad et Vagtværn vil

sige, og hvilke Opgaver et saadant Værn
kan tænkes at blive stillet overfor. GadsMag.
1932.154. dels om de af kommunerne efter

politiets opløsning **/« 1944 oprettede korps,

10 organisationer til opretholdelse af ro og orden:

MinCirk.Nr.23P'/iol944. Kommunalt Vagt-
værn i Rødovre. PoI."/ioi944.ii.sp.3. Poli-

tiet var sat ud af Spillet, og Vagtvær-
net turde ikke saa meget som træde paa
en tysk Skygge. VBergstrøm. Gode Danskere.

(1946).159. Københavns Vagtværn. 1944-46.

SigurdThorsen.(bogtitel.l947).

vågne, adj. se I. vag.

Vahl-plads, en. se Valplads.

20 Waid(e)-, i ssgr. se Vejde-. fvai-
de, V. se vejde. ^Vaid-kngle, -loch,
•sknd, -iirnnd, se Vejdekugle osv.

Vajd, en. [vai'd] ((tidligere) ogs. skrevet

Vejd (Veid). — f Vajde ^Vejde olgn.). LTid.
1760.146. Viborg.Pl.(1793).139. SAFJelstrup.

Jordebrug.(1820-21).207. jf. vAph.Nath.VIII.
383. Dengl.By.1927.49. — f Vede. vAph.
(1759).533. Bibi NyttSkr.405. jf. Vedblade.
vAph.Nath.VIII.384). flt. næppe br. (ænyd.

30 veide, wede, sv. vejde, no. vaid; fra mnt.
wede, wet, weit og nht. waid, jf. oht. weit,

oeng. wad (eng. woad^, oldfris. wed, holl.

weede samt mlat. waisdo ofl. (hvoraf fr.

gu6de^; af uvis oprindelse) ^ plante (af
de korsblomstredes familie) af slægten Isatis;

især (jf. Pastel 3) om arten I. tinctoria L.

(farvevajd) , hvoraf der tidligere udvandtes
et blaat, indigolignende farvestof; ogs. (fagl.)

om selve farvestoffet. Pflug.DP.1137. JPaulli.

40 Urte-Bog.(1761).235(se u. Pastel 1). SLang-
kjer.Varekundskab.(1856).I.26f. Hatt.L.29.

\\

hertil (Sf ell. fagl. (farv.), især foræld.) bl. a.

Vajd-aske (o: potaske (som forhen brugtes af

vajdfarverne)), (en) -farve, -larver, -indigo,

-kage (o: stykke sammenpresset vajdfarve),

-kugle (d. s.), -kype (jf. Blaakype^, -mølle
(hvori vajdbladene knuses), -pastel (jf. Pa-
stel 3), -plante.

I. vaje, V. ['vaie] (især tidligere ogs.

50 skrevet veje. JensSør.lI.29. CJMøller.Kong
Svend.(1808).64. AOlr.DH.II.264. Roos.HS.
20). -ede. (ænyd. (i bet. 1.2 slutn. og 4)
va(i)je, veie (Hans Svendsen.TilOrlogs under

de Ruyter. (udg. 1909). 50.63.131 (aar 1665 f.).

OrdbS. (aar 1689)), sv. vaja, no. vaie; fra

holl. waaien, blæse, flagre, jf. mnt. wei(g)en

og wagen, oht. wajen (nht. wehen^, oldfris.

waia, got. waian; besl. m. Vind, Vinge)

I) om (navnlig: udfoldet, udbredt, let, blød,

60 bøjelig) genstand: bevæge sig, svinge,
svaje, flagre hid og did; føres frem og

tilbade (især: som resultat af vindens paa-
virkmng); ogs. (jf. spec. bet. 1.2) uden tanke

paa beiXBgelse: rage, stikke (vandret) ud til

IV
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siden olgn. I.l) (nu kun alm. i enkelte anv.

(se især ndf. l.lSff.)) i al alm.; om flamme:
blafre; flakke, (vi) vandrede i den udhulede
Jordskorpe, Hver med sit vaiende Lys.

HCAnd.Breve.1.161. || om (elastisk, blød)

plante (del), (undertiden (uden tanke paa be-

vægelse) nærmende sig bet.: hælde, bøje sig).

røret \kieT.Moth.V21. *Seer vaiende i Solens

Skiær | De spæde Bøgeblade, jRifter.//. 77.

Dybt den visne Green mod Jorden vaier,
1

Som sig hæved føT.Oehl.XIX.235. fra en

og anden Skrænt . . vaiede en , . grøn

Busk ned over 'DYhet.VThist.(Gæa.l847.

201). Blomsterguirlander havde vajet for

Havbrisen. J?osenA7'ante.(S'G.157. || om haar-

(lokker) elL fjer(busk), hestehale (som hat-

te-, hjælmpryd) olgn. *Hielmbuskens Vaien.

Rahb.Synt.98. (hingstens) vajende Manke og
flagrende E.&le.Brandes.VIII.69. med Haa-
ret vajende i en opbunden Svans paa Issen.

JVJens.CT.91. Hans lange hvide Mousta-
cher vajede vandret nd. NaturforskerenJohs.

Schmidt.(1947).21. se ogs. u. Fjederbusk 1,
||

om (løsthængende) klædnings-, tøjstykke. fra

Kysten vaiede Damernes Lommetørklæder;
hver Afsked var enåt.HCAnd.SS.Vn.237.
en Jæger og en Dame med vajende Slør

fore from. Goldschm. VII. 323. med lange

Skridt og vajende Havelock skred han hen
over Torvet. Wied.MB.1.62. FrPoulsen.TOK.
33. 1.2) om flag (banner, vimpel olgn.).

(ofte (uden tanke paa bevægelse) som udtr.

for at være hejst, vises (fra en mast)). Moth.
V21. Flagets veiende Deel. Sø Lex. (1808).

173. Vimplen vaier klai. Harboe.MarO. (kjole-

foldernes) Basken og Smæld lød som en
stor Fanes Vaien i Yinåen. Gjel.R.35. *Til

Sommer vajer Dannebrog igen paa Dyb-
bøl Banke ! Pont. (Ude og Hjemme. (Berl Tid.)

**fitl918.3.sp.l). I Modsætning tU Bom-
uldsflagdug krøller uldne Flag ikke, og de
„vajer" 9m'ak\iexe.Sterm.Textil.(1937).119. se

ogs. u. Dan(n)ebrog 1, L Fane 1 slutn., 1. Flag
beg., Saling, Stang 2.4, Vimpel samt VSO.

II
(nu sj.) m. subj.-skifte, i forb. m. med.

(kongen) holdt sit Indtog i Flensborg, der

vaiede med Bånehiog. HCAnd.SS.V422. Cit.

1850.(Allen.BK.211).
\\

(især 4^) i forb. lade
flaget vaje, hejse (ell.: undlade at stryge)

flaget, (vi) lod vores Flag vaie og skiød et

Ca,nonsknd.Wigandt.D.196. *Lad vaie høit

vort Konge-Fl&glGrundtv.SS.I.448. Cit.1891.

(MStrøm.Elevskolens75AarsJubilæum.(1891).
159). 1.3) billedl. vi (beklager) dem, der saa-

ledes uophørligen vaie hid og did for hver
Menings Vindpust. Ørs<./.iSi9. hvor vajer ikke
Livsglæden og Livsmodet som et frisk Vind-
pust ud fra Anakreons Aasyn.GBang.EK.
1.44.

2) {muligvis til dels ved sammenfald m.
IL vade og hvege; nu ikke i rigsspr.) om
person: bevæge sig, færdes hid og did;
flakke om; ogs.: indtage en hældende, næsten
vandret stilling (under bevægelse). Hånd gåer

og våier om hy. Moth.V2] (jf. By sp.153**«-).

Den raske Yngling sees paa glatte Skøiter
glide,

I
Nu ligge, vajende, med smidig Krop

til Side,
I
Nu spænde dristig i, nu ubevæge-

lig
I
Og rank at svæve frem.JKein.i9. jf.

hvege sp.818*^^*^: vaie med Lys, gaae
omkring dermed i 'ii\\.%et.Levin.(sjæll.).

3) ijf. ænyd. vaje flagene ud (Kingo.SS.
11.172) og bet. l.i; nu sj.) trans., m.h.t.

10 fane olgn.: (hejse og) lade vaje. Lysten til

Striiden for Fiinden forsvand,
|

Thi veyed
hånd Fanen den hyMe.Sort.HS.D4.'' Vaje
den kongelige Fsine. GHMiill.Wb. velkom-
men, du hvide Dag (o: nytaarsdag). Vaj, vide

Verden, de hvide ¥\dig.Bønnelycke.(Pol.*^U*

1920.1). sml: *0 Flaade, Danmarks Kraft,

der skiød
|
Af tusind Struber Damp og

Død . .
I

End vaier du Forfærdeiser. JJLund.
(SkVid.IX.186).

4) f om vind, blæst: blæse, veyede en
Storm hele D&gen. Jens Sør.11.29. Det vayer
stætkt.vAph.(1764).772. DiætLex.II.17.

II. vaje, V. se veje.

vajne, v. se II. vegne.

I. Vajse, en. ['vaisa] fit. -r. {fra ty.

waise; {f. Vajsenbarn og II. vajse; fagl.

(emb.)) forældreløst barn; vist kun om
saadant barn, der underholdes af det offent-

lige, paa et vajsenhus olgn. Cit.ca.l740.(Chr

30 Ottesen. Det kgl.Vajsenhus. (1927). 35). Resol.

**U1826. nu var (barnet) mærket og nume-
reret og havde faaet sin Plads anvist: som
Fattighusbarn, som YdLi%e.VilhMøll. Overs,

af Dickens: OliverTwist.(1898).7. (vajsenhus-)

Elevernes Antal er 270 . . dels Vajser (120)

og dels faderløse Børn {\hQi).Sal.XVII.1130.

II
hertil bl. a. Vajse-forgørgelse, -liste,

-plads, -understøttelse samt (jf. Vajson-;

foræld.) Vajse -barn, -dreng (Exner.Det
40 kgl.Vaisenhuus. (1881). 32f.; forhold ca.l730).

II. vajse, V. ['vaisa] -ede. {af I. Vajse,

jf. ænht. waisen, gøre til vajse (I) (og ty. ver-

waisen, blive ell. gøre forældreløs); emb., til\

dels foræld.) m. h. t. barn: anerkende som
vajse (I); optage paa vajselisten. Meyer.*

Chr Ottesen. Det kgl. Vajsenhus. (1927). 97. 126.

OrdbS. Vajse-, t ssgr. se u. I. Vajse.

Vajsen-, i ssgr. ['vai's(a)n-; ogs. •vais(a)n-]

(især tidligere ogs. skrevet Vejsen- olgn.).

50 {efter ty. waisen-; jf. Vajse- (u. I. Vajse]

slutn.); nu kun alm. (om da. forhold) ii

Vajsenhus(-)) -barn, et. (jf. -dreng, -pige]

og u. I. Vajse slutn.) vajsenhusbarn. Cit.l740.i

(Exner.Detkgl.Vaisenhuus.(1881).30). ResolA

^»1799. -dreng, en. (jf. -barn, -pige og\

u. I. Vajse slutn.) vajsenhusdreng. Cit. 1737.

(KirkehistSaml. 4R.VI. 736). Cit. 1796. (Chrl

Ottesen.Detkgl.Vajsenhus.(1927).86). -has,|
et. mild stiftelse, der yder forældreløse (elUi

60 faderløse) børn ophold og undervisning. Vei-I

senhuset i Ze\\e.LTid.l726.56. FrSneed.I.

191. de ved private Bidrag oprettede Vaisen-

huse i Throndhjem (1779 . .) og Christia-

nia (1782). Exner.Detkgl.Vaisenhuus.(1881).
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61. Vajsenhuset (i Tønder). Trap*IX.242.
j|

m. h. t. da. forhold navnlig om Det kgl. Vaj-

senhus i København, oprettet ved AabBrev.

^^^il727, der understøtter forældre- ell. fader-

løse børn i hele landet (og tidligere ydede dem
frit ophold paa stiftelsen), (et % Reskr.*/tl713

fremsat paabud om at indrette et waysen- eller

hitteberns huus i Kbh. tilbagekaldtes ved Re-

skr.*U171S). EPont.Atlas.II.112. Kræmmerne
har sendt os saa mange Varer ind i Huset, lo

at vi gjerne kunde opklæde alle Waisen-

husets Børn. Erz.V11.210. Krak.ld49.2556.

sp.2. jf.ndf.l.29ff.: Weysenhuusets Apothek.
Holb.Ep.II.305. den under Waisenhusets
Privilegium udgivne Balles Lærebog. ZterA;.

III.237.
II

hertil (delvis foræld.) ssgr. som
Vaj8<mhu8-barn (Cit.1733. (Kirkehist Saml.

4R.III.59). Hvadhedder det? (1947). 313. jf.

Vajsenbam^, -direktør, -dreng (Amberg.
Hostr.O.105. Kirkehist Saml.4R.V1.729. bil- io

kdl.: Taknemmelighed er et adopteret Barn,

en stakkels Vaisenhuusdreng. CBernh.IX.
232. jf. Vajsendreng^, -forstander, -kirke

(Cit.l 738.(Kirkehist Saml.4R.VI.745). Biogr

L.*X.609), -pige (Amberg. Exner. Det kgl.

Vaisenhuus.(1881).76. VSO. jf. Vajsenpige;,

-præst (Reskr."/il740. Vajsenhuspræsten
Enevold Ewald. Graversen, (bogtitel. 1912))

,

-skole, -stiftelse, -unge; spec. i ssgr., der

hentyder til, at der var (er) tillagt Det kgl. 30

Vajsenhus indtægten af et apotekerprivile-

gium og et privilegium paa at trykke bibler,

salmebøger og katekismer: Vajsenhus-apotek
(Trap.*1.470), -bibel (NMPet.IV189. (den)

af (Enevold) Ewald besørgede saakaldte
Waisenhusbibel. Kirkehist Saml. 4R. III. 28)

,

-bogtrykker (smst.V1.745), -udgave (af bi-

belen. Exner. Det kgl.Vaisenhuus.(1881).132).

•klo!4ter, et. et Waysen -Closter eller

Børne-Iluus (i Venedig), hvor de fattige 40

Piger indkomme, som ey haver Forældre.

Pflug.DP.n2. -pig^e. en. (jf. -barn, -drenge
vajsenhuspige. Cit. 1773. (Chr Ottesen. Det kgl.

Vajsenhus.(1927).77). jf. smst.32.

I. Vak, en. /?<. -ker. {til III. vak; ;/.

;t/. \Tak t sa. bet. (Feilb.) og I. Rappe, Vak-
and; dial. (i barnespr.)) kælenavn til and;
„rapand"'. Feilb. \\ øgs. om kage (af den
sidste (sigtebrøds)dej) af form som en and,
der bages til børnene. sa.BL.76. Hun havde 50

. . bagt to Ænder af Sigtebrød, hver med en
lille Ælling paa Ryggen — det var til Pers
Bern. Drengene puttede „Vakkeme" ind
under Elmen. Skjoldb.NM.213. JVJens.VO.
266. II. Yak. et. flt. d. s. (af III. vak;
dial.) d. 8. s. IV Rap. kælne Vak som fra
en ung yndig And.JVJens. M.1.152. III.

vak, interj. (lydord; jf. I-II. Vak, III.

vakke; dial.) d.s.s. VII. rap. Feilb. Skjoldb.
JJ.30. Ændernes sagtmodige „Vak- Vak". 60

AehtonFriis.JL.1.257.

Vakance, en. [va'karisa] (foræld, (irigs-
tpr.: jf. ChrMøll.RS.J.73ff.) m. former som
Vakantse. vAph.(1759).525. NyerupRahb.III.

262. Vakan(t)8. Slange. ChrIV 1429. Storm.

SD.166. TBaden.Suppl.ni). flt. -r. (ænyd.

(1694) vacantz (Kirkehist Saml.V111.2), sv.

vakans, no. vakanse; (gennem ty. vakanz^
fra /r. vacance ell. mia<. vacantia ;

;'/. vakant;
især emb.) det forhold, at en stilling, en
plads, et embede (midlertidigt, ved den hid-

tidige indehavers overgang til anden stilling,

afsked ell. død) er ledig(t); ogs. om det tids-

rum, i hvilket en stilling er ubesat, ell. om
ledig(bleven) stilling. Nåst kommende uuge
reiser ieg (0: en designeret professor) til Fran-
krig og agter at forblive der indtil vacance

(0: til et professorat bliver ledigt). Holb.Brv.40.

Blich.(1920).XXVII.208. Ingen enkelt rager

saaledes frem, at han vil blive savnet dybt
og længe. Vi har fra Slottet til Hytten ingen

Vakancer at frygte, som det vil være uover-

kommeligt at besætte. Sørtip.//.^. Jeg øn-

sker . . meget, at De foreløbig forbliver her

i Embedet. Der vil jo nemlig nu opstaa en
Vakance, under hvilken De altsaa vil blive

konstitueret. Pon<.FI/.i9S. (nu næppe br.)

efter præp. i: jeg skal . . prædike i Va-
cance paa Sønda,g.Grundtv.B.II.16. JBa-
den.FrO.

II
i videre anv.; dels (jf. vakant 2)

om det forhold, at et stipendium olgn. for en
vis tid ikke oppebæres af nogen, er ledigt:

ved forefaldne Vacancer (kan professorerne)

optere Stipendia. Fund. (Kvartudg.) *^U1732.

§6. dels ^;7. vakant 3; sj.) spøg.: (parykken)
havde nu efter nogle Ugers Vacance gen-

indtaget sin Plads paa det fyrstelige Hoved.
GyrLemche.S.III.120. || hertil bl. a. (skol.)

Vakance -lærer(inde) (DagNyh.^*U1913. 2.

sp.2. Statstidende.^*/10I9 50.1.sp.2).

Tak-and, en. (dial.) d. s. s. I. Vak.
Hjortø.DK.107 (se u. Mjavkat^. Feilb.

Vakans, en. se Vakance.
vakant, adj. [va'kan'd] {ty. vakant,

eng. fr. vacant; af lat. vacans (gen. vacantis^,

ledig, tom, præs. part. af vacare, være tom
(besl. m. I. vag^; ;'/. evakuere. Vakance, Va-
kuum) ikke besat, optaget; ledig(bleven).
I) (især emb.) om post, (embeds)stilling olgn.

(ofte i forb. som blive, holde (Orlogsværft.

154. PoU*U1945.7.sp.4), opslaa (jf. opslaa

3 slutn.), staa, være vakant^, den vac-

cante Profession (0: professorat) her ved
Academiet (0: universitetet). Holb.Brv.35. den
Danske Throne . . var bleven vacant. S'cAou.s-

bølle.Saxo.395. Skolen har, da den forrige

Lærer aflivede sig, staaet temmelig længe

\d,ca,nt.Mynst.Vis.I.217. hvert Kvarter (de-

les) i Underafdelinger, Bakker, hver paa 8
Nummere . . Selv om disse Nummere ikke

blive besatte, indgaa de dog i Rullen som
v&kante. Bardenfl.Søm.11.170. (skol., nu næp-
pe br.:) Ved Indmeldelse i Skolen fik Bør-
nene hver sit Nummer; hver Morgen raabtes

Numrene op, og manglede der saa „et Num-
mer", svarede de andre Børn med Ordet
„vakant" (nu: „fraværende"^. ^ar&T/iis<cd.

1923.443. 2) (emb., jur.) om pengebeløb: som
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(midlertidigt) ikke oppebæres af, tilfalder

nogen, vakante GsLger.Skr.**/»1826. et eller

andet tilfældigviis vacant Stipendium. Brøch-

ner.(Brandes.Br.1.124). II
spec. (jf. forladt

arv u. Arv l.i; jur.) i forb. som vakant
arv, arv, hvortil ingen arveberettiget melder

sig, ell. som en arveberettiget ikke kan ell. vil

modtage. VBentzon.Den da.Arveret.(1910).114.
JurO.(1934).158. 3) f om omraade, plads,

der henligger ubebygget, som en tomt. Pladsen

(hvor raadhuset stod) er nu vacant. PJ^^du

Fnis.S.121.
'Vakant8(e), en. se Vakance.
I. Vakke, en. ['vaga] (sv. (f) vacka,

no. vakke; ligesom eng. wacke laant fra ty.

wacke, stenblok m.m.; af uvis oprindelse; jf.

Graa-, Raavakke; geol., nu l.br.) betegnelse

for forsk, bløde, jordagtige bjergarter
opstaaet ved forvitring (af basalt m. m.).

denne Grønsten (udmærker sig) fra Vakken,
ved at være meget vanskelig sprængbar.
Ørst. & Esmarch. Bornholms Mineralrige 1819.

(1820).24. NordConvLex.Y671. SaUXXIY
411. jf.: Grønstenen (er) meget blød, eens-

formig og blandet med fine sorte Blade, kort
meget vakkeagtig. Ørst.&Esmarch. Born-
holms Mineralrige 1819.(1820).24.

II. vakke, v. (ogs. (skrevet) vagge^.
-ede. ijf. ænyd. vagge (Niels MichelssønAal-
borg. Forklaring. (1611). 70^) , SV. vagga, no.

vagge (jf. u. vugge^ samt mht. wacken, vakle

(jf. vakle); besl. m. bevæge og veje; dial.) be-

væge sig vrikkende, rokkende; vakle; vralte;
om genstand ogs.: gynge, bævre. Blich.(1920).

XXIY185. (anden forsøgte) vingeskudt som
hun var, at vagge af Ye]Gn.JVJens.M.II.59.
Hvor Flæsket sad og vakkede om ham, hvor
han glinsede af Fedme. Bregend.HB.201. Saa
vagger han afsted slapknæet, og sætter sine

flade Fødder alt for vidt fra hinemden. Vild
Evede.1939/40.47. Feilb.

III. vakke, v. -ede. {af III. vak; dial.)

d.s.s. VI. rappe 1. JVJens.M.I.153. Æn-
derne med Gumperne i Vejret . . eUer vak-
kende i elskovssygt Sk&hen. HansPovls.RF.
171. Feilb.

vak kel-, i ssgr. ['vagfa)!-] af vakle (1-2).

t -agtig, adj. (ogs. -haftigj. vaklende; især

(jf. vakle 2) uegl.: d.s.s. vaklevorn (2). alt

hvad man kand fremføre om de forrige Ti-

ders Vallrettighed er mørkt og vakkelagtigt.

Eolb.DH.III.7. (præsterne) skal være bestan-
dige . . ikke vakkelhaftige i deres Sind. Hersl.

TT.I.500. -vorn, adj. se vaklevorn.
I. Vakker, propr. (ænyd. d. s. i bet. 1

(Ranch.Skuespil.44), ty. Wacker i bet. 1 (jf.

APhS.XVII.53); (i bet. 1) laant fra ty.; egl.

(ligesom urnord. mandsnavn WakraR^ sa.

ord som II. vakker, m. bet.: den vagtsomme,
agtpaagivende; jf. Pisvakker; dial.) I) som
hundenavn. Hvorfor halsede „Vakker".
Kidde.(Foraarsbogen.(1917).82). GGregersen.
KS.20. LollO. Feilb. 2) om (i tiltale til) lille

dreng. KBøcker.Nordborgerne.(1909).143.

II. vakker, adj. ['vager] intk. og adv.

-t ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. (LTid.1728.
249.1739.500. jf. Moth.V22). best. f. og flt.

vakre, tidligere ogs. (som best. /.; sj.) vak-
kere (Riber.11.166; i vers), (ænyd. wacker,
wocker i bet. 1-3 og i bet.: (aar)vaagen, sv.

vacker (fsv. vak(k)er, vaagen, vagtsom, rask,

ivrig), no. vakker (no. dial. ogs. vak^, oldn.

vakr (gen. y&krs), jf. urnord. propr. WakraR
10 (se u. I. Vakker); besl. m. VI. vaage; ordet,

der ikke er bevidnet fra glda. ell. æda., maa
antages (i hvert fald delvis; jf. u. bet. Z) at

være laant fra ty.: (m)nt. nht. wacker, jf. oht.

wackar, oeng. wacor; bet. 3 (s. d.) er udvik-
let i nordisk \\ ordet er nu i rigsspr. litte-

rært (hyppigt hos bl. a. Oehl. (jf. MO. Levin.)

og JVJens. (se HarryAnd.(StudierDahlerup.
105 f.). sa.JL.317)) og føles i alm. lidt kunst-

let, affekteret; mellem bet. 2 og 3 lader der sig

20 ikke altid drage skarpt skel, jf. PEMull.*
288 f.)

i) (nu kun dial., jf. Levin. VSO.) præget

af fart, livlighed; rask; kvik; væver; hur-
tig. Moth.V22. Feilb. UfF. jf.: en vakker
Styrer (o: af heste; lat. orig.: non . . piger^.

(note: Jeg ønskede at giøre vore Skribenter
opmærksomme paa den gamle Bemærkelse
af Ordet, som nu meest bruges om smuk
(jf. bet. 3), men skildrer egentlig Sielsstyrke,

30 Driftighed , Hurtighed^. JBaden. Horatius. I.

61.
II

spec. i forb. uret (ell. klokken^ gaar
for vakkert, uret. gaar for rask, stærkt, er

foran. Aagaard.TL.229. MDL. Feilb.

2) m. (overvejende) tanke paa værdifulde

indre, personlige egenskaber. 2.1) om person:

som virker behagelig, tiltalende ved retskaffen-

hed, vindende, høflig optræden, dygtighed olgn.;

brav; flink; rar; elskværdig; tidligere ogs.

m. fremherskende tanke paa mandighed, djærv-

40 hed: behjertet; tapper. LKok.(PSyv. Viser.
(1695).584; se u. Dreng 1). *Du lille vakre
Karen Bach! |

For hvert et mødigt Sting,

du stak
I

Paa en mig høist nødvendig Frak,
j

Som sprak,
|

Ta,k\Wess.263. *en vakker
Dreng, en Knøs,

|
Der ei var bange . .

|

Men rask og uforsagt. OeW./.i<?2. *Det er

dog vakkre, snilde Folk, skiøndt Hedninger.
smsf.Z//.325 ^;//. vakkersnild^. paa Polak-
kernes Side (var) mange vakkre Helte

50 faidne.Engelst.Wien.398. min Herre! der er

kun een Hindring ivejen (for vort ægteskab) —
overlad mig til mig selv i tre Dage — og,
— vær nu vakker — forlad mig. Blich.(1920).

XXX.196. Det er jo en meget vakker ung;
Mand at tale med. Erz.V.220. (beboerne) ere;

vel saa vakkre at tillade Gjennemgangen.
BornholmsAvis.*''/iil855.3.sp.l. Brandes.T.39.

jf. brav 1.3 slutn.: en Patriotisme som den,

at sætte den vakkre Landskabsmaler Dahl
60 på samme Trin som den af Evropa beundrede

ThoTV&ldsen.Ejort.Krit Lit. 11.276.
\\

(sj. i

rigsspr.) om barn spec: artig; skikkelig.
Moth.V22. Feilb. 2.2) om ting, forhold: af

(forholdsvis) god kvalitet; (som et lidt mere
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afdæmpet udtr. end:) fortrinlig, udmærket,
værdifuld; rar. *Fruentimret skal . . |

Ej

fattes nogen Lyst og vakker Tiids-Fordriv.

Kyhn.PE.51. Han har vel nu en vakker

Samling i de forskjellige Landskabs-dia-

lekter. i2<wft.Br./.J62. »der blev Gilde i Ræ-
vens Gaard,

|
den Steg (o: en gaas) er ganske

vakker. i2ic^./.52. Det kunde have været

vakkert nok at kjende nogle af Kingos nær-

meste Omgangsfæller i Studentertiden. i2ic/»

Pet.Kingo.(1887).38. jf. bet. 3.2: »Jeg lider

Guld, Guld er et vakkert Ualm.Oehl.VIII.
85. Saa talte (præsten) med vakre Ord
om Synden og Syndens Sold. JPJac.1.81.

\\

xpec. (QJ) om kunstværk, litterært produkt, et

vakkert Skrift. LTid.1723.84. træffe nogle

faa vakre Kobbere paa Væggene. i^T/iaa-

rup.BornholmsAmt. (1810).149. (han) digtede

vakre Sonetter. Brondes. y///. 309. Rubow.
T.87. 2.3) (sml. bet. 4; iron.: køn (III.6);

net (III.3); nydelig (3). i har en vakker
Ære deraf, at raabe efter fremmede Folk, i

som skal være selv geistlige Personer, fl^oii.

IIJ.II.I. Suhm.y.7. nu anbefalede det vakk-
re Pak (o: sørøvere) sig. PNNyegaard.S.32.
Det er saamæn en overmaade vakker Situa-

tion, Du her er kommet i\VKorfitsen.EV72.
se øgs. u. II. en 24.1.

3) 07- bet.- udviklingen ved III. køn og

smuk; vistnok laan fra sv. og no. (jf. Bidr
Olson.36 samt Levin. S&B.); „tilhører (nu)
nærmest Talespr." Levin.) med tanke paa
fordelagtige ydre egenskaber: som i kraft af

sit udvortes gør et behageligt, æstetisk tilta-

lende indtryk; smuk; yndig; nu især (navn-
lig om person) som et forholdsvis reserveret,

lidt forbeholdent udtr.: net (III.l); pæn
(ILS); tækkelig (2.i). 3.1) om person, levende

væsen (nu ister: (ung) kvinde). *en vak-
ker Pige (s: den nyskabte Eva).Helt.Poet.9.

Personen hånd var smuk og vakker udi
Klæder. PraW.i3J.27. Majorens Datter er ret

vakker; men ikke nær saa smuk som Kam-
merpigen. BZtcA.('2920;. X/Y 739. »„Hun er

ganske vakker;
|
Men mod Dig —" Camilla

(nejer). „Jeg takker!
|

Ingen Smigreri I"

Bøgh.III.247. et vakkert 2 Maaneders Hop-
pefal sælges. BornholmsAvis. "/« 1855. 4. sp. 2.

•Tornerose var et vakkert Barn.VoreBørne-
8ange.II.(1919).ll. 3.2) om ting ell. forhold.

Veyret blev v&kker. LTid. 1728.249. »Min
norske Vinter er saa vakker. ^ordBrun.Z).
246. * Kierminde I v&kkre (Oehl.(1831).I.177:

smukke; lille blege B\omst.Oehl.III.138. Det
er en meget vakker Bygning; det er en af

dem Bom allermeest pryde og forskjønne
Staden. Heib.Poet.V1.390. Landet var vak-
kert, naar Solen stod op og endnu smukkere,
naar den gik ned. MartinAUans.TS.38. Den
lille Morgenkappe klædte hende vakkert.
Ing.EF.V111.31. se oj8. u. klæde »p.732'»t

||
(tv. en vacker dag; nu kun no.") en vak-

ker dag, en 8køn(ne) dag (se II. skøn b).
Jeg veed ikke, hvilken vakker Dag jeg

rejser heTtTå.MCBruun. (FBirkedal -Barfod.
MalteKonradBruun.(1871).34). RudBay.EP.
11.69.

4) (sml. III. køn 6, IIL net 2.4, IL skøn
4.3; nu kun dial. (ell. no.)) af betydelig(t)

omfang, udstrækning, grad; som forslå ar,

batter noget; dygtig (3); klækkelig (2.2).

vi
I
Nød (o: til søs) ærlig Kost og vakker

Løn. Ew.(1914).II1.198. en vakker Provi-

10 sion. Wess.192. for den gode Sag
|

(slog)

Min Pen imellem ganske vakkre Slag. Bagges.

111.205. Han fik vakkre ?ryglGHMull.Wb.
Feilb.

Vakker-hed, en. (ænyd. d. s., i bet.:

raskhed, snildhed; nu sj.) til IL vakker 1-3;

nu næsten kun (jf. II. vakker 3^; skønhed;

dejlighed. Moth.V22. MO. VSO. Fangen blev

jeg for evigt
|

i dine fagre Arme,
|
saa yndigt

var dit Væsen,
|
saa varig din Vakkerhed.

io JVJens. NG. 317. -snild, adj. (jf. u. IL
vakker 2.i; sj.) flink; elskvcerdig. den vakker-

snilde Tjener. Blich.(1920).XXX.15.
vakle, V. ['vagla] (tidligere ogs. (skre-

vet) vagle. Hummer.JS. 1. 33). -ede; imp.

(1. br.; omskrivning foretrækkes i reglen) vakl
(Cit.l816.(CChrist.H.LXxni). PalM.AdamH.
1.151) ell. vakle (jf. EJessen.Gram.123). vbs.

(i alm. spr. hellere Vaklen^ -Ing (i bet. 1:

vAph.(1764). Thaulow.M.1.39. i bet. 2: Kalk.

30 IV. 914a**. jf. Leth.(1800).218). {ænyd. d. s.,

SV. vackla, no. vakle ; fra mnt. wackelen (nht.

wackeln^, afi. af mht. wacken (se II. vakke^,

jf. no. SV. dial. vagla, vakle, mnt. wag(g)elen,

holl. waggelen, eng. waggle)
I) staa usikkert ell. rokke, slingre,

ryste (og derved (være ved at) miste lige-

vægten, true med at falde), (navnlig: uden at

skifte plads i forhold til et underlag, noget

bærende, understøttende). Li) (jf. bet. 4:) om
40 levende væsen (person). En Gysen betog

Sigar, og Bera selv \ak\ede.Suhm.(SkVid.
XII.104). Vaklende ved Staven blege Ol-

ding stsi&eT.Blich.(1920).IY208. Kom! du
vakler jo af TTæthed.Aarestr.SS.III.227.

Levi vaklede, men holdt sig i Sadlen (o:

under et ridt). Goldschm.VII.616. han vaklede
og vilde falde hvert Øjeblik.AndNx.PE. I.

115. Paa Marken nyfødt Lam i Vinden
v&kler. JVJens.VL.lOl. (jf.bet.3; nu næppe

50 br.:) De vippede og vaklede med Baaden.
Werfel.E.1.209. vakle paa foden (Grundtv.

PS.I.IOO. PalM.II.86) ell. fødderne (vAph.

(1764)), i sin gang (Høysg.S.59. MO. jf. u.

I. Fodfæste 1) ell. (nu især) i knæene (Zak
Niels. Minder. 1.12). 1.2) om ting ell. forhold;

navnlig (ofte i præs. part. anv. som adj.) om
møbel (paa ben), der staar usikkert, vakle-

vornt. man fæster (træet, afgudsbilledet) med
Søm og med Hammer, at det ikke vakler.

60 Jer.10.4. Armen stiv I Din Bøsse vakler.

Syngesp.Vn,6.11. (de) lo, saa Sengene
vaklede og gyngede. Bang. T.5. en gammel,
vaklende Reol.LindskovUans.G.58. Pludselig

vaklede Stigen under (vinduespudseren). Pol.
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*y*1942J2.sp,6. se ogs. u. I. Rønne. || om
legemsdele; fx. (bibl.) om lænd: Ez.29.7 (Chr.

VI afvig.). lad Lænderne altid vakle (1871:
T&\e)\Ps.69.24(1931). jf.: (gud) hiemsøger

dig offte . . med een og anden Fristelse, saa

at baade dine Aandelige og Legemlige Læn-
der derved maa svæckis, vorde u-stadige og
va^le. Hummer.JS. 1.33. om tand: sidde løst.

OeconJourn.1757.46.693. naar du bliver gam-
mel . . naar dine Tænder vakle, naar din i'o

Ryg krummer sig. Hauch. IY 341. I hans
Mund sad kun tre Tænder, hvoraf den ene
endda vaklede paa Roden.ThøgLars.FB.SS.
— nu næsten kun om (del af) ganglem (ben,

fod, knæ): knæene vakle (1871: Vaklen i

KnsieTne).Nah.2.11(Chr.VI). Fødderne vak-
lede . . under hende. Schousbølle.Saxo.215.

*Jeg vandrer afsted, saa godt jeg kan
|

Med de vaklende KiifB.PMøll.(1855).I.23.
mine Ankler vaklede (1871: snublede^ ikke. 20

2Sam.22.37 (1931). i videre anv., om gang,

trin: Grundtv.PS. 1.138. Anden har en vak-
lende Gang. MO.'- VSO. ikke vakler hans
Skridt (1871: hans Trin skulle ikke glide;.

Ps.37.31(1931). jf.bet.2.1: *hen over Vover
og Vange

|
Vinden vaklende g&ar.ThøgLars.

J.^(1904).27.
II

gøre svajetide, gyngende ell.

flakkende bevægelser. *du den sidste Vægt har
kastet

I
Paa Veieskaalen — nu den meer

ei vakler. /n^.Z)Z)./.30. en (gade-)Lygte, som 30

. . vaklede frem og tilbage paa sin Stabel.

CBernh.NF.ni.ll3. det smalle (hjul) vak-
ler (0: slingrer, slører). PWBalle. K. 8. den
vaklende båd. HHenningsen. Dystløb. (1949).
122. jf.: *Som Skibet uden Roer man Eder
Vackle seer. Holb.Paars. 320 samt: Stormen
var stærk og Bølgerne meget urolige, og
derved vaglede Skjibet (der var grundstødt)

sig selv løst igen. Cit.l864.(KLars.UK.250).
uegl.: Øboerne (maatte) nøjes med at tegne 40

deres Bomærke eller i bedste Fald et Par vak-
lende Forbogstaver. AGarboe.Agersø. (1938).
60. om svaje, ranke plantedele (stængler olgn.;

brugen dadlet MO. Levin., jf. (herimod) TBa-
den.Suppl.): * (havet)

\
Som Ax paa Ager,

der af Vinden vakler, hæver. Holb.Paars.144.

(jf. I. Rør 1.3 slutn.) billedl. ell. i sammen-
ligning, som udtr. for svaghed, vankelmod:
naar det (kommer) til de Prøver, hvori Troen
forsøges, da forvirres de . . da høre vi ofte 50

en Bøn fra tvivlende Læber, da see vi et

vaklende Rør, som bøier sig for Stormen,
og neppe undgaaer at knækkes deraf. Mynst.
Præd.^*/il848.7. PLM0ll.BS.l66. om lysskær
olgn.: det vaklende Skin, som hans Lygte
\iåhredte.Hauch.IY370. Begkrandse . . ka-
stede deres vaklende Skjær ud over Søen.
HCAnd.ML.338. Drachm.RR.12. jf.: *henad
den kalkede Muur

|
Skyggerne vaklende

&ygte.Hrz.D.L183. 60

2) (især o) i videre (uegl., overf.) anv.
2.1) svarende til bet.l

\\ (jf.bet.l.i) om per-
son, (bønderne) der havde købt Ejendomme
i Halvfjerdserne, fik at vide, hvad det vil

sige at sidde og vakle (o: hugge (L5.3) i det)

paa dyrt købte Gaarde, der . . var sunket
ned til omtr. den halve Yærdi. ZakNiels.
(Tilsk.l917.II.240). navnlig (jf. bet. 2.2) dels

(især relig.) d. s. s. snuble 2.2: *til at lyde
ham,

!
at følge ham i Alt,

|
O, dertil var jeg

svag,
I
jeg vaklede, jeg ieildt. SalmHus.456.5.

(jeg) stoler paa Herren uden at vakle (1871:
snuhle). Ps.26.1 (1931). dels (især m. præp.
i): fremføre tale, ytring, stammende, usikkert

(jf. ndf. l.34ff.): vakle i sine ord . . i sin

tale.Moth.V22. (han) vakler i Talen, for-

vrøvler sig.Soya.HF.18. Han læste videre af

det lange dokument med streng røst og uden
vaklen. TDitlevsen.Dommeren.(1948) .69.

|| (jf.

bet. 1.2; om ting ell. forhold; ofte om styre,

(regerings)magt ell. (jf. bet. 2.2) disciplin;

navnlig: staa paa svage fødder; være
stedt i en kritisk, faretruende situa-
tion; trues med undergang , udslettelse.
Handelen (0: kompagniets) . . vaklede, og
undertiden var færdig rent at ophæves.
Holb. DH. II. 664. min Tillid begynder at

\zk\e.JSneed.III.289. Staten vakler, naar
Fruentimmerne have Deel i dens Bestyrelse.

Bagges.NK.209. *den leiede Hær . .
|
vaklede

rede til ¥\vigt.FGuldb.I.59. opretholde Karl
Knudsens vaklende 1\vxone.Allen.I.134. hans
Stemme . . fik den Klang tilbage, hvis Haan
en Dag, hvor Bankerne vaklede, havde stan-

set et Run paa hans Yiima. Bang.GH.183.
Farmors Helbred vaklede uophørligt. »Soj/a.

FH.116. se ogs. u. 1. Grund l.i slutn. (1. br.)

om røst: jeg kan ikke tale om min Mor
uden at min Stemme -vakler. JMagmis.EK.
108. De er Diplomat, begyndte hun med
vaklende Stero.rae.StDrewsen.K.235. 2.2) være
usikker, uden fasthed i valget ml. to

ell. flere muligheder. \\ om person: være

fristet til ell. i færd med at svinge ml. to ell.

flere opfattelser, standpunkter olgn. ell.

opgive et hidtil indtaget standpunkt (til for-

del for et andet); være ude af stand til at

fatte ell. fastholde en beslutning, overbevisning,

vælge een af flere muligheder; være ubeslut-
som, tvivlraadig. Holb.DH.11.536. Almuen
vaklede og var u-eenig om, hvad Partie

de skulde slaae sig til. Schousbølle.Saxo.147.

Efter megen Vaklen . . bestemte han sig

endelig til at reise til 'Paris. Kofoed-Hansen.
KA.II.316. En forunderlig mild Nænsomhed
gennemtrænger (Vilh. Hammershøjs) Afdæk-
ning af det individualistiske Menneskes indre

Vaklen. Wilmann.DanskKunst.(1934).110. m.

flg. præp. i: *Uvis |
Jeg vakler . . i hvad

jeg wil. Ing.M. 139. vakle i bedømmelsen
(sin bedømmelse) (af noget) (BilleskovJ.H.
11.43), sin(e) beslutning(er) (Kampm.Chr
III.225. Bierfreund.FN.135), sin bestem-
melse (Cit.l810.(Hjort.B.I.ll)), sin dom,
haabet (vAph.(1764)), sine meninger (Ger-

sov.KL.273), sine teorier, sit valg osv.; spec.

(jf. I. Tro 5.2) i forb. vakle i troen (sin

tro): Holb.Paars.38. uden at vakle i .Troen
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(Chr.VI: ikke (blive) skrøbelig i troen^.

Rotn.4.19. han er vaklende i Troen. OThyreg.

B.225. tidligt vaklede (jeg) i min Tro

paa Folkeforbundet. Moltesen. (PoV^'x 1948.

6.8p.2). — m. angivelse af de (to) muligheder,

hvorimellem valget staar: man maae vakle
' aar man hører os tale, enten Faderen (o:

' hristiane Hegers fader) eller Datteren (o: jeg

• Iv) er mest forelsket i J)ig.Cit.l809.(Oehl.

:r. III. 299). ahn. m. præp. (i)mellem: lo

'Iall.i>gH.l. Jeg vaklede mellem Haab og
. rygt, mellem Troe og Tvivl. Blich.(1920).

\iX.70. Hun vaklede mellem, om hun
kulde svare Ja eller ^ei.Bergstrøm.Ve.l59.

f. t: de vaklede om deres Val (o: hvem
ie skulde i^lge).OGuldb.VH.I.802(„nsædv.''
VSO.).

II
om ting ell. forhold. *Ey noget

vakler saa, som Mængdens Tænkeniaade.
NordBrun.ET.39. Efter (kongens) Død vak-
lede Kongevalget mellem hans tvende ældste 20

^•ønner.Mall.SgH.82. Barometerets daglige

Vaklen (0: udsving) (er) ubetydelig. J5Lars.
HA. 1.36. Hendes Helgendag vakler mellem
25. Febr. og andre D&ge.AOlr. (Sal. XVII.
1133). partiets politik vakler imellem told-

beskyttelse og frihandel
i jf.l.36ff.: Ordet

vaklede før mellem begge Betydninger. .S cfeB.

Skrivemaaden vakler. Brøndum-Nielsen.GG.
1.55. — ofte i præs. part som adj.: bidrage
sit til, at de vaklende ubestemte Begreb en- 30

gang kunne naae fornøden Fasthed. Birckner.

Tr.5. de dødelige Menneskers Tanker ere

vaklende (Chr.VI: frygtagtige^, og vore An-
lag ere uvisse. Visd.9.14. Udenrigspolitiken
ar altid vaklende. HAPaludan.Sp.l21. spec.

fsprogv.) m. henblik paa (lydlige, ortografiske

usv.) dobbeltformer af ord olgn.: S&B. AOlrE.
S0.537. udtalen er vaklende. ,9rCiat«.iV3f.

757. Ord af vaklende Køn.Bl&T.
3) t trans.: bringe til at vakle; rokke 40

III.l(-2)); ;/. bet. 1: »Byg Byen saa, at
jielv en større Vind

|
Ei vakler åen.Meisling.

(Rahb.Sandsig.712). De Folk, der paaviise

(y: foreviser) denne Synderlighed fa; en rokke-

sten), roo i en Baad tæt under, medens andre
vakkle Stenen.PNNyegaard.S.76.

|| jf. bet.

'.2 beg.: Erfarenhed og Eftertanke i denne
ag har mere bestyrket end vaklet mig deri.

'.andboecommissions Forhandlinger. I. (1788)

.

'>6. sml.: han (blev) modig ved i den een- 50
ang lagde Plan, uden at lade sig vakle ved
tjrskende Fordomme. Kritisk Journal. 1769.
p.440.

II
vakle noget hen (o: forøde det;

/. ioT\'a!kle).Moth.V22.

4) (ikke i MO.; „Undertiden." y<SO.; nu
nlm.) om levende væsen (især person): be-
< V'jf sig usikkert, ravende, stolprende,
(hgi'iom) snublende, (næsten kun m. nær-
mere bestemmelse (retningsangivelse)). 'den
Bedagede,

|
der langs med Murene svagt eo

akler fiem. FGuldb. 11.202. Otto vaklede
ort som en slagen Msind.Goldschm.Hjl.III.

>4. Han vaklede ud og blev staaende paa
< Jangen. Erl Krist. DH. 215. m. indholds-obj.

:

Mennesket vandrer . . ikke paa maa og faa.

Det vakler, som Barnet, der skal lære at gaa,

sine første Skridt mod Guds . . Faderfavn.
TrQelsL.XIII.191. \\ uegl.; fx. om sommer-
fugles flagrende, flaksende flugt: *to Sommer-
fugle vakler

|
hen over (engen). Jørg.IAv.VI.

81. KnudPouls.BE.93.
vakle-, i ssgr. (ogs. Takkel-, se vakkel-

agtig samt u. vaklevornj. især af vakle 1.

-dukke, en. (sj.) nikke-, rokkedukke. S<&B.
Larsen, -led, et. (med.). Slaphed i Kapsel
eller Ligamenter (kan) føre til et Vakle-Led,

der ikke mindst spiller en Rolle for Knæets
Vedkommende, hvor man kan have to For-

mer: Vaklen fra Side til Side, og Vaklen
forfra

—

hagtil.Ugeskr.f.Læger. 1929. 911. sp.l.

-vorn, adj. (ogs. \&kkcl-). ^j/. vakkelagtig

;

især dagl.) ledeløs; dingle-, slingrevorn. I) til

vakle 1: som har usikker(t) støtte, fodfæste;

som vakler, vipper, svajer; om levende væsen:

(jeg føler mig) Øm og vaklevoren, som skulde

jeg blive aipoTplektisk. HCAnd.SL. 18. han
var vakkelvorn, med valne Fødder. J7Jens.
Møllen.(1944).19. en ældgammel hestedroske

med en vakkelvorn krikke for. EkstrabU^U
1949.17.sp.2.

II
især om genstand (ofte m.

bibet. af brøstfældighed). Moth.V23. dingle-

og vaklevorne smaa Borde. Schand.F.391.
Træbalustraden (er) vaklevorn og skrøbelig.

Jørg.JF.11.148. UfF. Feilb. 2) (jf. vakle 2)

overf.; dels om person: ubeslutsom; tvivlraadig;

vægelsindet, vægelsindet . . vakkelvoren.Stii.
Psychologie.* (1862).535. Drachm.A.172. For
P. Lauridsen var (Chr. VIII) nærmest et

vaklevornt Skrog. Stavnstrup.DT.13. UfF. ||

dels (1. br.) om genstande, forhold. Hvorfor
vexler og vakler Alt, uden fordi Menneskets
Villie er svag og vaklevorn. PaL¥.y///.3i2.
(digtets) vaklevorne Rytmer og middelmaa-
dige Rim. BilleskovJ.DD. 1.164.

vaks, adj. [vags] (ogs. skrevet vagsj.

(fra jy. vags, vaks ; vistnok besl. m. VL vaage
(m. h. t. -s jf. dannelser som bands, træls,

vims, ænyd. drevse, omvandrende (se u.

drevsej, dial. lovs(e) ofl. (se u. løbskj, vilds

(s. d.); jf. vestfris. waeks, ty. dial. wachs
samt n. vagt; dial. ell. jarg., (uden for jy.)

først alm. fra ca. 1940; især som præd.) egl.

om (vagt)hund: vagtsom, paapasselig, aar-

vaagen. Feilb. (u. vagsj. SorøAmtstid."U1948.
7.sp.4. jf. Vavs som hundenavn (JVJens.
VL.35).

II
nu især som rosende udtr., navn-

lig om person: rask i vendingen; hur-
tig (i opfattelse, reaktion); kvik; „vaagen"
(li.2); ogs.: snild; fiks; smart; dygtig.

Sønnen . , var lige ved at moge i Stalden,

han var saadan en grumme vags Fyr at

se i)a.a..Krist.JyF.VII.63. De (o: en forsviret

person „dagen derpaa") er nok ikke rigtig

vaks i Dag. KoldingFolkeblad."/*1938.4.8p.l.
„Den er vel nok vaks (a: storartet)", hører jeg

ofte mine Poder udbryde, naar de har lært

en af de nye Sange.VorUngdom.1938f39.288.
de (piger) havde . . været de mest vakse.

XXVI JtenUykt ••/, 1061 18
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Oerdes.(Ill.FamilieJournal.f^*\tJ1943.12.sp.2).

Lærling til Kolonialhandel med gode Skole-

kundskaber og iøvrigt yaks. KristelDagbl.**^i

1947.6.sp.5. OrdbS. i udvidet form: vaks paa
tapetet (Kolding Folkeblad.**^, 1938.4. sp.l)

ell. (nu især) vaks ved havelaagen (smst.

Bom.S.27).
II

(sj.) i anden anv. han havde
(ikke) taget Paraplydatteren for Paraply-

ernes Skyld — han var virkelig vaks paa
(o: forelsket i) Pigen, som han selv udtrykte
det.Soya.(Pol."/itl939.Sønd.8.sp.4).

vaksere, v. se vankesere.

Takt(e), præt. og part. af vække.
Takunm, et, ogs. (fagl. (jærnb.), i bet.

2) en (Ohlsson.S.144. Lokomotiv T.1919.138.

8p.2). [ivaJku(|)om; ogs. (i bet. 2; især arbejder-

spr.) ivak(u)om] (jf. skrivemaaden Va»kum.
Jernbane T.'/i 1935.6. sp.2. Spectator.1943/44.

121). best.f. -met, -men ['vaJkuiom'of osv.];

flt. (i bet. 1 ; nu sj.) vakua (vacua) (JBaden.
FrO. ConvLex.XV111.481). (lat. vacuum, n.,

af vacuus, tom, jf. evakuere, I. vag, vakant)

1) (fys-f filos.) rum, der ingen vejelige

stoffer indeholder; spec. (jf. tomt rum m.

II. tom 1.2) m. tanke paa, at et saadant ej

heller rummer luft; lufttomt rum. der er

(if. Cartesius) intet Vacuum eller Blot i

Naturen. Holb.JH.1.5. AWHauch.(1799).reg.
Det absolute Ya,cnnm.. SigMull.Overs.afHolb.
Epigrammer.(1902).5. || GJ overf.: tomrum (2).

der (opstod) et lille Vacuum i Konversa-
tionen . Jac Paludan. KK. 41 0. Begivenheder,
der hidtil for os har afspillet sig i et histo-

risk Vakuum. VidSelskOversigt.1946.74.

2) det forhold, at der i en beholder, led-

ning olgn. raader en vis luftfortynding i for-

hold til omgivelserne, yderluften (hvis sugeevne

kan udnyttes); undertryk (1). AageRasmus-
sen.Skibsmaskinlære.(1892).42. Ved Hjælp af

Ejektoren formindskes dette Tryk i Vakuum-
cylinderen (i bremseanlægget) med 0,65 kg
pr. cm* (danner et Vakuum paa 0,65 kg).

DSB.Matr.II.15. Naar Dampen bortgaar
under Vakuum, kaldes Apparatet en Ya.-

ku.umioTåamipeT.Hannover&Smith.Papir.l39.
Finering ved Y&cuum. Møbelsnedkeri.[1937J.
224. et godt (Scheller.MarO. OpfB.*I.93),
højt (Sal.XI.1051. DSB.Vakbr.l7), henh. et

daarligt (Scheller.MarO.) vakuum, om kraf-

tig, effektiv, henh. (for) svag luftfortynding;

faa, holde (godt) vakuum (smst.); vakuum
falder ell. synker (DSB.Vakbr.9.16), under-
trykket nærmer sig udligning; (især jærnb.:)

suge vakuum (op) (Bønnelycke.Sp.25. Tekn
Leks.III.619. se ogs. u. suge 2.i^, tilveje-

bringe et passende undertryk (i et vakuum-
bremsesystem).

II
i videre anv.; dels (jærnb.)

om et køretøjs, et togs hele (fungerende, benyt-

tede) vakuumbremseudstyr: der maa være
noget galt med Yakuumen.Ohlsson.S.144. et

(gods)To^ . . med en H-Maskine og Vacuum
paa de 4 forreste Aksler (o: 4 vakuumbrem-
sede aksler). JernbaneT.^\il935.10.sp.2; dels

(i sukkerindustrien) d. s. s. Vakuumpande.

OrdbS.
II

hertil talrige ssgr. ((i ældre spr.)

undertiden m. Vakuums- som førsteled, se

ndf.); nævnes kan bl. a. Vakuum-afbryder
(IngBygn.1939.100.sp.2), -anlæg (smst.1942.

282.sp.l), -apparat (Apot.(1938).15. spec.

d. s. s. -pande: Meyer. ^ OpfB.WI.67. NatTid.
*'/il923.Sønd.l3.sp.4), -beholder (OpfB.H.
74. TeknLeks.II.584), -beton (beton, hvoraf
støbevandet delvis fjernes ved vakuum, smst.

10 583), -bremse (især jærnb.: luftbremse, der

virker ved, at yderluften slippes ind i et bremse-

anlæg m. undertryk, den simple og den auto-
matiske Vakuumbremse. OpfB.U. 73. DSB.
Matr.I.23.31. AutomobilO. Vakuums-: Saa-
by.^), -bremset (tog, vogn), -cylinder (spec:
bremsecylinder i vakuumbremseanlæg), -de-
stillation (Ugeskr.f Retsv.l946.A.311. Va-
kuums-: smst.), -filter (DaEngTeknO.),
-fordamper (se u. Vakuum 2), -horn (paa

20 automobil: Pol."/i*1947.20.sp.4), -kammer
(LSal.Xn.l97. IngBygn. 1943. 124. sp.2. jf.

-beholder^, -kedel, -kobling (især jærnb.

(jf. -slange^; bremsekobling paa vakuum-
bremset køretøj. DSB.Vakbr.l8. AutomobilO.),
-kogning (af sukker), -lampe (alm. elek-

trisk lampe, hvis glødetraad er fastgjort i en
glasbeholder m. luftfortynding. OpfB.*IY341.
LSal.XII.197), -ledning (især jærnb.: Ohls-

son.S.143. Vakuumledningen er anbragt un-
30 der Vognene og bestaar af Jernrør. DSB.

Matr.1.25. paa malkemaskine: Maskinbog
Landm.617), -maaler (SkibsMask.26. Va-
kuums-: S&B. Wolfh.MarO.210), -ma-
skine (foræld.; dels om kraftmaslåne: Ursin.

D.209; dels om kølemasldne: Sal.^XV.159),
-ovn, -pande ((jf. u. -apparat og I. Pande 2)
i sukkerindustrien: SLangkjer. Varekundskab.
I.(1856).102. den filtrerede Tyksaft (o: suk-

kersaft) indkoges . . i saakaldte Vakuum-
40 pander. Op/j5.*F/.65. Vakuums-: Wilkens.

Runkelroer. Nr.l. (1836). 149.240. OpfB.WI.
65), -port (udstrømningsport. Scheller.MarO.

Vakuums-: Wolfh.MarO.206), -potte ((jf.

I. Potte 2.1^ paa lokomotiv: LokomotivT.
1933.47. sp.l), (en) -prøve (om afprøvning

af vakuumbremseanlæg før togafgang. DSB.
Vakbr.5), -pumpe (pumpe, der tilvejebringer

ell. opretholder et vakuum. S&B. TeknLeks.I.

578), -rum (TeknMarO.153), -rør (dels:

50 rør, der er en del af et vakuumbremseanlæg:
JernbaneT.^/» 1940.5. sp.l; dels (jf. -lampe^
om glasrør m. luftfortynding, hvorigennem elek-

triske ladninger sendes: RadiolytterensLomme-
bog.* (1927).40. LSal.XII.197), -slange (jf.

-kobling; paa jærnbanekøretøj : JernbaneT. U
1937. 9. sp.2. paa malkemaskine: Maskinbog
Landm.617), -støbning (IngBygn.1945.284.
sp.2), -svejsning (smst.), -tank (PSchrøder.

Maskinlære.*III.(1924).252.Buchh.Kornmod.

60 (1930).110), -tæt ((jf. tryktæt;. IngBygn.
1942.154.sp.2), -tørreanlæg (Tømrerarb.35),

-tørreapparat, -tørring (Bl&T. Ugeskr.f

Retsv.l946.A.311), -ventil (AarbRadio.1924.

290. TeknLeks.I. 433. Vakuums-: S&B.).
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I. Val, en. [våU] (tidligere ogs. m. kort

vokal, se APhS.V1.125, jf. best. f. Vallen.

Bagges.NblD.41). gi. bøjningsform (i forb. paa
vale; sml. forb. som paa tinge olgn.; arkais.

(sj.)) vale. * Ingen som Brage kan sjunge

paa Y&le.Grundtv.PS.VlOS. sa.Snorre.*fviJ.

fti. (sj.; if.MO. uden flt.) -er (i bet. 2: Oehl.

XXIV 199; i bet. 3: Thøg Lars. ST. 44.70).

{ænyd. (bet.l; i best.f.) valen (PClaussøn.

Snorre.(1633).311. Kalk.IV.723); genopt. fra

oldn. valr (bet. 1), jf. Val- 1 og oeng. wæl
(i bet. 1 03 3 samt i bet.: „blodbad"'), oht.

wal (i bet. 3) samt litauisk velys, adj. „død",

veles, ..de dødes aander"; arkais.)

1) (især i best. f.) koll.: de faldne paa
slagmarken; ogs.: de krigere, som (if. val-

kyrierru's bestemmelse) skal falde i et slag.

Molb.HO. Valen fælde de og ride
|
hjem. Den

ældre Edda ved Winkel Horn. (1869). 62. nor-
diske Guder (gav) til Skænk aarlig

|
ny-

skabte Sol!
I
Derfor er Valen

|
viet Beva-

T6Ten.JVJens.C.78. Sal.*XXlV411. \\ især i

forb. som kaare (RJHolm.ÆldreEdda.(1874).
25. AxJuel.D.lO), kejse (se I. kejse slutn.),

skifte (Gjel.Br.24), vælge (Sandvig.Edda.
1.121) val (en), {efter oldn. kjosa val) om
højere magter (guddomme, valkyrier) : udvælge,

Ipege de krigere, som skal falde i kampen.
2) (red (OehVs) misforstaaelse af bet. 1

;

)/.; „Neppe Dansk." Lewn.; nu rmppe br.)

døende ell. falden kriger. *Gammel nu ..

I
Gubben sidder ene;

|
Mødig, som den

matte Val (Oehl.'s anm. smst.: Den døende
Helt, der gik fra Valpladsen til Valhal^.
OéhX.Digtn.1.53. *raan indbryder ei . .

|
I Ki-

sten, som omhvælver Valens Been!
|
For-

styrrer ei for ingenting den Døde. sa.SO.
(1812).76. Blich.(1920).III.158. *Tungt suk-
ker Valen af gispende BeLTm.smst.IVi45. jf.

Skoleprogr. Viborg. 180 7. 9. Wilst. (Blandinger
fraSorøe.IV(1832).69).

3) (af bet. 1 (under paavirkning af Val-
pUds^- ;/. III. Val) slagmark; kamp-
plads. Bagges.NblD.41. Helten paa Val var
Hundsvot i Sa\.Grundtv.Saxo.II.318. *Den
sidste Flok af Fjendens Hær

| Drog slagen
fra Midsundes Bro,

| Og over Valen fjernt

og nær
|
Sank Nattens dybe Ro.CKMolb.

8D.292. Drachm.DM.168(se u. Piberdreng;.
•Slesvigs tabte Va.l.Rørd.GK.219. »Hæderen
brødes med Skammen

| Paa vort Europas
V9X.Friis-M0lUnd.li3. (jf. II. Val; l.br.)

om kampplads til søs, paa havel: Ploug. 1.7.
•Rask han (0: Tordenskjold) voxed op paa
Val

I
Fra Matros til MmiTa.\.ORode.FU.78.

II ofte (delvis til næste gruppe) i (faste) udtr.

for at falde, dø paa valpladsen. * Valen er den
Seng,

I
Hvor herligt hviler

|
Den livstrætte

Eelt. Hauch.V64. Soldatens Øje er vaadt,
|

og Glæden er blandet med Sorg;
|
thi paa

Valen sover Olaf Rye. Ploug. 1.262. blive
(liggende) (jez har ikke isinde at blive
liggende paa Valen (Ing.EF.1.65: Mar-
ken; iraorgen. Ing. De Underjordiske. (1817).

102. (falkenes) Slagsmaal . . endte med, at

een blev paa Valen, dræbt af en Klo gen-
nem B.oyeået.OrnitholFT.XXXL67. spøg.:

et mægtigt sviregilde, hvor de fleste blev
(liggende) paa valen • ;, falde (Jer.51.47

(1931; 1871 afvig.), han (0: en lægemissionær,

der er død paa arbejdsmarken) er faldet paa
selve Ya.\en.BerlTid.^''/,1940.M.7.sp.l), lig-

ge (slagen) ('Bølger paa Bølger optaar-

iJD nede laae,
|
Alt som Dynger af Slagne paa

Ya,len.Grundtv.SS. 11.96. nu laa hun (0: en
kvinde, der er død efter et fosterfordrivelses'

forsøg) her død paa Valen. jyjens.i2jP.i85;,

segne paa valen (Grundtv.Krøn.65).
\\ (jf.

foreg, gruppe) overf. »Jeg titter . . ind i

Salen,
|
som nylig straalede i festlig Glans.

|

Et skummelt Mørke ruger over Valen. i2ode.

VR.47. Dampere lodsed og lasted;
|
Der

var Støj fra Maskiner paa Døgnlivets Val.

20 FrNygaard.FD.38.
II. Val, en. [val'] (Molb.HO. VSO. D&H.

jf. skrivemaader som Vall, Vald. Harboe.
MarO. se ogs. ndf. og jf.: val eller våld.

Høysg.AG.36) ell. (sjældnere) [v&H] (OrdbS.

jf. Østvalen. Bardenfl. Søm. 1.254 og ndf. sp.
279'*f-).

(f Vol. se ndf. sp. 279'*). uden flt.

(ænyd. val ^den yderste (revle ved Ring-
købing fjord) kaldes Landbranval (jf. I.

Brand 4.i og landbrod. i^eiiJ.;. JensSør.I.
30 133; aar 1695), sv. vall, (stejl) kyst, havstok;

fra mnt. wal (nt. wali;, bl. a. (4>-)* det faste

land, ell. holl. fris. wal, strand, kyst, laani fra

(ell. besl. m.) lat. vallum (se Vold;,- jf. Lejer-

vold, Læger-, Læ-val og III. Val; ^ (gldgs.)

ell. dial.) (især: højtliggende, stejl) kyst-
(strækning); ofte m. spec. henblik paa (den
højereliggende) landstrækning bag selve for-

stranden, strandbredden; ogs. om (grund) stræk-

ning nær en kyst. Robinson.1.69. Fra Val-
40 len (rettet fra: Langt borte. smsf.Fi.i62; hør-

tes VraBA.Ew.(1914).III.188. Den egentlige

Strand er sandig og flak, Strandbrædden
eller Vallen derimod ligger høyt.Thaar.KS.
131. Fisker. Sø O. (naar) jeg fra Warne-
miinde-Færgens duvende Taarn ser Vender-
tidens Val dukke op. VilhAnd.HS.237. Geogr
Tidsskr.XLVIII.lll. m. nærmere stedsbe-

stemmelse (jf. ndf. samt læger val (u. Læger-
vai;;.- Saa stolt af . . Flaadens Overmagt,

|

50 Laae Nelson — nær ved Danmarks Vall.

Sander.Skiærtorsdagl801.[1801J.2. især i adj.-

forb. som (den) danske, jyske ^tre saa-

danne uden for hinanden liggende Grunde . .

omgierder den ganske jydske Vall. TAoor.
KS.175. (søge) Havn under Fanø eller jydske
W&\d.Ing.EM.I.3), skaanske (EPont.Atlas.
11.270. Levin.), svenske (Luxd.Dagb.1.462.

(flaaden) gik saa nær som muelig under
Svensk Wa,lLMemBr.III.57. (sildene) under

60 sjællandske og svenske Val. Rawert&Garlieb.
Bornholm.(1819).265) val, ell. (i best.f. m.
vedføjet adj. olgn. (i bestcmthedsform), med
ell. uden bestemmelsesord) (den) danske,
svenske osv. vallen ^Siden gik Tsaren

18<
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i Land paa faste Vallen. ÆreJoc. 207. udi

samme Storm ere paa Siellands Vallen for-

ulykkede 4 af (skibene). BerlTid.*'/iil774.3.

sp.2. Skibe, som her paa Siellandske Vallen

er forulykkede. sms<."/ii 2 774.3. sp. i. (der)

løber Sondenvande under danske Vallen og
Nordenvande under svenske Vallen (Den
danskeLods.(1850).114: den danske . . den
svenske Y&l).DendanskeLods.(1843).104. —
ogs. i ssgr. som Nord- (StBille.Gal.1.288), lo

Ost- (s.d.). Syd- (StBille.GaU.287), Vest-
(Søkort Stedn.11.280), Østvallen (Bardenfl.

Søm.1.254. se ogs. u. Ostvalj. Den vestlige

(østlige) Del af en Red kaldes Vestervalen
(Østervalen).fla9.»/X.299. OrdhS. \\ i udtr.

for at nærme sig ell. styre langs en kyst. Den
danske Lods. (1850). 12 6 (se u. III. prise 3.2

slutn.). elske vallend: sejle tæt ved land.

Krist.JyA.Till.il,2.335. efter præp.: en Søe-

faren Mand ankommer . . for nogen Vall 20

og giør Nød -Tegn . Forordn. (Kvartudg.) "/$

1705.§4. (kaptajnen) spurgte, om der ikke

var 20 mand, der vilde gaa med ham „ad
søen", men de vilde ind „ad vollen til", og
skibene blev da flyttet nærmere Idiaå.Aarh

Kronb. 1948. 81 (Ulde fra 1710). især efter

præp. under (IV7.2): disse Søe-Røvere, naar
de holde sig under Valden, (kan) ej . .

forfølges af svære Skibe. ExtrReU'>/il722.7.

(han) opbragte nederlandske Skibe under 30

Englands Ya.\.FrHamm.Adel.I.87. hver Gang
(fartøjet) løb under den jyske Vall, krævede
han (0: Chr. II) det atter vendt mod Fyn.
EVClaus.(AarbTunst.l930.30).

III. Val, en. (srmrest sideform til Vold

C= slette), maaske dog blot særlig (af Vold
(og I. Val 3)) paavirket anv. af II. Val;
arkais., nu næppe br.) (græsklædt) mark,
slette. *Paa faste Val og paa den grønne
Strand,

]
At ofre villig baade Liv og Blod. 40

Grundtv.PS.111. 2. *Saa gik han (0: Adils)

ud af Upland-Sal,
|
Ham fulgte Kæmper

stærke,
| Saa stod han paa den slette Val.

smst.IY22.

IV. Val, et. se Valg.
Val-, i ssgr. især: I) ['val-] (jf. dog

valhallisk. Valkyrie sam< m. Valhal; tidligere

(ogs.) m. lang vokal: Val-. Moth.V23f. sml.

Vahlstæd. Borrebye.TF.303 samt u. Valplads^

(jf. oldn. ssgr. som val-fall (d. s. s. I. Val 1), 50

-fallinn (dræbt i kamp), -fugl (om ravn),
-tlvar (om guderne) ofi. (hvor forleddet under-
tiden betyder „kamp")) til I. Val; se Val-
fader, -færd 1, -hal, -kyrie, -rov, -slynge,

-sti, jf. Val-plads, -sted; desuden kan næv-
nes sjældne (arkais., poet.) dannelser som:
enhver valfalden Kjæmpe var . . Seir-

faders (o: Odins) Yedgson.FædreU"/il867.1.
sp.2. den kloge Valfugl (0: en ravn).Fleu-
ron.EFR.51. Odin er Valgud og Gudefader, eo

Grundtv.Mytologi.(1808).28. Barfod.F.1.82 (se

M. styne 2.i;. Han lod .. tude i Val-Hor-
net (0: kampluren; oldn. orig.: blåsa her-
blåstrj. Grundtv. Snorre. 1. 145. *Val-Luren

blæses. Drachm.VS.58. *ulve sin onde
|
aften-

sang sunge,
I

vænted wa,lma.d. FrHamm.EK.
43. 2) ['val-] i ssgr., hvis førsteled (egl.) be-

tyder: „valsk" olgn.; se Val-land, -nød, jf.

Val-birk, -ravn. 3) se Hval-. 4) se val-fare,

-farer, -fart(e), -færd 2.

Vala, en. se Vølve.

Valak, en. se Vallak.

Val-birk, en. (tidligere ogs. skrevet

Vald-. Es.44.14(ChrVI;1871: Wal-). VareL.
(1807). II. 180. se ogs. ndf.). {ænyd. val(d)-

bi(e)rk (og i ssg. walbergh beger (0: -bæger)),

no. valbjørk, ogs.: birk m. knudret ved, jf.

SV. (dial.) val(l)bj6rk (-b(j)ork, -berk), vrie-

torn, Rhamnus cathartica L. (sml. FalkT.
EtymWb.1344); egl. maaske: „valsk birk", jf.

Valland og ty. welsche (sml. dog MASO.II.
79); især bot.) (træ af) slægten Acer (jf. II.

Løn, Ær(e-træ)j; navnlig om arten A.pseudo-
platanus L., ahorn; (dial.) ogs. om navr,

A. campestre L. (JTusch.277. jf. Amberg.).
JTusch.l. en knortet Yalbirk. Suhm.(SkVid.
XII.98). vAph.Nath.VIII.328ff. *Dor legede

de Fugle bag Valbirkens Bla.d.Hauch.SD.1.
153. Rostr.Flora.I.^'(1943).251.

\\
(især fagl.)

om veddet. * Kongen styred Hyrderne
| I Fre-

dens Hytter med en Stav af Valbirk. Oe/iL

Y255. *Bægret,
|
Som han har skaaret . .

af gule Valbirk. smsi. F/7. 77. en Valdbirks
(Grundtv.Snorre.*588: Valbirksj Kumme, med
Gjord og Hank af Sølw.Grundtv.Snorre.III.

49. Wagn. Tekn. 455. Bollen er af Valbirk.

JVJens.CT.108. ogs. om masret birketræ, hvis

ved minder om valbirk: MentzO.Pl.367. Varr
L.'1.20.

II
hertil bl. a. Valbirk- (ell. (nu

næppe br.) Valbirke- (Oehl.XXXI.48), jf.

ænyd. valbirke-^ -ahorn (^ d. s. s. Valbirk.

Rostr.Flora.^(1860).183. MøllE.l.40), -Ion (^
d. s. s. Valbirk. Viborg.Pl.(1793).204. CVau-
pell.S.44), -sukker (vAph.Nath.VIII.332.
Funke.(1801).II.110. jf. Ahornsukkerj, -træ,

-ved.

Valborg, propr. [ival|b(or'(q)] (dial.

ogs. m. former som Valborre, Vol(d)borg
(Vol(d)borre) (jf. Moth.V24), Ulborg (Feilb.),

se videre u. Valborg(s)-^. kvindenavn, jf. DGP.
1.1542 f. II

spec. {ænyd. Voldborg (Vider.Il.

547); efter navnet paa en helgeninde f 780;

dial. (til dels foræld.), poet. ell. i folklore)

som navn paa kalenderdagen l.maj (ofte

termins-, skiftedag olgn.); undertiden ogs. som
sammenfattende benævnelse paa valborgaften

og valborgdag, tiden (festen) ved 1. maj. Rig
har dansk Valborg været som Yest. Nordisk
Kultur.XXII.(1938).133. erotisk samUv mel-

lem de enkelte majpar i det år fra valborg
til valborg, forbindelsen vBxeåe.AOlrE.NG.
623. jf.:

* Valborg ved Døren ud til Sommer-
tider!

I
Medens en Heksehær til Sabbat

rider,
|
aabner du Himlens Port for lyse

'fætter. ThøgLars.Limfjords-Sange.(1925).18.

V ol (d) bor g: Cit.l740.(Vider.IV333). Saa-

lang en Tid det fryser før Mikkels Dag . .

vil det fryse efter VoldboTg.Thiele.III.lO.
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Krist.JyA.IV9. — ogs. (under paavirkning

af navnei paa folkevisen om Aslag Tordsøn

(Aksel Thorsen) og skøn Valborg (se DgF.

VIII.12Sff.) (samt forestillingen om maj som
den skønne foraarsmaaned)) : *blus og bavn

I
ved Skøn Valborg og Sankt UdLUS. An-

ders Christensen. Troldkirken.(1930) .24. Val-
bor|;(8)-, t ssgr. (ofte skrevet i to ord.

— ogs. m. sideformer som Valborre(-) ell.

Vol(d)borg(-) f'-borre(-) olgn.). Cit.1700. To

(Vider. IV 199). Thiele. 111. 30. 180. JKamp.
DF.203. jf. u. -messe. Ulborg(-). Krist.JyA.

IV 16. GGregersen.KS. 104.113.190. desuden

m. foransat Sankt(e) ^St. Voldborgmorgen.
JEamp.Da.Folkemmder. (1877). 206. se ogs.

u. -dag, -natj ell. (jf. u. Valborge Skøn (Skan
Valborgs Aften. Pol."/« 2925. 7. sp. 5. Skøn
Valborgs Festen. smst.*U 1925.5.8p.2. se ogs.

u. -dag, -mt)). {ænyd. (Sankt(e)) Val(d)-

bor(i)g(-) (Vider.I.169.178.323. Oerner.Hesio- 20

dua.(ov€rs.l670).176), Vol(d)bor(i)g(-) (Kalk.

IV723.S89a.** Vider. 1.121.251.II1.330), Vol-

berre- (-bere-) (smst.III.36.43, jf. 1.285),

Vul(d)borg3 (Kalk.IV723. Vider.11.420) af-

ten, dag, nat, glda. sancte Walborghes (-burg)

dagh (Kalk.III.14a.*'IV723), /sr. Valborgha
dagher, no. Valborgsaften; jf. u. Valborg og

Valborgmesse ndf.; dial. (til dels foræld.),

poet. ell. i folklore) i ssgr. ell. forb., der be-

tegner forhold vedrørende Valborgdag (ell. -af- 30

ten); foruden de ndf. behandlede kan bl. a.

nævnes Valborg(s)-fest, -gilde, -morgen, -skik,

(ved) -tid. -aften, en. aftenen før Valborg-

dag (hvortil bl. a. heksetro og afbrænding af

baeU knyttes, se twermere Feilb.). Moth.GS.
Voldborg-Aften ride alle de gamle Kiær-
Unger, som ere Ilexe . . til „Troms- Kirken".
Thiele. 11 1.180. Ulborg Aften, naar de skulde

na til Blus og danse. OGregersen. KS. 104.

UfF. se ogs. ovf. 1. 16f. -baal, et. (jf. -blus^ 40

valborg(s)ild. I Dalarne er det . . Skik at

springe gjennem Valborgs-Baalet. TroelsL.^

VII.(18S5).298. AOlrE.N0.621. -blu«, et.

d. $. Valborgs-Blussene . . optændtes . . med
„vUd" m.TroelsL.'VII. (1885). 297. DSt.

1929.164 ff. -das, en- (if- «• Valborg; maj-

dag (2); Valborgmesse. Cii.l705.(Vider.III.

109 f.). Valborre-Dag. KbhAftenp.1784.Nr.32.
2.8p.l. til Valborgdag stod Slottet færdigt.

SvOrundtv.FÆ.II.26. Valborgs Dag . . var 50

den gamle Festdag for Vaarens Komme.
TroeUL.VII.151. Esp. 378. Feilb. DF.IX.
59 ff.

—' m. foranstillet Sankt: til st. Vold-
borrig d&^.Cit.ca. 1700. (Vider. 1.102). CH.
1795.(smst.III.69). — (jf. u. Valborg; m.
foransat Skøn: *Med Mailøv nu kommer
skjen Valborgs \)&^.Ing.RSK.VIL241. CRei-
mer.NIi.68(forf.'s tekst). BerlTid.**'itl944.

Aft.8.sp.4. UfF. - gamle (gammel) V al-

borgdag, (efter kalenderreformen 1700:) 60

11. maj. Cit.1707. (Vider. III. 393). den 11
May, som de kalder den gamle Walborg-Dag.
JPPrahl.AC.32. Feilb.I.420. DF.IX.67. jf.:

nye Voldborgdag (a: 1. maj). Cit. 1744.

(Vider.III.566f.). Lille Volborgdag er

1ste maj, Store Volborgdag er 12te maj.
DSt.l909.155(Als). DF.IX.67. — (nu næppe
br.) i udtr. som (etter, for (0: før), ved;
Valborg(s)dagstid(er): Forordn.*yitl700.

VII.§3. Cit.l740-50.(Vider.II.43.157.V185).

-ild, en. (jf. -baal, -blus; (fest knyttet til)

haal, blus Valborgaften; gadeild. samle (kvas)
sammen til Ulborg Ilden, som de tændte den
sidste Aften i Apn\.00regersen.KS.113. bil-

ledl.: Reformationens Valborgsild er brændt
ud og har kun ladt en sort og hæslig Aske
tilbage. /psen. (MC Bruun. AC.(udg. [1889]).
4). -meeise, en. (ogs. -misse; om andre
former se ndf.). (ænyd. (sankt) valbor(g)(e)-

(Kalk.III.14a.''IV723), volbor(g)(e)- (Kalk.
III.14a.*'IV723. Vider.1.287.111.105), val-

der- (smst.I.165), volde(r)- (voller-) (Kalk.
IV723. Vider.I.121f.254f.V50) -mis(se) (-mes-

se, -mysse, -møsse), glda. Walburgs møsse
og walborgmisse (dagh) (Skraaer.II.20), sv.

Valborgsmåssa (fsv. Valborgha mæssa;) egl.:

katolsk gudstjeneste Valborgdag til ære for

helgeninden Valborg; næsten kun om den-

nes helgendag, Valborgdag. LJac.(Palladius.I.

240). D&E. jf. Moth.V24. — alm. m. svæk-
kede former som Volber- (CPRothe.MQ.II.
38), Valder- (Cit.l744.(Vider.III.136).

SjællBond.150), Volders- (OeconJourn.1757.
759. Flemløse.llO(forf.'s tekst), jf. D&H.)
ell. (navnlig) Volder-mis(se) ^-mes(se),

-mysse, -mus(8e): Sort.(SamlDanskeVers.^II.

109). Flemløse.llO. SjællBond.150): imellem
Voldermisse og St. Bartholomæi Dag.Z)L.
2—13—2. *Til sidste Voldermisse

|
Vort

Bryllup skulde staae. Winth.HF.162. TroelsL.

VII.151. Knap 4 Aar senere (efter Volder-

messe o: 1. Maj) flyttede h&n. AarbKbhAmt.
1924.48. UfF. (nu næppe br.) i best.f.: næ-
ste søndag for 'Vo\åeTmissen.Cit.l720.(Vider.

11.525). Cit.l732.(smst.III.556). || hertil bl.a.

(vist kun m. svækkede former som Vol(der)-

(Valder-) -mis(se) olgn.) Voldermisse-aften
(o: Valborgaften), -dag (Cit. 1706 og 1790.

(Vider. 1.371.390). CReimer.NB.68. jf.: du er

saa mild som Waldermesse Bsigen.PAHeib.
Sk.II.18), -gilde, -skat (0: skat, afgift, der

udrededes 1. maj. bundens valdermysse-skat.

Sort. (Saml Danske Vers.'II.109). WChristen-
sen.DS.582), -tid fom Voldermissotid. Ct7.

1721.( Vider.IV144). Hedebo.48). -nat, en.

natten til 1. maj (da alskens troldløj antoges

at husere). TroelsL.'VII.(1885).303. Thøg
Lars.IAmfjords-Sange. (1925).18. A OlrE.NG.
618. jf. Valpurgisnat : Tyskland var Val-

borgsnats- Drømmenes Land. Bråndes.V1.51.

Sanct Voldborg-Nat. Goethe. Faust. 11

.

(overs. 1847). 112. Pol.**U1945.9.8p.3(\a\-
borgs). — jf. tt. Valborg: Skon-Valborgs-
n a t. Tharnæs. UnderLøv og Lærker. (1924). 24.

Thøger Larsen. Skøn Valborgs Nat 1025 i

Peter Lieps Hus. bogtitel.1925.

Valby, stednavn. ['val|by'; især i ssgr.

'valby] spec. om landsby tæt uden for (nu:
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distrikt af) Khh., i (især kbh., nu Ihr.)

talem. som Han har aldrig været på hin side

VaJby (o: er en hjemmefødning). Krist.Ord-

spr.477. jf.: der er osse Folk i København,
der har været udenfor ValhylKLars.SF.O?.
(børnene) skulde lære i hvert Fald at tale

ét Sprog (o: tysk), der gælder udenfor Valby.

sa.OV.94. der findes et kulturliv også uden
for Valby bakke. replik.l949.(i radiodiskus-

sion).
II

hertil dels (især kbh. ell. dial.; for-

æld.) ssgr., der sigter til, at bønder(koner)

(husmandskoner) fra Valby tidligere torvede

i hovedstaden, ell. hentydende til disses særlige

paaklædning, som Valby-dragt (Blich.(1920).

XXX.227), -hue (UfF.), -hønsekræmmer
(Valby. 1. 11), -kone (Blich.(1920). XXX.
225 f. værdige Valbykoner med deres ned-

hængende bloramererede Kyser . . falbød

deres Fjerkræ. Le/»m./.22i. TroelsL.L.83.95),

-kræmmer (Begtr.Sjæll.II.470), -kræmmer!
(OHMUll.Wb.), -kyse fman (kunde) over
Huerne have Valbykyser, lavede af Pap og
sort Toj, oftest med Besætning. Hedebo.l 14),
- kælling (Cit. 1822. (P Eliassen. Kongeaaen.

(1926).132)), -pige (Blich.(1920).XXX.225.

228), -tøs (RudBay.EP.I.126); dels (jarg.)

ssgr. som Valby-engelsk (daarligt engelsk

(som det tales af en ikke-indfødt (især: en
dansker)); jf. flg.), -englænder (person (dan-

sker), som kritikløst, slavisk beundrer og efter-

ligner alt engelsk ell. uden held agerer verdens-

mand, kulturpersonlighed. Der har i de senere

Aar dannet sig herhjemme en temmelig
talrig Klasse, der med et Fællesnavn kal-

des Anglomaner, men som af Folkevittig-

heden benævnes „Valdby-Englændere", be-

staaende af Individer, som have tilegnet sig

engelsk Klædedragt, engelske Manerer og
engelske Eiendommeligheder, som sværme
for, hvad der hedder Engelsk, og see med
Ringeagt ned paa alt Andet. Bille.Skizzerfra

England.(1858).3. Rosenkrantz.H.62).
Vald, en. se II. Val.

Tald-birk, en. se Valbirk.

Talde, en. se I. Valle.

'Valdemar, propr. ['valdaim^r; gldgs.

ell. prov. egs. 'val'- (Verner.240. AaHans.S.
96.112. Feilb.)] (ogs. Volmer, jf. DGP.I.
1544ff.). i udtr. som kong Valdemars (ell.

Volmers^ (vilde) jagt, jf. I. Jagt 1.4, vild.

gaa ud og ind (olgn.) som kong Valdemars
(ell. Volmers^ rumpe ell. røv, se Rumpe
sp.1390**«; Røv sp. 266"s:,

jf, (vel eufem.):
de Udbedringer, som gjøres ved Steenbroen,
ere ligesaa snorlige som Kong Volmers Bag.
Rappee.l858.327.sp.2. Valdemars-dag:,
en. (jf. Genforeningsdag^ national festdag
("/•), indført 1912 til minde om slaget ved
Reval 1219, hvori kong Valdemar Sejr deltog.

Cirk.Nr.39r*/„1912. Cirk.Nr.30*/iil949.
Valder-migse* en. se Valborgmesse.
Tald-horn, et. ['vald-; ogs. "val-] (tid-

ligere ogs. (skrevet) Valt-: Holb. Bars. 1.2
(1731: Vald-;. Klevenf.RJ.32). fU. d. s. ell.

t -er (Holb.Bar8.L2) ell. f -e (LTid.1741.

445. MR.1806.319). (sv. vald-, valthorn, no.

valthorn; fra <t/. waldhorn, til ty.wald, skov

(jf. Valdsneppej; sml. Skovhorn) J^ horn anv.

ved jagt (jf. Jagthorn^; navnlig: naturhorn
anv. som musikinstrument; ogs.: orgelregister

(i ældrd orgler), hvis toner ligner valdhor-

nets (VSO. D&H.). Thielo.M.85. pludseUgt
(trængte) de klare og skingrende Toner af

10 et Valdhorn igjennem Skoven. Etlar. GH. I.

120. nu sætter Skibsorkestret i . . en sagte
Hymne, hvori Waldhornet høres som en
guttural Kurren. JVJens.RF. 38. se ogs. u.

Tavshed 2. efter præp., i udtr. for spil paa
valdhorn: Spillemændene . . tudede . . i Valt-

horn. Klevenf.RJ.32. blæse (jf. blæse 1.5 beg.)

paa (ell. i, Høysg.S.lll) valdhorn (HCAnd.
(1919). 1.88. S&B.), spille paa valdhorn
(Blich.(1920).VII.39),jf.: Spil paa Vald-

20 horn og T!iompet.Cit.l733.(AarbSorø.l924.

117) samt: et Stykke paa Valdhorn. 5iic^.

(1920). VI1. 15.
II

hertil Valdhorn - blæser
(LTid.1741.494. Heib.Poet.VII.403. D&H.),
-klang (Oehl.Digte.(1803).222. D&H.) samt
Valdhornist (musiker, der spiller paa vald-

horn (officiel betegnelse inden for hæren til

1842 (OrdbS.), jf. Stabsvaldhornist samt Pre-
mier-Valdhornist. MR.1789.228). S&B.
D&H.).

30 Vald-knnde, -mne) -nød, -plads,
en. se Val-knude osv.

Taldrap, en (MR.1810.417. MilTeknO.
170. Kunstudstill.(1879).106. OrdbS. jf. S&B.)
ell. (nu sjældnere; if. VSO. oftest intk.) et

(PWBalle. R. 113. SCBarth. Livserindringer.

IL(1900).47). fival,r^6] (ogs. skrevet Val-
rap. BornholmsAvis.^/tl848.4.sp.l . Kunstud-
still.(1879).106. FortNut.V166. — f Vald-
rappe, en. MR.1799.935. jf. VSO.). flt. -per

40 (PWBalle.R.74. Baud.G.230. VSO.) ell. (nu
især) -pe (MR.1797.855. OrdbS.). (ænyd.

(flt.) waltruper (Kalk.lV726b*), sv. val(l)-

trapp; fra <j/. wal(d)rappe, waltrappe, af ital.

gualdrappa; rid., X) prægtigt udstyret,
nedhængende sadeldækken, skaberak (i

vore dage vist kun anvendt til gallabrug

af gardehusarerne). MR.1796.752. Tidsskr.f.

Krigsvæsen.l858.Till.81. HistMKbh.IY 345f.

Vald-sneppe, en. ifra ty. waldschnepfe,

50 til wald, skov (sml. Valdhorn^; jf. Holtsneppe;
nu næppe 6r.) \ skovsneppe. Thurah.B.20.
CMuller.Koge-Bog.(1785).3. Bredahl.1.18.33.

Larsen.

valdte, præt. af vælte.

valedere, v. se validere.

valen, adj. ['va-l(a)n] jf. valen. Høysg.
AG. 144 (sml. Bertels.H. 21 3. 220). (nu kun
dial. vaal(l)en. Moth.V27. Univ Bl. 1.351
(sjæll). Thorsen.187. LollO. FrGrundtv.LK.

60 146. Rask.FynskeBS.66. Feilb.; opslagsform
i MO.). best.f. og ^<. valne ['va-lnaj (tidligere

ogs. m. kort vokal, jf. Arkiv.XII.364). (ænyd.
va(a)len, sv. no. valen (fsv. vahn^; besl. m.
no. dial. vale, dyb søvn, og 1. led af Valmue
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samt (rimeligvis) mnt. welen, visne, tørre,

ty. welk, vissen; sml. dvalen (2), jy. valmet,

vaalsk ifFeilb.) i sa. bet. og ssgr. som ænyd.
vaalmundet, stammende (sv. dial. valmunnt,
frossen om munden), sv. valhånd, no. val-

hendt, kold, klam om hænderne samt valne)

I) om et levende væsens fysiske tilstand.

I.l) (undertiden vanskeligt at skelne fra bet.

1.2 og 2; i rigsspr. kun i enkelte anv.) uden

kraft, energi, spændstighed, det rette greb paa
tingene olgn.; kraftesløs; slap; svag. || om
person; ogs. (jf. frossen 3 slutn.) m. bibet.

af, at vedk. er forknyt, bange. Moth.V27. *et

Skyggeliv i Fred . .
|
Hvor man gaar som

i en I)ø3,
I
Valen, død og magtesløs. Grundiv.

PS.VII.346. skal jeg vise Jer, at jeg hverken
er tosset eller valen, saa siig blot til (o: som
forblommet trusel om prygl). NPWiwel.NS.
241. især (jf. u. bet. l.z) i udtr. som (ikke)

være valen om (ell. paa. FrGrundtv.LK.
146. i. se ndf.) fingrene, hænderne: han
var ikke valen om Fingrene (o: bange), den
K&ilGrundtv.Saxo.II.288. *Gothen til at

drage Sværd | Var om Haand for valen.

sa.Snorre.11.7. (han) lod til at være en Karl,

som kunde røre sig, og ikke var, hvad man
kalder valen om ¥xx\gtQiiQ.NPWiwel.R.266.

jf. (sj.): han er helt valen om II j ærtet
over det, at Du skal \æk.Schand.TF.I.169
samt: (lian) løftede Maskingeværet. Hans
venstre Arm var helt stiv af Vægten, og han
var valen i Fingrene af \]heh&g. Hemingway.
HvemringerKlokkernefor?II.(overs.l941).486.

jl om ting ell. forhold, (han talte) med valen

Rast, som var Tungen . . bleven ham for

lang i Munden (af skræk). GyrLemche.VK.
292. de valne Lussinger, man erindrede fra

Skoletiden.PouWørgaard.Da Christian varHu-
sar.(1946).62. et valent haandtryk

j
som adv.:

(hestene) skrabede valent i JoidGn. JVJens.

CT.185. (han) strakte sin højre, vanskabte
Haand ud mod Drengen, som trykkede den
vHent.HelgeKaarsb.HM.145. især om legems-

del (navnlig haand): Grundtv.PS.V11.514.
*lad Haanden valen

|
famle om det møre

Scepters Stok. Schand.SD.101. (spædbarnets)

smaa, valne Læber. Rist.J.207. (Estrup) saa ,

at Regeringen vilde komme i valnere Hæn-
der. ii^(/flrøn<i«<.£. i 73. 1^) som p. gr. af
(langvarig) kuldepaavirkning er (forkom-
men, forfrossen og) (næsten) følelsesløs;
(næsten) stiv af kulde. \\ om levende væsen
(person), de dyndvaade Stridsmænd blev
snart saa valne, at de end ei formaaede at

raade med Se\\et.Orundtv.Saxo.IlI.190. Stu-
denterne gik omkring med opslagne Kraver
og røde Nsser. B. var ogsaa forfrossen og
valen.JVJen$.D.32. Esv.190. uegl: „du er

jo ikke syg, vel?" — „Nej, men jeg er lige-

som valen og frvser indvendig." ^Jl/øW.i/.
i20. isoer (jf. u. bet. l.\) i udtr. som være
^len om (SitB. LoUO. UfF.) ell. (l.br.)

I)»a (SAB.) fingrene, hænderne olgn.:

*Ild er behov | Ham som indkommer, I
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Og er paa Knæ )iVB\%n.Sandvig.Edda.I.64.

„Hvorfor bruger han Pidsken, og ikke Hor-
net, naar han vil have Nogen af Veien?"
spurgte jeg . . „Nei, jeg er valen om Mun-
den .

." svarede Kudsken. CBern7».iVF.//.9.

jf. (sj.): *0m Hjertet var Du bleven noget
valen,

|
men her er Brændevin og Flæske-

brød. /Sc/iand.C/D.S?.
II

om legemsdele, den
gamle Stakkel fik sine valne Lemmer optøet.

o Grundtv.Saxo.111.380. *Han sang for at

varme
|

sit valne Bryst.OlafHans.Tværveje.
(1904).63. frysende Vognstyrere, der kruin-

mer de valne Tæer inden i Træskostøvlerne.

Tejn. Drømmen og Virkeligheden. (1942). 5. al-

mindeligvis om fingre, hænder: Moth.V27.
Mine Fødder vare lis, mine Fingerender
\alne.0ehl.Er.III.116. *Folk paa Gaden gaae
omkring

|
Med røde Næser, valne Fingre.

Winth.IL80. Man gnider sine valne Hænder
20 og godter sig i Stuens Lunhed. IRaunkiær.

ID.88.

2) overf., om person(s optræden, følelser,

ytring osv.): præget af undvigen, passivitet,

ligegyldighed, svigtende lyst ell. evne til at

tage et klart standpunkt, gaa ind for en sag,

nære faste anskuelser, udvise handlekraft, be-

slutsomhed olgn.; lunken; uenergisk; hold-
ningsløs; mat.

II
om person. *jordens gamle

skaber
|
famled som en fusker, valen, grov.

30 NMøll.R.39. Starkad (indgød) med sine

stærke og manende Ord den vege og valne

Ungersvend en ny Manddomsaand.JOir.SZ>.
1.339. (han er) høflig, aldrig irriteret som
før, men blot valen og høRig. MartinAHans.

N0.165. m. nærmere bestemmelse: Gorm er

en gæv Hærmand . . dog er han lidt va-
len i Sindet.PVHammer. AleLangskægs Saga.
(1900).17. jf.: (han) var valen paa Forstan-
den . . ubehjælpsom som et B&rn. Markman.

40 Fort.225. || om (ting ell.) forhold, en temmelig
valen Satire over det kiøbenhavnske Fruen-
timmer. Kritisk Journal. 1771. 182. Brandes.
V11.35. et lunkent, tvivlraadigt, valent Svar.

Hørup.1.109. af valen Humanitet har (højre)

forsømt at bruge sin Magt i fuldt Mkl. Biskop
Fr.Niel8en.(1911).194. et valent Smil. Pol.

"/il942.11.sp.2.
II

som adv. Catulus havde
værget sine Passer saa valent at Cimbrerne
var trængt over Alperne og nu stod nede i

50 Italien. JFJen8.Cr.27^. (han) udtalte sig

vaÅent.JacPaludan.S.129. ofte i forb. tage
valent (fat) paa noget: man tog altfor

valent og ængsteligt fat paa „Oprørerne".
Pont.FL.325. Sligt (a: et hidsighedsdrab) und-
skyldtes, toges valent paa. MRubin.MB.208.
Fnsch.EK.1.212.
valendere, v. se validere.

Valen -hed, en. {ænyd. vaalenhed;
især CD) til valen. Moth.V27. til valen 1.3

:

60 SvOruridtv. HNorlev.L.40. || især til valen
2. Lunkenbed, Valenhed og taagede Tale*

m&&deT. Dagbl.*/it 1890.1.8p.6. Englands Va-
lenhed og Uvilje til at tage Standpunkt.
Østrup.(OadsMag.l935.7).
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Yalerian, en. [valeri'a^n] (ogs. Valo-

rlane. Ivaleri'a-na] BerlTid.**/iol931.Aft.2.

sp.e. DJagtleks.1352). (sv. (fra 16. aarh.) va-

lerian(a) (f ogs. (skog8)yal(d)rian^- af mlat.

valeriana, af ukendt oprindelse; jf. Baldrian,

Veland) 2( d. s. s. Baldrian ; ogs. (apot.) om
drogue indeholdende et udtræk af haldrianrod.

JTusch.258. CollO. || hertil (jf. u. Baldrian;

Valeriaii(e)-olie (NordConvLex.V.677. Vare

L.U.93), -rod (NordConvLex.V.677. Vare

L.*1.93), -sur (Nord ConvLex.V.677. VareL.^

11.552), -syre. (OpfB.'VI.12. Christ.Kemi.

166. Meyer.*).

Wales, propr. [ivæ*l(8)s] i ssgr. om pro-

dukter (opr.) hidrørende fra det britiske land-

skab Wales, navnlig (bag.): Wales -bolle,

-brød, -krans, -kringle, -stang, om let

bagværk af smør- og vandbakkelsedej; se fx.

ISuhr.Kogebog.(1909).275f.

I. Valet, en (Moth.Conv.VlO. JBaden.
FrO. UfF.) ell. et (se ndf.). udtalt m. sidste-

ledstryk, jf. Valét. Moth.Conv.VlO samt UfF.
fit. -er (Thielo.M.l). (ænyd. valet(e), sv.

(dial.) (en, et) valet, ty.vsilet; af iaf. valete,

imp. flt.: „lev rel", til valeo, befinder mig vel,

er rask og sund (jf. rekonvalescere^; nu kun
dial.) af ske d(s-hilsen); farvel; ogs. om af-

skeds-gilde, ell. -bæger i selskab (UfF.); ofte

i forb. som til valet, sidste valet. driche

\a\eet.Rostgaard.Lex.Vr2c. Musiken . . har
været brugelig ved Valeter og ved Gieste-

hnder. Thielo.M.l. En Skaal paa Kongens
Fødsels-Dag, til Y&let.Trojel.I.116. *Til sid-

ste Valet (
Tøm endnu dette Bæger,

|
Det

vil styrke Dig ret. Winth.VII.181. jf.: »Bent
(o: en deltager i et slagsmaal) til Gulvet
maatte dale.

|
Af uligt Værge (o: et vaaben,

der var tungere end hans) der han tung Valet
modtog (o: blev slaaet i gulvet). Wess.151.

|j

i udtr. for afsked med livet, død. Jeg er i

Færd med at drikke deres (døende) Mor-
broders Skaal, paa det sidste Valet. BHBech.
Det unge Menneske efter Moden. (1 786).11 . Da
Maaltidet var forbi . . og da Synderen havde
faaet en Snaps til Valet, tog Reebslageren
fat paa ham (o: for at hænge ham).Oehl.
XXVI.106.

il
hertil Valet-maaltid ((Kalk.

1V.725). Rostgaard.Lex.V12c), -salve (d& Taf-
felet havde Ende, skeede Valet-Salven af

U.\skyttQxnQ.BerlTid."U1749.Till.[16J; jf.

II. Salve 1), -smovs (o: afskedsgilde. JBaden.
FrO.).

II. Valet, en. [va'læd ell. m. fr. udtale]

flt. -er. (af fr. valet, riddersvend, tjener; besl.

m. Vasal; nu sj.) ^ i tarok, polskpas olgn.:

knægt. Spillebog.(1786).116. *Tref (o: klør)

Valet (cv> med eet, ret). Bagges.1.6. Nord
ConvLex.*V1.893. Meyer.*
Val-fader, en. (tidligere ogs. (efter ældre

ortografi i udgaver af oldn. skrifter) -faudr.
Ew.(1914).I.380.V149. -fa(u)dur. Oehl.ND.
346.362 (Oehl.(1831).1.141: Valfader;;. {efter

oWn. Valfobr; jf. Val- 1; mytol.) i artikelløs

form: navn paa Odin (som kampgud). Moth.

V23. Ew.(1914).III.84. Trojel.I.107f. Martin
AHans.TS.57.
val-fare, v. -ede. (jf. ty. wallfahren og

Valfarer; sj., nu næppe br.) valfarte. *Af
Skarer Pillegrirame vrimled Veien

| . . det

var
I

Som Menneskheden paa en Vandring
var

I

Valfarende til Himmelen. Rahb.MSt.27.
-farer, en. (jf. -fare og ty. wallfahrer; sj.)

person, der drager (er) paa valfart; pilgrim.

10 den katholske, syndige Valfarer. Cii. 7845.

(PLaurids.S.V111.109). (klosteret) besøges

stærkt af Valfarere og almindelige Turister.

Sal. XVII. 1131. -fart, en. flt. -er. (sv.

vallfart, no. valfart; fra ty. wallfahrt (mht.

wallevart;, til ty. wallen, bølge, strømme, vav-
dre (oht. wallon, valfarte, mnt. wallen, van-
dre, valfarte, oeng. weallian, vandre), jf. III.

valle; besl. m. vælte; jf. -fare, -farte, -færd

2) I) (især relig.) rejse, som troende foretager

20 til et helligt sted for at gøre bod, søge opbyg-

gelse, helbredelse olgn.; pilgrimsfærd; under-
tiden (til dels mods. Pilgrimsfærd; m. spec.

tanke paa, at de troende optræder skarevis, i

større flokke. Holb.DNB.88. hvad har (disse

steder) ikke af Valdfart profiteret, sær Bid-

strup (o: Bistrup kirke og kilde ved Roskilde,

se Trap.*II.332) . . hvor riig blev ikke dette

Sted af alles Valfart deitH? PEdvFriis.S.279.
Menneskene meente med disse Valfarter (til

30 Jerusalem) at have betalt Gud deres Gield.

Mynst.Ref.57. Valfarten til Haraldsted bliver

i Aar Søndag d. 26. Juni. KathUgebl. 1922.
408. (jf. bet. 2) i sammenligning: Drog . .

paa Long-Champs . . hvor paa denne Dair

aarlig er saasom en WBihUBi,Tt.Klevenf.RJ.132.

II
foretage (VSO.VIII.80(u. Y&UarteTjj

ell. (navnlig) gøre en valfart, (en) Kilde,

hvortil der ved St. Hans Dags Tider giøres

smaa Valfarter. Weinwich.Stevns.* (1798).123.

40 (hun) vilde gjøre en Valfart til det hellige

Billede i Capellet en Miil fra Byen.Oylb.EA.
210. 2) over}.; navnlig om rejse, udflugt, man
foretager (enkeltvis ell. (navnlig) i samlet

flok) til mindeværdige steder, seværdigheder

olgn. *min Muse nu en dristig Valfart vo-

ver
I

Omkring den skabte Kreds (o: alskab-

ningen).Tullin.SkY.5. uforglemmelige være
mig mine yngre Dages Valfarter til . . det

nordlige SiæYia,nå.Rahb.Fort.I.446. Kjøben-

50 bavnernes Valfart til Frederiksberg for at

se Fastelavnsløier. Jfie/irend. (bogtitel. 1833).

Ulykkestedet ligger tæt uden for Nykøbing
F., og der var naturligvis stor valfart derud.

Pol.y, 1949.1.sp.6. ofte (jf. u. bet. 1) i forb.

som foretage (Hauch.IV.154) ell. (især)

gøre (en) valfart, valfarter: Rahb.PoetF.

11.60. Engang om Sommeren giorde vi sæd-

vanlig en Valfart til Dyreh&ngen. Oehl.Er.

1.15. de mange Reisende, der om Sommeren
60 gjøre Valfart til Himmelbjerget. Ci<. i87S.

(KirkehistSaml.6R.11.622). D&H. -farte,
V. [-|fa-(')rda, -(fajOda] (fra ty. wallfahrten

ell. dannet til -fart; jf.-ta.Te og sv. vaUfårdas)

I) (især relig.) drage ell. være paa valfart (1),
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tiavnlig: skarevis. Erik Ejegod . . valfartede,

skjønt Folket grædende bad ham blive.

Goldschm.III.510. i præs. part. (i substanti-

visk anv.): En valfartende kaldes Pilgrim.

Hag.IX.446. Ved Middelalderens Valfarts-

steder solgtes der smaa . . Mærker, som de
valfartende kunde \)æTe.CGSchuUzm.fl.:Æbel-
}wltKloster.(1945J.33. \\ især i forb. m. (steds-

adv. og) præp. (navnlig: tilj. Hauch.DVIIL
72. paa de hellige Mænds Navnedage val-

fartes der skareviis til Klostere og Kirker.

HN Claus. Ref. 169. AugFSchmidt. Danmarks
Helligkilder.(1926).44. 2) (jf. -fart 2) overf.

en Normand beviser mig (o: Ewald) den
Hæder at . . valfarte ud til mig i min fattige

Eensomhed (o: i Rungsted). Oehl.XXV1.161.
Vi valfartede ud i Sorøs Skove, langs med
den dejlige ^ø. Birkedal.0.11.64. til Barn-
dommens Land kan der ikke valfartes, det

hører som Atlantis til Landene der er gaaet
xmåcj.JVJens.LB.S. Folk de valfartede til

den store Ildebrand. Lolrø. -farts*« i ssgr.

(sjældnere (undt. foran s i 2. ssg.-led) Val-
fart-, se ndf.). (især relig. ell. (g) af Val-

fart (1); foruden de ndf. medtagne bl. a. Val-
farts-by, -helligdom, -kapel, -rejse, -sang.

•broder, en. (;/. -mand og <?/. wallbruder;
«tt næppe br.) pilgrim. Biehl.DQ.lV.25 (Lieb.

DQ. 11.261: en Pøniterende^, -eanc en.

-fart-: Pfiug.DP.17. *Vredes ei, min Fader,
|

.At denne blev min første Valfartgang
|
Til

'ine BeenlBoye.PS.1.223. \\ spec. til Val-

fart 2. -farts-: SalmHj.564.1. *Kun Her-
erg-Ly paa Valfartsgang

|
Er hvert et

IHjern paa Jord. lng.RSE.VII.207. smst.82.

U40. -kilde, en. HVClaus. H. 191. Aarb
lTurist.1931.54. -kirke, en. MCohn.VH.
12. DanmKirker.lll.373.V1.563. -mand,
rø. (jf. -broder; sj.) pilgrim. lng.RSE.1.72.
-skare, en. (1. br.) pilgrimsskare. Valfarts-

Sange.(1921). 4. (der) strømmer store Val-
farts karer til Genazzano for at bede
Helgenbilledet om \V]di\^. Bille.ltalien.il.

330. -Nted, et. i) til Valfart 1. ConvLex.
XV111.510. Æbelholt Kloster . . var et

stærkt besøgt Valfartssted. C6r6'cAuWz m.^.:
Æbelholt Kloster. (1945). 39. Karup var . .

i Middelalderen et berømt Valfartsted,
hvortil Pilegrime og Syge strømmede fra

alle Kanter. Trap,*//..39/. 2) til Valfart 2.

den store Ølpavillon paa Gamle Kongevej .

.

blev et yndet Valfartssted for Københav-
nerne. 6'a/sc/».//.205. Strømmen til Lærdom-
mens fælleds Valfartsteder i Bologna og
Padua, Paris og VMn.HNClaus. Univ. 6.

JAJeraensen.Bornholm.[1886.]70.

Val-faad(a)r, f/ropr. se Valfader.
-faerd, en. I) (jf. Val- 1) \ hærtogt; kriger-

færd; vikingetog. ThøgLars.VildeRo8er.(1895).
64. 2) {8v. vallfard; omdannet af Valfart)

t valfart (1). Moth.V28.
Valf, et (jf. dog ndf. 8p.290**). [vnVq]

fil. (nu tsær dngl. ell. dial.) [val'] (jf. UnivBl.
1.370 (sjæll). OrdhS.(gl.-kbh.). Feilb. samt

SBloch.Sprogl.291 ; Høysg. har stødløs form

(jf. Feilb. og Bertels.H.222): vål. Høysg.AG.
36.138. sa.2Pr.l4. jf. sa.Anh.28). (indtil mid-
ten af 18. aarh. alm. skrevet Val (Vall). Moth.
Vin. Holb.Anh.8ff. Wadsk.42. NvHaven.
Orth.184. jf.: om der giøres noget Valg,

da er Vallet gandske spottefuldt. Loddc.i^T.

148 samt: Val. Wibe.(Nyeorig.Skuespil.IV,3.

(1783).57; men: Ya.\g.sa.(smst.l21.143)). Val

10 af vælger skrive de fleste nu uden g. JBaden.
Gram.*(1792).20. formen Val forkastes i Molb.
HO. sj. (skrevet) Vael. LTid.**U1720.5. jf.

(maasice dog blot tyskpaavirkede) skriveformer

som Vahl-Dagen. Klevenf.RJ.39. Wahl-Sprog.
LTid.l733.25 (langvokalisk form endnu dial.:

Flemløse.71. jf. Feilb. samt: „oprindelig lang-

tonet, siden korttonet." Lewn.)^. flt. d.s. ell.

(sj.) t -ler (?ave-\aMeTne.Holb.Kh.753).
(ænyd. va(e)l(l), vol(l) (vaal), sv. val, no.

20 val(g), oldn. val, ty. wahl (oht. wala, f.);

egentlig vbs. til vælge
||
formen Valg er dan-

net efter vælge (som Salg til sælge^; den

er tidligst noteret fra Ew.Adamog Ewa.(1769).

38.98)

I) (jf. Kaar 1) handlingen at fore-
trække, bestemme sig for den ene af to

ell. flere muligheder; handlingen at vælge;

udvælgelse; ogs.: adgang, lejlighed til ell.

mulighed for at vælge. I.l) i al alm. Af
30 Vallet maa man dømme om Udvælgeren.

Ruge.FT.45. *du (skal) ei bestemme dig

endnu,
[ Du skal ei ved et overilet Valg

(o: af ægtefælle)
\
Berede dig en altfor sildig

Anger. Hauch.SK.75. Tro er et Valg, ingen-

lunde den ligefremme Modtagelse. Kierk.XIl.
131. staa (se u. II. staa 3.5^, stille(8) (Social-

dem.**f»1949.6.sp.4) over for et valg. jf. u.

bet. Li: Naar . . en ung Pige følger sit

Hjertes Valg, saa er dette Valg . . i stren-

40 gere Forstand intet NBXg.Kierk.il.151. D&H.
II (jf. Valgtavle; haandv., foræld.) om visse

haandværkssvendes (snedkeres , skomageres)
ret til at vælge arbejdsgiver blandt mestrene

(„begærvalg"), det af Svendene (j: snedker-

svendene) egenraadig indførte saa kaldede

Begier-Valg. PI.*/4/7S/.^3. 1730 forpligter en

Svend sig til at lade sig omskikke „efter om-
stænder walen". CNyrop.Haandv.225. jf. smst.

8f.213f. II m. nærmere bestemmelse; dels i forb,

50 m. af (^ paa. Nyerup.IMtM.434) ell. (nu sj.)

objektiv gen. (an Lærers \&\.OGuldb.AT.464.
VSO.), angivende hvad der udvælges, foretræk-

kes: det, hvori Kiernen af Veltalenheden og
Styrken af Stiilen bestaaer, Valg (fJSneed.J
EtBrev.(1760).18: Val; af Ord. J5need./A'.

201 (jf. Ordvalg;. Kierk.VI.378. Man kan
ikke være forsigtig nok i Valget af sine Uven-
ner. St Drewsen. Overs, af Wilde: Dorian Grays
Billedr.(1905).12. dels i forb. m. (i)mellem

60 (M. (i)blandt. Skue8pIV498. ApO.15.7(1907).

t af. se sp.292") ell. (nu sj.) inf. (se u. bet.

l.z), angivende de muligheder, blaridt hvilke ud-
vælgelsen foretages: *(du) mig forunder Valg
imellem Strid og Vred. NordBrun. Zar. 31.

XX\l. Rottrrkt ••/, 1961 19
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Hvor er dog selv Pigens Valg mellem Frierne

saa ubetydeligt i Sammenligning med dette

Valg mellem Gud og VeTden.Kierk.VIII.291.

•Der var Valg mellem Hare- og Dyresteg
|

Og mellem Tidens store Problemer. Dracftw.

D.54. 1.2) i (faste) forb. m. adj. t (jf- blind

3^; (jeg) tog ved et blindt Valg Touren

først til Hamborg og derfra over Lybek hid

til Kiøhenhåvn. Wess.LbF.8. — et daarligt,

godt (JBaden.DaL.743), heldigt (Bøgh.Valby-

gaasen.(1859).67. Pol."M949.1.sp.4), klogt

(OGuldb.VH.(MO.)), let (Bagges.Ungd.I.134),

lykkeligt (BerlTid.^*U1949.M.5.sp.4), slet

(Suhm.II.242. JBaden.DaL.743), svært, tungt

(UngdGU.334), vanskeligt (POVU1949.3.
8p.2) osv. valg. til behageligt valg, (nu:)

til behageligt udvalg (jf. u. Udvalg 1). Blich.

IY364(se m. behagelig 2). bundet valg, se

u. binde 6.3 slutn. (og sml. u. bet. 2). frit

valg, se u. I. fri 3.8. || kræsen i sit valg,

se kræsen 1.3. 1.3) i faste forb. m. verber,

(om forb. gaa valg i se u. bet. l.i). overlade

i't lade. PRosenstG.BilligeFrie-Tanker.(1753).

35. vAph.(1764)) en valget: (det) var bedst,

at overlade Vallet (o: af ægtemage) til hende
selv. Suhm.n.243. Leth.(1800).117. MO. S&B.
stille en et valg, se IV stille 4.3. (nu m. over-

gang til bet. 2) i forb. som valget falder
paa en: *siig mig, naar du (o: tandpine)

plage skal, |
Hvi falder just paa mig dit Val?

Wess.255. min Søn har ret viist sin gode
Smag, da han har ladet sit Valg falde paa
saa mageløs en Skiøiiheå.PAHeib.Sk.II.92.

S&B. som subj. for staa: Aandens Gilding

eller Legemets — her stod Valget. Ponf.LP.
VIII.128. se ogs. u. staa sp. 778''. som subj.

for være, t udtr. m. nægtende ell. indskræn-

kende bet.: S&B. Der er . . intet Valg mere
for hende. 0Friis.Litt.113. jf. (nu næppe br.):

her er kuns to Vall enten at underkaste dig

Lands Lov og Ret, eller give 400 Rixdaler.

Holb.llJ.V.9.
II
som obj. for bestemme. Jeg

gjennemgik nu en hel Deel Stænder for at

bestemme mit Valg (o: af livsstilling). Ing.

EF.III.125. direktøren bestemmer selv val-

get af alle virksomhedens ansatte \ m. tings-

subj.: Stedforholdene . . maa ofte herved
bestemme Ysi[get.Ursin.D.180. valget af

byggematerialer er bestemt af forsynings-
situationen

j II
(nu især i best. f. og vist

kun m. hens.-obj.) som obj. for give. Moth.
VIII. Jeg gav hende Valget, og hun valgte
ikke. Goldschm.1.390. især m. nærmere be-

stemmelse (jf. u. bet. l.i): (han) gir jer Vall
at tage, hvilken (af perlerne) jer lyster.

Holb.Usynl.I.l. *grumt I give det Valg mig,
|

Enten i Havet at døe, eller døe for det blin-

kende UoTdsts.BA.Oehl.XIX.185. Kongen kan
forflytte Embedsmænd uden deres Sam-
tykke, dog saaledes . . at der gives dem
Valget mellem saadan Forflyttelse og Afsked
med Vension.Grundl.(1849).§22. der gives
os Valg mellem Nordisk og Tydak.Vodskov.
SS.131.

II gøre et (ell.sit) valg, (jf. u. bet.B)

d. 8. 8. træffe et (sit) valg (se ndf.). I har

giort et got Val (o: af ægtefælle) mit Barn.

Holb.Stu.III.2. Kierk.VIII.351. T. gjorde

tidligt sit Valg og sagde Nej til Verdslig-

heden. £fier<eJs.M^.2i.
II (jf. u.bet.3) som

obj. for have. *Udvælg dig dog en Mand,
imedens du har \a\.Helt.Poet.65. Wess.78.

var det hende tjenligere, at hun havde
Valget, men knibsk valgte og valgte, og

10 aldrig kom til at wæ\ge.Kierk.VIII.291.

dersom jeg havde Valget, tror jeg, at (osv.).

S&B. jf.: *det, som allersidst den Kloge
vælger,

|
Saalænge han et Valg tilbage har.

PalM.TreD.45. ordspr. (nu næppe br.): den
som har val(g), har ogsaa kval olgn.

{tilsvarende i sv. og ty.) EPont.Atlas.I.197. jf.

Mau.11870. — m. nærmere bestemmelse (nu
især m. (i)mellera^: den Franske (gesandt)

maatte hafve Vallet at staae næst ved hvilken

20 af disse tvende, Kongen eller den Kæyserlige

(gesandt), som hånd \i\de. Slange.ChrIV780.

Ejerne (af døde kreaturer) har Valget af, at

betale efter Taxten, eller lade Natmanden
beholde Huden. Cit.l791.(FDyrlund.TN.378).

S&B. De har Valget mellem at betale eller

(osv.).Ludv. — i indskrænkende ell. næg-

tende udtr.: kun have valg(et) (i)mellem
(to ting), intet (andet) valg have ^end

osv.) olgn. *den blinde Lydighed
|
Har intet

30 Ysi\g.Ew.(1914).I.234. nu havde de Over-

blevne kun Valg imellem Død og Flugt.

Wand.Mindesm.1.74. Jeg havde intet andet

Valg end at gaae hiem.Gylb.(1849).IX.7.

Jesp.MFon.'49. jf.: (chaufføren) fortalte, at

han opdagede Toget saa sent, at han kun
havde haft ét Valg, at give Vognen Gas
og lade staa t\\.JernbaneT.^'^U1939.6.sp.3.

\\

som obj. for træffe. *Du forlodst din Him-
mel-Sal,

I

Tog et Hyrde-Embed paa, |
Lod

40 din Konge-Krone staae, |
Treffede et sel-

somt Val.J5rors.94. Aarestr.SS.IV.75. (kon-

gen hældede) lidt til kristendommen, men
uden at træffe sit \a\g.AOlr.DH.II.48. der

(var) kun to Sjaler at træffe Valg imellem.

LeckFischer.Ka.30. spec. (jf. bet. 3) som udtr.

for, at man af en større (litterær) stofmængde

udvælger en vis del (til offentliggørelse, ud-

givelse): der (maa ved udgivelsen) treffes et

Val (o: mellem de mange beretninger). EPont.

50 Atlas.II.v. DPs.I.vi. 1.4) i særlige forb. m.
præp. Jakob Knudsen var af Opdragelse og

Valg helt den gamle Tids Mand. jKoos.Ger-

manica.(1938). 177. jf.: af frit Valg. -SÆB.
Bl&T.

II
efter eget valg olgn. TroelsL.IV.

121 (se u. Pelsrokj. lotteriets hovedgevinst

er varer til en værdi af 1000 kr. efter eget

valg
j jf. bet. 3: jeg giftede mig . . Efter

Grunde, efter Valg (JSneed. Den patriotiske

Tilskuer.1762.490: Val;, efter Overlæg, sva-

60 rede den LasTde. JSneed.IV77. || i visse (nu
næppe br.) udtr. for, at udvælgelsen overlades

en, at det staar en frit for at vælge noget,

(især efter præp. i). Siden du sætter det i

mit eget Val, saa vil jeg siunge (denne sang)
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[for dig. Suhm.1.139. slaae sin Tælt op paa
|de Grændser, hvor det skulde være i Sol-

Idatens Val, at desertere, om det behagede
lh&m.OeconT.IV77. staa i Ens VaIg.Ctf.iS04.

WOrdbS.). spec. i forb. som gaa i valg (i)

Uogs. gaa valg (ud) i. Holb.Ul.IVl. sa.MTkr.
U08. Rahb.Tilsk.1794.311), vælge (undertiden

lin. bibet. af ubeslutsomhed, nølen, svigtende

\ievne til at træffe et valg). Den Hungrige gaar
'cke i val, hvad stycke (kød) hånd vil an- i'o

ihe.Sort.Tr.20. Kraft.(KSelskSkr.VI.195).
har vi ikke saa mange Grunde at gaae i

Talg \.Ew.(19U).V.U0. jf.: I Begyndelsen
itod jeg . . i Valg mellem begge Pigerne.

Mahb.Tilsk.l794.244(„ustBå\\"Levin.).talem.:

[gaa saa længe i valg, at man sanker kul

(Mau.11869. se ogs. III. Kul l.a; ell. faar

carn (NvHaven.Orth.184) olgn., betænke sig

længe, at man vælger noget værdiløst.

2) (spec. anv. af bet. 1 ; jf. Byraads-, 20

^Folketings-, Konge-, Pavevalg ofl.; især po-
"

.) om det forhold, at en ell. flere per-
'^soner udpeges, udvælges til at beklæde
et offentligt embede, en tillidspost olgn.;

navnlig m. tanke paa, at udvælgelsen fore-

tages af en kreds af stemmeberettigede (et

^raad, en generalforsamling, et vælgerkorps

jn.); ogs. i videre anv., om valghandling
1. -maade. Det Keyserlige Vall (0: valget

tf kejser). Holb.Anh.9. 1 Morgen skal Vallet 30
" Sverig vist gaae for sig. Langebek.Breve.63.

^«t Valg paa Valgdagen synes at forudsætte
Valg (jf. bet. 1.1 j i Lønkammeret. Hjort.

^alg.lO. Vi havde Valg iga.3iT. Cit.l879.(Bran-
.Br.III.291).

II
m. angivelse af den (dem),

(skal) vælges, udtrykt ved gen. ^Hinden-
l>urgs Valg. ErikMøll.FA 84) ell. præp.-led

af fValgene af Landstingsmænd. Grwndi.

[1866).§40. Munch.S.'*(1938).248) ell. (tid-

'fere) paa: hånd stadfæster Capitelets Val ao

paa en nye Bi?koTp.Gram.(KSelskSkr.lV.
%2). Hvergang Valg paa Borgerrepræsen-

iter loregdLd^cx.Anordn.^/il840.§14. Valg
laa nye Medlemmer af Styrelsen. UnivBl.
IJ[III. i forb. m. præp.-led m. til, der angiver
Jiten ell. forsamlingen, hvortil man vælges:

letropoliterne . . satte sig imod . . hans Vael
PatriarchatetLTtd."/, 7720. 5. MO.(u.

Valglov/ (han) søgte . . forgæves Valg til

len franske lovgivende Forsamling. Speciafor. 50

I943f44.224. den prøjsiske konges valg til

'irsk kejser
i

i forb. m. præp.-led m. paa
' angivelse af det tidsrum, for hvilket et valg

gælder: Dette Valg skeer kun paa 12 Aar.
Anordn.^'il840.§3. et valg (fx. af et æres-
medlem) paa livstid

i || t faste forb. m. adj.
politiske, kommunale valg (Munch.S.*(1908).
36. VSO. (u. Valgkreds;), de højestbeskat-
tedcs valg, se beskatte, bundet valg, valg,
hvor antallet af kandidater er begrænset (i for- m
hold til et forudgaaende, kasseret valg; jf. u.
Omvalg;. VSO. D&U. te ogs. u. binde 6.8
'luln. direkte (Lovyil848.§5. Munch.S.'*
(1'J38).52) ell. umiddelbart (VSO. DdkH.

jf.: Kongen (havde) ved umiddelbart Valg
. . udnævnt (Brochmand) til Sjællands Bi-

skop. BiogrL.*IV119) valg; mods. indirekte
(se indirekte 2) ell. middelbart (Anordn.
^^1840. VSO.) valg, valg, hvor de vælgende

ved selve deres stemmeafgivning udpeger de

valgte, henh. vælger en kreds af repræsentanter,

der saa foretager det endelige valg. || i faste

forb. m. verber, (af) hol de (MdsskrLitt.XII.
315. Lov^yil867.§64. ¥oWU1949.1.sp.3),
foretage (LovNr.l39^'U1920.§55) , ud-
skrive (2.\ slutn.) valg; bestyre ^Lou"/?

1867.§72), lede (VSO.(u. Valgbestyrelse;;

et valg; om kandidat: modtage (Anordn.^U

1840.§13. VSO.), opnaa (Lov^'''il867.§38.

Lovtid.l950.A.50), søge fDÆS.^«. Valgkan-
didat;, se ogs. ovf. sp.293**) valg; f om væl-

ger, stemmeafgiver: give sit val på én. Moth.
VIII; om regering, politisk parti: tage (et)

valg paa et spørgsmaal, appellere til væl-

gerne (udskrive valg) i anledning af en sag,

som man forgæves har søgt gennemført. GFog-
Pet.RR.42. se ogs. u. II. tage 15.3. — i forb.,

der delvis hører til bet. 1.8 (s. d.): Skulde
Nogen vælge paa et Individ, som ikke
er valgbar, har Valgbestyrelsen at . . til-

kiendegive ham, at han kan giøre et andet
Y&\g.Forordn.^^/il834.§41. en Stemmesed-
del, hvorpaa (vælgeren) har anført det Antal
af Stadens valgbare Borgere, hvorpaa der
skal træffes Vaig.Anordn.^/il840.§19. nu vist

kun (l.br.) i udtr. valget falder paa en
kandidat, vedk. vælges: Vallet var falden paa
Her Bormester von Bremen. Holb.Kandst.
V.2. LHøyer.G.64. (den 60aarige) kan und-
skylde sig for at modtage et paa ham fal-

dende Ya\g.Anordn.yil840.§13. \\ i faste

forb. efter præp.; i udtr. for at optræde som
(valg)kandidat(er) : fremstille sig (se frem-
stille 1.8;, opstille sig (D&H.) ell. (nu
især) stille sig (Grundl.(1849).§37. VSO.)
til valg, bringe (JBaden.DaL.742), gaa
^Styrelsen besluttede at erklære sig for

midlertidig og gaa paa Valg ved Udsendelse
af Stemmesedler. Danmarks Folkeminder.XL.
(1933). 30), komme (JBaden.DaL.742. Naar
en Candidat . . undlader at fremstille si?

personlig paa selve Valgdagen, kan han ikko

komme paa Valg. Lou'V,iS67. ^30. VSO.),
stille ((han) blev stillet paa Val til Apo-
stel-Embede, tillige med M&tthia.EEwald.
DenBibelskeConcordantz.I.(n48).133) ell. (of-

test; nu spec. om (del af) siddende besty-

relse olgn.) skulle, være paa valg (En-
gelst.lll.257. Kongen havde ladet forelægge

Kannikerne fire Stemmeboger, een for hver
af de fire . . Geistlige, som vare paa Valg.

Molb.Dn.II.305. Forretningsudvalget er slet

ikke paa WaHg. Lindskov Hans. G. 204); om
valgbestyrelse olgn.: stille en kandidat til

valg (Lov'*'7 1867. §31. LovNr.l39''U1920.
§27), anerkende hans kandidatur, gaa til

valg, dels om vælger(e): begive sig til valg-

stedet for at stemme (Tops. 1.132. naar (kvin-

19*
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derne) endelig skal gaa tU Valg, gaar de som
Faar til de politiske Yolde.GyrLemche.T.III.

108), dels om regering ell. politisk parti: (gaa

af og) underkaste sig vælgernes dom ved et

nyvalg. PoUU1949.'3.sp.3. partiet gaar til

valg paa militærspørgsmaalet (o: ger m. til

det, hvorom valget i hovedsagen drejer sig)
\

om valgforsamling: dJ skride (Holb.Hh.I.
291. Schytte.IR.1.107. Mohr.L.) di. f træde
(Pflug.DP.173. se ogs. u. Interesse 2) til

valg(et).
II
(nu næppe i rigsspr.) efter paa

(ell. tH), i udtr. for at være medbejler i en

konkurrence om en stilling, et embede, synge
paa Valg.Leri«. navnlig (jf. Valgprædiken^
i forb. prædike paa /"til. Feilb.II.882)

valg: Consistorium (udvælger) 6 a 6 Candi-

dater . . til at prædike paa Valg. Af dem
udnævner siden Consistorium . . En. Nyerup.
KB.548. HNClaus.Eft.28. Levin.

3) (spec. anv. af bet. 1; nu næppe br.) i

udtr. for, at der udvises omhu, kritik,
vragen ved en udvælgelse (saaledes at en
vis del forkastes, udskydes), jeg synes der

burde gjøres noget Valg i disse Sagn, og
ikke just Rub og Stub sankes sammen af

hvad enhver Maren Amme fortæller. PMøii.
(FCOls.PM.27).

II
især i forb. med, henh.

uden valg, med, henh. uden kritik, skøn-
somhed, grundig, forstandig udvælgelse, en
Lærdom, som er samlet med Valg (JSneed.
Den patriotiske Tilskuer. 1761 .760: Vai; og
iim&^.JSneed.II.389. Denne Samling er giort

med Valg og Stiænghed. Frank.SD.vii. (jeg)

læste virkelig flittig og med Ya\g. ECAnd.
ML.240. *hvis du samler uden Val

|
Eens-

lydende Vocaler,
(
Dit eget Øre sige skal,

|

At Verset ilde iv\ex.Reenb.lI.24. (den snakke-
salige) tog sine Materier uden et overlagt
Y&\g.Ew.(1914).IV180. Aarestr.SS.III.234.

jf.: *vi skal
| Uden Val (o: alle som een)

|

Jevnes (o: ligestilles) i den mørke Dal (o: ved
døden). StuJ).80.

|| ogs.: evne ell. tilbøjelighed

til at vælge kritisk, forstandigt, med (personlig,
selvstændig) skønneevne; i forb. som intet
valg have (jf.u.bet.l.a). hans Mangel paa
Sandhed og Selvstændighed gjorde, at han
selv intet Valg havde, men stedse bevægede
sig efter Modens . . Compas. Heib.Poet.X.22.
Hvo har ikke hørt, at Eros er blind? Den
store Hob tager Dette i den Betydning, at
han ikke har noget Valg, men hengiver sig

til den første den bedste Gjenstand^swsf.54.
4) (bet. 1) i konkr. anv. 4.1) ((3, nu mindre

br., jf.: „Undertiden." FS^O.; om den ell.

det, man har valgt, udkaaret sig. (den)
Dragt, hun bar . . var (næppe) hendes eget
Y&lg. Ing.VS.1.65. min Ven . . kunde (ikke)
fatte, at den eenlige Stand kunde være
Deres Ya\g.CBernh.NF.II.116. jf.: Blandt
dem, som valgte Christian den tredie til

Konge, var Ove Bilde . . De egne Fordele .

.

gieldte intet hos ham. Han saae paa den
almindelige Nød, valgte, og blev ved at
haandhæve sit Valg.Mall.Sgn.99.

\\ spec.

om den elskede, ens hjertes udkaarne. en
saadan Pige, der har havt en Kjæreste, vilde

dog aldrig bUve mit Ya.\g.Gylb.(1849).I.ll.

*Mit Valg er Møller Knudsens ældste Datter,
PalM.Y54. jf.u. bet. 1.1 : *Guastallas Prinds
er hendes Hjertes YdAg.Heib.Poet.lV.284.
Kierk.VIII.290. VSO. 4.2) (nu næppe br.)

i udtr. for, at noget forekommer, staar til

raadighed i rigt (ell. tilstrækkeligt) maal:
10 (rigelig) mængde, stort udvalg (af noget).

der er ikke val på sådanne folk. Moth.V111.
*Før vi paa dem (o: latinske fraser) kand
have Vall,

|
Maa Kister fulde skrives. Sor^.

Poet.27. Et rigt Valg af fortrinlige Vine
manglede ikke. ThRasmxissen.Erindringer fra
St.Croix.(1866).62.

\tt,\g-, i ssgr. ['valq-, dagl. ogs. 'val-]

^t Valgs-, se u. Valgmaade^. af Valg, især

af Valg 2, nu navnlig (polit.) m. h. t. kom-
20 munale og politiske valg; af det overordentlig

store antal kan foruden de ndf. anførte nævnes
Valg-afgørelse, -aftale (ml. politiske partier

før et valg), -aften (jf. -dag^, -agitation, -agi-

tator, -akt (jf. -handling^ -alliance, -bereg-

ning, -beretning, -bestemmelse, -bestikkelse,

-census, -deltagelse, -feber, -fidus, -fif, -for-

bund, -forhold, -form, -forslag, -frygt, -ind-

sigelse, -intrige(r), -kampagne, -klage, -kneb,
-komité, -kvotient, -ledelse, -leder (jf. -sty-

30 rer^, -lokale, -lov, -lykke, -løgn, -manifest,

-manøvre (se I. Manøvre 2), -metode, -nat

(jf. -dag^, -nederlag, -opraab, -ordning, -pa-

role, -pjece, -plakat, -politik, -politisk, -pro-

cent (jf. Stemmeprocent^, -program, -pro-

paganda, -reform, -regel, -resultat, -rummel
(se Rummel I.2), -rænke(r), (et) -røre, -sejr,

-skræk, -snyder(i), -statistik, -stemning, -svig,

-svindel, -system, -tale, -taler, -teknik, -travl-

hed, (røre) -tromme(n) (jf. III. røre 1.3^,

40 -træthed (jf. Træthed 2), -tvistighed, -ud-

fald, -væsen, -aritmetik, en. valggeo-

metri, ved vidunderlige Valgbestemmelser
(en Slags „Valgarithmetik") havde (man)
skaffet tysk Flertal i samtlifije Kredsdage
(i Slesvig). Rosendal.D.II.137. Bl&T. -avis,
en. (jf. -blad^ avis(formet tryksag), som en
kandidat, et parti udsender til vælgerne før

et valg. Hørup. (KjøgeAvis. ''/a 1892. l.sp. 4).

KSech.MV.54. -bar, adj. om person: som
50 opfylder betingelserne for at ktmne vælges,

anerkendes som kandidat. Forordn.'^^U1834.

§14. Goldschm.Hjl.il1.142. Valgbar til Folke-
tinget er , . enhver Mand og Kvinde, som
har Indfødsret (osv.).LovNr.l39''/*1920.§3.

-bar-hed, en. Anordn.^'U1831.§2. Erik af

Pommern (var) erkjendt for Arvekonge i

Norge . . og, skjøndt Unionen havde med-
ført Kongernes Valgbarhed, saa vedbleve
Nordmændene dog at betragte ham som

60 deres Arveherre. ^iZen. 7.54. LovNr.l39^^U
1920. hertil: Valgbarheds-alder, -betin-
gelse, -census, -liste, -barn, et. [1] (ty.

wahlkind; jf. -broder, -datter, -fætter, -søn;

sj.y adoptivbarn. vAph.(1764). -beretti-
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g^else, en. det at være valgberettiget; (alm.:)

valgret. Lov''^ -il848.§9. Kommunal Ejendoms-
skyld giver samme Valgberettigelse til Sogne-

raad som den hidtil paa Hartkorn lignede

Afgift. LovNr.85 ^'•U1903.§25. .berettiffet,
part. adj. stemmeberettiget (2). Amierg. naar
jeg faar (forpagtnitigen), saa er jeg jo For-

pagter, saa er jeg jo Mand i Staten, baade
valgbar og valgberettiget. ZJør//i.//.273. Lov
Nr.l39^'U1920.§4. f -beslæetning, en.

[1] valgslægtskab (1). AWHauch.(1799).43.
•bestyrelse, en. det at bestyre, lede et valg,

en valghandling (paa et vist valgsted), (valg-

direktøren udnævner) 4 Mænd til under hans
Forsa;de at tage Deel i Valgbestyrelsen. For-

ordn.''/tl834.§21. især (jf. -forstanderskab,

-nævn, -styre og Bestyrelse 2 slutn.) konkr.:

trvkke Valgbestyrelsen i Haanden. Otersfc.

11.92. Frisch.PE.328. -bestyrer, en. (jf.

-styrer; foræld.). Collegial-Tidende.1834.553. 20

•befæselse, en. (nu næppe br.) bevæ-

gelse, røre i anledning af et valg. Larsen. VSO.
i flt.: Nogle Træk af vore Valgbevægelser.
Hjori.(bogtitel.l853). Valgbevægelserne, der

i en ganske usædvanlig Grad dennegang har
opfvldt hele det danske Fo\k.Cit.l861.(HC
And.BCÆ.II.222). -blad, et. (jf. -avis;.

Kjøge Yalghlad. avistitel. 1892. -hog^ en.

i) (jf. -protokol; bog, hvori valgbestyrelsen

indfører det væsentlige indhold af alle forhold 30

vedrøTimde afstemningen. Lov"U1849.§22. Lov
Sr.l39^ytl920.§21. 2) bog med stof af be-

tydning for kandidaterne (materiale vedrø-

rende akttielle problemer, citater af modstan-
dere olgn.), som partierne lader udarbejde før

et valg. BerlTid.^'/tl944.Aft.6.sp.l. OrdbS.
•bord, et. stemmebord. Lov^*'11867.§71. en
Flok Arbejdere forsøgte at spærre Vejen ind

til \a\%hoxåene.Søiberg.KK.II.100. -brCT,
et. dokument, brev angaaende et valg. den 40

Conduite (Ulfeld) siden førte . . ved at

underskrive Vall- Brevet (0: vedrørende kon-

gens valg) . . holdtes kun for Skrømt, ^oié.

DH.II 1.55. tiu: brev, som valgbestyrelsen til-

stiller en kandidat med meddelelse om hans
valg (og som skal prøves, godkendes af folke-

repræsenlationen, før han kan tage sæde i

denne). Valgmændenes Valgbreve prøves i

Overeensstemmelse med den nævnte Valg-
lovs § 66. Grundl.(1866). Midlertidige Best. (f5 50

(jf. ogs. Prøvelse 1). Lovyr.l39''U1920.§50.
3.stk. -broder, en. [1] (/y. wahlbruder; jf.

-barn osv.; hos tprogrensere, «;'.) fosterbroder.

OAHovgdrd.Over8.afAlexiaden.I I.(1881-82).
47. D&H. -bræt, et. [1] O/.-planke; fagl).
Ofte fra«ort<>re8 de bedste (brædder) og gaa
i Handelen for sig under Navn af Valg-
planker eller Valgbræder.6'nurfl2m.//u«6.7i7.
hl&T. -bareaa, et. bureau (ledet af valg-

bestyrelsen ell. ft politisk parti), der vej- 60
Irder vKrlgrrne ell. leder partiets valgagitation

(t>aa mlgdaijrn) olgn. Ugeskr.fRelsv.1927.496.

-das, en. i) (1] {jf. ty. wahltag; sj.) uheldig,
ond dag (jf. Dag 2.s), som er bestemt ved

dagvælgeri. Boers.VetF.384. 2) (ænyd. vals-

dag) dag, paa hvilken der afholdes valg. Holb.
Anh.l2. Han taler paa Valgdag (alm.: valg-

dagenj, ikke for Land og Riges Skyld, men
kun for sin (izen.HCAnd.(1919).IV319. Cav-
ling. J. 83. -datter, en. [1] {ty. wahl-
tochter; jf. -barn osv.; hos sprogrensere, sj.)

adoptivdatter. Julebogen.1903.111. •direk-
tør, en. (jf. -bestvrer; foræld.) valgstyrer.

Forordn.^''Ul834.§4'.5.stk. Oversk.Com.VI.74.
•distrikt, et. distrikt, der vælger en kan-
didat ved et (politisk) valg; (om forhold i

det egentlige Danmark nu alm.:) valgkreds.

Collegial-Tideyide. 1834. 523. Valgdistrikterne

paa Færøerne. Lov Nr. 139^^11920. Till.D.

PDrachm.D.234. -djgtigf adj. {jf. ty. wahl-
tiichtig og stemmedygtig; nu næppe br., jf.

VSO.) som opfylder betingelserne for at kunne
vælges ell. udøve stemmeret. vAph.(1764). Be-
løbet af hans Skatter . . til Statskassen, er

saa betydeligt at det har gjordt ham valg-

dygtig. P^l?et5.i5;.i63. MO. -embede, et.

fy/. -kald; nu sj.) embede, hvortil man vælges

(af en vis kreds af vælgere). vAph.(1764).
MO. VSO. -fair, et. [1] (skol, nu sj.) valg-

frit skolefag. VSO. D&U. -flække, en.

{efter eng. nomination borough; hist.) om
eng. forhold til 1884: lille by, som fra gammel
tid havde ret til at vælge en ell. flere kandi-
dater til underhuset. LudvigHolberg.Engelsk
Parlamentarisme.(1884).o8. Fridericia.l7&lS
A.arh.201. SaVVII.229f. -flæsk, et. {rime-

ligvis dannet m. hentydning til talem. store

ord og fedt flæsk sidder ikke fast i halsen
(se Flæsk I.2;; jf. -kamel; jarg.) lokkende,

gyldne løfter, som fremsættes af en kandidat
ell. et parti før et valg, men ikke agtes op-

fyldt; ogs. om paradeforslag olgn. fremsat for

at tækkes ell. besnære væAgerne. Dania.III.54.

*Nu lokkes der med Løfter, nu angles der

med Ord,
|
og Valgflæsket skæres for ved

Vælgerfolkets Bord. LC Niels. ML. 27. Som
(skattelovsforslaget) foreligger nu, er det ikke
meget andet end Yalgåæsk. Finanstidende.

1948/49.35.sp.l. -fond, en, et. fond tilveje-

bragt af et parti til afholdelse af de udgifter,

som et valg paafører det. Cit.l893.(Socialdem.

*/iol949.9.sp.l). Bl&T. -forhandling«
en. dels (1. br.): forhandling ved et valgmøde
(VSO.); dels (nu næppe br.:) valghandling.

Lov''/i 1848. Slib. I Valgbogen optegnes det

væsentlige Indhold af Valgforhandlingerne.

Lov'*/il867.§28. -forretninj^, en. (nu
tueppe br.) valghandling. Paa (valgdagen)

forsamle sig Alle, der . . skulle tage Deel

i Valgforretningens Bestyrelse. Forordn. "/»

1834.§35. smst.§38. -forsamling, en. (jf.

-møde og Forsamling 1-2; drt ni nvlgere sam-
les for at foretage valg, ell. (nu vist kun) møde,
forsamling af vælgere med stemmeafgivning

for øje. Ved at ansøge det ledige Kappei-
lanie ved Helliggeistes Menighed, var jeg .

.

den eneste, der ved Valg-Forsamlingen ingen
Stemme fik. PHoUt. Valg-Prædiken.(1803).3.
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Skr}^Ul834. MO. Fondsbørsens Medlemmer
foretager Valg til Bestyrelsen i en Valgfor-

samling, hvortil Bestyrelsens Formand .

.

indkalder samtlige Medlemmer. flonde/sTefen.

187. -forstanderskab, et. (om færøske

forhold (jf. -nævn^; foræld.) valgbestyrelse

ved lagtingsvalg. Lov^^U1854.§4ff. LovNr.27

*U1903.§42. -fortegnelse, en. (nu næppe
hr.) valgliste (2). bevirke sin Optagelse paa
Valgfortegnelserne. Collegial -Tidende. 1834.

524. Holst.R. t -forvantskab, et. [1]

(jf. u. Forvantskab 1 slutn.) valgslægtskab (1).

Valgforvandtskab mellem Stofferne. iVTre-

schow.DenmenneskeligeNatur.(1812).65. -fri,

adj. især [1]: som er genstand for et frit

valg; som man kan vælge frit (imellem);

fakultativ; vilkaarlig. SvGrundtv. findes der

(i retskrivningsordbogen) to (ell. flere) valgfri

Former. Redaktionsregler (for DO.). (1917). 1.

en rejsende med Dobbelt-Billet Lyngby— 20 de foreteelser (nu spec.

Aalborg med valgfri Benyttelse over Fre-

dericia eller Samsø. Vingehjulet. 1947/48. 29.

sp.l. Mærkerne kan valgfrit anvendes til

Køb af alle de forskellige Slags Sæber.

Socialdem.**U1947.Z.sp.4. spec. (;//. Valgfag^

om lærefag: VSO. indføre russisk som et

valgfrit fag i gymnasiet. Holg Ped. Russisk

Grammatik.(1916).iii. -frihed, en. I) [1]

svarende til -fri. vAph.(1759). Valg-Frihed

hvorved denne Kreds fik et . . tysk Flertal

i August (1867).Rosendal.D.II.10. jf.: (poli-

tikeren) vil faa sit Tillidsvotum Mener en-

gelske Valggeo metrikere. (Sorø4w^s/id.'/r

1945.1.sp.6 samt: valggeometriske Reg-
ler. O/Zode.^De^nj/Aar/i. 71^4 7<?^. -ffruppe,
en. gruppe, især bestaaende af (repræsentan-

ter for) to ell. flere partier, hvis medlemmers
stemmeafgivning ved et valg foretages efter

10 forud truffen aftale. Naar der skal vælges
Udvalg (danner disse to partier) en fællea

Valggruppe, hvorved de faar flere Repræ-
sentanter, end de ellers vilde opnaa.MwncA.

S.* (1908). 9. Forr Folketing. §3. -haand-
fæstning, en. (jf. -kapitulation; hist.)

haandfæstning (2) (for en valgkonge). PJJørg.
R.62. -handling;, en. (jf. -forhandling,

-forretning^ handlingen at foretage, afholde

valg; især som sammenfattende betegnelse for

stemmeafgivningen),

der paa valgdagen er knyttet til et afstem-

ningssted. Anordn.yil840.§15. Tops. 1.272
(se IV stille 3.2;. LovNr.l39'ytl920.§16.
-hemmelighed, en. det forhold, at væl-

gernes stemmeafgivning forbliver hemmelig for

alle andre. Samling afDanmarks Love. (1938).
1894. -herre, en. (foræld.). I) (jf. -fyrste

1) højtstaaende mandsperson (som kurfyrste

olgn.), der har valgret (ved udvælgelsen af

(m.h.t. valg af salmebøger). Cit.l827. (Kin- 30 konger, paver olgn.). saa snart Kongen døde,

go.xv). hyppigt forstaar man ved Villiens

„Frihed" Valgfrihed, Evne til at vælge.

Høffd.E.89. man . . giver (i rationeringsord-

ningen) Valgfrihed mellem Smør og M.a,Tg&-

Tine. Pol.*/iil947.4.sp.2. 2) 07- Stemmefri-
hed; nu sj.) uhindret, ubegrænset ret, adgang
til at vælge overhoved, repræsentanter, den
heele jydske Adel . . forsvarede de Danskes
Uafhængighed og Valg-Frihed imod ham
(0: grev Gert), da han vilde paanøde
en Konge efter sit Golbefindende. VFond.
Mindesm.1.190. Rahb.VT.196. Den, som ved
Vold . . antaster Valgfriheden enten ved at
forhindre Nogen i at udøve sin Valgret .

.

eller ved at tvinge ham til at stemme paa
en vis Maade. Lou"/. 1866.^115. -fyrste,
en. (sj.) I ) (jf. -herre 1) fyrste, som deltager

i valget af rigsoverhoved; kurfyrste. vAph.
(1772). III. Brandes. 1.22. 2) (jf. -konge;
valgt fyrste (mods. Arvefyrste;
ter, en. [1] (jf. -barn osv.; sj.). Fætter
skabet er . . ikke meget værdt . . lad Ven-
nen træde istedetfor . . Du skal af egen
fri Villie udnævne mig til din Fætter, til

din Ya\gi3dtteT.CBernh.NF.III.65. Larsen.
-geometri, en. (jf. -aritmetik; opdeling

af et omraade i valgkredse paa en unaturlig
ell. illoyal maade for derved at opnaa uberet-

tigede fordele ved et valg; ogs. om (indviklede)

fulde samtlige Vallherrers Stemmer paa
(Montezuma) . Holb.Hh.1.497. sa.Kh.902. Der-

som Stændernes Forsamling (er meget) stor

. . er det bedre, at Vall- Retten overlades til

en mindre Forsamling og at Lovene udnæv-
ner visse Val-Herrer.J5weed.fii2.249. MO,
Bl&T. 2) (jf. -fyrste 2, -konge; statsover-

hoved, som udpeges ved valg. En Arve-Herre
er Staten mere hengiven end en Valg-

dem 40 Hene. Nørreg.Naturr.362. 3) „den, som sty-

rer en Valgforsamling."MO.* -kald, et. (jf.

-embede; 1. br.) præsteembede, der besættes

ved menighedens valg. VSO.(u. Valgembede;.
-kamel, en. (jf. forb. sluge kamelen «.

L Kamel 4.1 ;
jarg., nu sj.). en Valgkarael

er Valgflæsk, som er for „tykt" til at Væl-
gerne kan antages at ville „sluge" det (den).

Dania.III.54. D&H. -kamp, en. (jf.-s\&g)

kamp om, hvem der skal vælges; især: kappe-

MO. _-fæt- 50 strid, kamp, som partierne(s kandidater) fører

forud for et valg om vælgernes gunst (i pressen,

paa møder, ved demonstrationer osv.). MO.
Brasch.Vemmetofte.I. (1859).174 (m. h. t. præ-

stevalg). Christiern den Førstes heldige Frem-
gang i Valgkampen mod Karl Knudsen.
Allen.1.48. Cavling.J.83. -kandidat, en.

(jf. -søger; person, der søger valg, er opstillet

ved et valg. Lov'''il848.§llb. han vilde stille

sig som Valgkandidat til Rigsforsamlingen.
beregninger i forbindelse med valg. Hørup.III. 60 Hostr.F.ll. LovNr. 139^^x1920. §24.overskr
184. Tyskerne (havde) dyrket den Videnskab, -kapitulation , en. (hist.) valghaand-
man har kaldt Valggeometri, og lagt . . fæstning. Amberg. S&B. -kartel, et. se u.

Aabenraa Amt, der havde et større tysk Kartel 2.2. -kasse, en. (jf. -urne 1; sj.)

Mindretal, sammen med Flensborg Amt, stemme-kasse, -urne. LovNr.27*U1903.§33.
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•klasse, en. om hver af de klasser, afde-

linger, hvori vælgerrie inddeles ved visse for-

mer for valg (klassevalg). Forordn}^U183i.§4.
man inddelte Folket (i Preussen) i tre Valg-

classer med en høiere, lavere og slet ingen

Cem\is.Goldschm.BlS.IIL221. VSO. -kon-
ge, en. (ænyd. voUkonge; jf. -f5rrste 2,

-herre 2 ; mods. Arvekonge) konge, som vælges

Hl at beklæde tronen. Holb.DH.III.5. Barfod.

DH.I.303. VerdenGD.1.393.
\\ O/- Valg 1;

sj.) uegl., om konge, som wian nærer sympati,

hengii)enhed for, som staar ens hjerte nær-

(mest). under Grevefejden, da Bønderne i

Nørrejylland rejste sig imod Præste- og
Adelsvælde til Fordel for deres Valgkonge
Kristian \\.JVJen8.EH.209. -konsul, en.

(emb.) (ulønnet) konsul, som en stat udnævner
blandt borgertie paa en plads i udlandet (mods.

udsendt konsul, se Konsul 2). WScharling.

Handdspolitik.(1905).34f. LovNr.123 ^*U1935.

§4. -kort, et. I) (l.br.) kort (II.4), hvorpaa
valgkredse, valgresultater for bestemte omraa-
der olgn. er afbildet. Mackeprang.Nordslesvig.
(1910).51. D&H. 2) kort med oplysning om
valgnummer, valgsted m. m., som valgmyndig-
hederne tilstiller vælgerne før et valg. -kreds,
en. (jf. -distrikt^ kreds (7), der optræder som
en enhed ved et valg; spec: kreds, omraade,
hvie vælgere tilsammen vælger en repræsentant.

Forordn."Ul&34.§24. en usikker Valgkreds.

Tops.l 1.260. LovNr.139 "/« 1920.§17. overskr.

-kn^le, en. (nu 1. br.) stemmekugle. vAph.
(1759). Meyer.*91. -kTæg, et. (sj.) stemme-

kvæg. FlensbA.*U1894.1.sp.6. -liste, en. I)

(nu 1. br.) liste, fortegnelse over valgkandida-

ter, han var bleven en Mand, der ikke alene

skulde sættes paa Valglisten, men som efter

al Rimelighed endogsaa vilde blive valgt.

Heib.Pros.X.269. HCAnd.ML.432. 2) (jf.

-fortegnelse^ fortegnelse over samtlige stemme-
berettigede ved et valg. Collegial-Tidende.1834.

549. de har renset Valglisterne, har slettet

alle de slette, det vil sige de fattige Væl-
gere ud. Hørup.I.135. ofte i forb. som optage
paa, slette af (ell. paaj valglisten (jf. u.

IL slette 3.1), staa ell. være (optaget) (Lov
Nr.l39''/il920.§2c. Pol.*'il949.13.sp.5) paa
valglisten. || hertil: Yalgliste-terer. -maa-
de, en. (^ Valgs-. MCBruun. JSR. 149).

maade, hvorpaa et vala foretages (i henhold
til valgbestemmelser, valglov). Lov''fil848.§ll.

BerlKonv.XXII.326. jf. Forholdstalsvalg-
maade. Hørup. 1.133. Samling af Danmarks
Love.(1938).23. \\ umiddelbar valgmaa-
de, valgmaade, hvorved vælgerne foretager di-

reJde vala af repræseniationens medlemmer.
Anordn.*' il840. -mand, en. vælger; om da.

forhold nu, ved indirekte valg (bl. a. lands-

tingsvalg): person, hvem vælgerne kaarer til i

valgets anden omgang at vælge selve repræsen-
tationen. PAHeib.(ForSandhed.II.37). Væl-
gerne (t Norge) kaare Valgmænd, og disse

fjen Repræsentanterne. Lehm.(Mdsskr Liti.

11.315). Orundl.(1849).§41. (Norden) »end-

te to Valgmænd til (franciskaner) Ordenens
store Fællesmøder. KrErsl.(DanmRigHist.il.
73).

II
hertil: Valgmands-antal, -kreds,

-liste, -valg, -vælger, -menighed, en.

(kirk.) (grundtvigsk) menighed inden for

folkekirken, som selv vælger sin præst. Lov
"U1868. JakKnu.A.83. \\ hertil: Valgmenig-
heds-kirke, -lov, -medlem, -præst, -mø-
de, et. (jf. -forsamling, -stævne, -ting^

10 møde, hvorpaa et valg finder sted; ogs. om
vælgermøde forud for et valg. Amberg. For-

ordn.^*U1834.§21. en Tale, som en af Oppo-
sitionens Førere havde holdt ved et Valg-

møde. Pont.Sk.l62. Lov Nr. 139 "/« 1920. § 78.

Engang vovede jeg mig ud som folketings-

kandidat ved et valgmøde for studenter.

SvClaus.(PoJ.'y»1949.11.sp.l). -nummer,
et. det nummer, som staar ved en vælgers

navn paa valglisten. Hvadhedder det?(1947) .39.

20 -nævn, et. dels (hos purister) i al alm.,

om nævn, komité, der foretager et valg: over-

lade Indstillingsretten (m. h. t. lærere paa
landet) til et Valgnævn af Familiefædre.
Dagbl. "/, 1885. l.sp. 6. Kbh. "/u 1910. 7. sp. 2.

dels (jf. -forstanderskab ; emb., m. h. t. færø-

ske forhold) om valgbestyrelse: Lov**/\*1850.

§22. LovNr.249*'U1939'.§3. -ord, et. [1]

i) t ord, som kan forstaas paa to maader;
tvetydigt ord. Moth.Vlll. 2) (sj.) valgsprog.

30 FSadolin.Sjælsrøgt.(1910).ll. D&H. -par-
ti, et. parti, der opstiller kandidat(er) til et

valg. LovNr.l39''Ul920.§24.overskr. -pe-
riode, en. (jf. -tid 2) periode, i hvilken et

valg har gyldighed; periode ml. to (ordinære)

valg. Lov*'tl866.S5. Trap.H.65. I. -plads,
en. (nu sj.) valgsted. Amberg. D&H. II.

-plads, en. se Valplads, -planke, en.

[1] (fagl.) valgbræt. Gnudtzm.Husb.117. Bl&T.
•plig't, en. (jf. -tvang og Stemmepligt^

40 (juridisk ell. moralsk) pligt til at afgive sin

stemme, sørge for, at alle de Mænd, der har
Valgret, gør deres Wa\gp\igt.KvBU'U1910.
2.sp.l. Sal.*XXIV446. -protokol, en.

valgbog (1); ogs. (jf. Stemmeliste^ om pro-

tokol, hvori vælgernes stemmeafgivning note-

re(de)s. Anordn.*U1840.§19. med eet stor-

mer han frem til Valgprotokollen og afgiver

sin ^temme.Oversk.Com.Vl.94. VSO. -præ-
diken, en. (jf. prædike paa valg u. Valg

50 2 slutn.; kirk.) konkurrenceprædiken før et

kalds besættelse. Cit.l738.(KirkehistSaml.4R.

VI.742). Valg-Prædiken, holden i Hellig-

geistes Kirke. PHolst.(bogtitel.l803). Mart.

Den da. Folkekirkes Forfatn. (1867). 73. VSO.
•reserlng^, en. (nu næppe br.). en Arve-

Regiering er lykkeligere for Staten, ond
en Valg- Regiering. iVerrcj.A^a/urr.362. -ret«
en. (jf. -berettigelse, -rettighed^ ret til at

vælge (frit). I) (nu sj.) til Valg 1. Fol-

w ket har Valgretten, Valget mellem en Re-
vers Frigivelse og denne Anklagedes. /Cterifc.

XII. 447. Schack. 404. i denne Ligegyldig-

hed . . for Hjertets Valgret (i giftermaals-

sager) laa der en Miskendelse af Følelsei-
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livets Betydning. TroelsL.XIIM. 2) til Valg

2: stemmeret (2). Slange. Chr IV 248. Valg-

ret til P'olkethinget har enhver uberygtet

Mand (osv.).Grundl.(1849).§35. et forslag

om 21 aars valgret (o: valgret for 21-aarige)

til folketinget
i

udøve valgret. CoHegftoi-

Tidende. 1834. 550. se ogs. u. -frihed 2. al-

mindelig valgret, se I. almindelig 1.2

;

;/.; den lige og almindelige Valgret.

£erlTid.**^7l906.M.2.sp.3. se ogs. u. V lige lo

2.8, sml.: Valgbarheden (passiv Valgret).

Sal.XVIII.14. II
/lerWJ; Valgrets-alder, -be-

stemmelse, -betingelse, -census, -grænse,

-kvinde (jf. Stemmeretskvinde^ ofi. -ret-
tighed, en. {ænyd. waalrettighed ; sml.

Stemmerettighed; nu sj., jf. VSO.) valgret

(2). Holb.Anh.9. den Valgrettighed (som
menighederne) besad i . . den første christne

Kirkes Tid. FrSneed.1.396. Valgrettigheden

udøves . . af GT\inåeieTne.Anordn."^^il831. 20

§1. MO. -riffe, et. (cent/d. va(a)l(l)rige; jf.

-stat) rige, hvis monark vælges (mods. Arve-

rige^. Holb.Anh.84. Nørreg.Naturr.355. Ro-
senkrantz.G.I.137. -seddel, en. (nu næppe
hr.) stemmeseddel. vAph.(1759,1764). MO.
VSO. •slag, et. (heftig, forbitret) valgkamp.

det var imorgen det store Valgslag skul-

de st&Si.Riget.^yil912.1.sp.2. Frisch.PE.299.

-slæg^tskab, et. [1] I) (efter <t/. wahlver-

wandtschaft; jf. -beslægtning, -forvantskab, 30

-tiltrækken samt Slægtskab 3.2 slutn.; ikke

i MO.^; kem., foræld.) det forhold, at visse

stoffer har tilbøjelighed til, forkærlighed for at

danne forbindelser med visse andre stoffer

(hvad der efter den ældre teori forklaredes ved,

at disse stoffer var nært beslægtede) ; affinitet.

ConvLex.XV268. VSO. Sal.XVIII. 15. 2)
{efter Goethes roman „Die Wahlverwandtschaf-
ten"(1809); jf.: Hvorfor har vor Aand for-

ladt det Hjem, hvor der var kjærlige Arme, 40

og søgt „Wahlverwandtschaft" med den
christne Aand, som foragtelig støder os

hoit? Goldschm.EJ.191) Qp overf.: et i væsen
og naturel grundet aandeligt slægtskab; gen-

sidig tiltrækning, sympati ml. ikke-beslægtede

personer; ogs. om en tings, et forholds tiltræk-

ningskraft paa en person, de Ligestemte, de
med Kunstneren i Valgslægtskab staaende
Mennesker. jffet&.Pros.y/.29i. dette „valg-

slægtskab" med Rom (var) tidlig gået op 50

for Zoegas hevidsthed.AD Jørg.GZ. 88. et

Valgslægtskab mellem Kammeraterne . .

gaar dybere end det fødte Broderskab. Fti/i

And.N.21. -s-maade, en. se Valgmaade.
-sprec et. [1] {efter ty. wahlspruch; jf.

-ord 2 og I. Sprog 3, Livsprog 2) sentens, som
en (kreds af) person (er) vælger sig, antager
som udtryk for hans (deres) livsindstilling,

stræben, idealer; devise (2); løsen (II.2,i);

mundheld. Wadsk.98. Eilsch.Term.42. Nord- eb

frisernes gamle Valgsprog var: hellere død,
end vdn.Molb.DH.il.257. noget for noget,
det er . . mit Valgsprog. 6?vGrundfø.FÆ./7.
223. hin Assasiner-Orden . . hvis hemmelige

Valgsprog . . var: „Intet er sandt, alt er t[\-

l&dt". Roos.Nietzsche.(1937).lll. \\
(nu min-

dre hr.) i videre anv. (uden forestilling om,

at det paagældende udtryk dækker personens

hele indstilling til tilværelsen): fyndord (1);

tankesprog; maksime. LTid.1733.25. Det
gamle Valgsprog: „Kjend dig selv", er i høi

Grad anvendeligt paa Digtere. IfeiJ.Pros.X.

55. det danske Valgsprog: „Med Lov skal

man Land hyggeV'HCAnd.(1919).IV115.
om motto for litterært værk: JSneed.III.468.

Det Motto som jeg har valgt af Ramler
(se Ew.(1914).II.19), syntes mig at være
beqvemt til et Valsprog for min Heraclit

(0: fortællingen „Philet" 1770).Ew.(1914).II.

36. (jf. u. Ordsprog 1 slutn.; sj.:) brutale og

aristokratiske Officerer, hvis Bornerthed og
Hovmod . . næsten var bleven til et Ya,\g-

apr o g. Drachm.(Tilsk.l908.123). \\ (foræld.)

d. s. s. Devise 1. *Paa de blanke, runde
Skiolde

|
Valgsprog og Deviser stande.

CKMolb.Span.184. S&B. se ogs. u. Devise

1. -stat, en. (nu sj., jf. VSO. (u. -rige))

valgrige (mods. A.Tyest&t). Schytte.UR.1.23.

Nørreg.Naturr.355.362. MO. -sted, et. (jf.

L -plads^ sted (i en opstillingskreds) , hvor

valg afholdes (og hvor stemmerne optælles).

Nv Haven. Orth. 184. man slæbte Diligence-

kudskene . . lige fra Vognen hen til Valg-

stedet og hviskede til dem, hvilket Navn
de skulde sige. Hørup. 1.46. AOlr.DH.II.238
(ved kongevalg). Cavling.J.83. -stemme,
en. (nu sj.) stemme (1.4.4), der (kan) af-

gives ved et valg. Holb.Anh.ll. Ingen kan . .

være berettiget til flere Valgstemmer. For-
ordn."/^ iS34.^i(?. Cirk.Nr.l90"/iol888.II.5.

-styre, et. valgbestyrelse. Sal.XVIII.12.
I Tvivlstilfælde skal (valgstyrerne) forelægge

det paagældende Spørgsmaal for det sam-
lede y&lgstyTc.LovNr.l39^yil920.§108. Lov
Nr.249^*/»1939.§4. -styrer, en. (jf. -be-

styrer, -direktør, -herre 8^ formand for en

valgbestyrelse, det for Øen valgte Medlem af

Valgbestyrelsen . . er Valgstyrer for Øen.

LovNr.l6ytl901.§45B.l. BerlTid.''U1925.Aft.

l.sp.2. -stæTne, et. C;/. -møde, -ting; hist.,

1. br.) stævne, hvor der foretages valg. HOlr.

(AarbFrborg.1912.42; m. h. t. kongevalg paa
Isøre ting), -søger, en. (hos sprogrensere;

nu sj.) valgkandidat. HejmdaU*U\1869.2.sp.4.
Ottosen. (PoU*U1898.1.sp.3). -søn, en. [1]

{ty. wahlsohn; jf. -barn osv.; hos sprogren-

sere, nu sj.) adoptiv-, fostersøn. vAph.(1759).

Barfod.DH.I.281.294. SMich.HB.284. -tav-
le, en. (jf.Yalg sp.290"f^; haandv., foræld.)

tavle hos visse svendelav (snedkere ell. sko-

magere) over de mestre, hos hvem svendene

efter eget valg kunde søge arbejde. Val-:
Cit.l724.(CNyrop.Haandv.l31). AarbFrborg.

1908.145. RibeBysHistorie.(1929).208(om far-

hold 1675).

valct(e), præt. og perf. part. af vælge.

Valg-termometer, et. indretning

(anbragt paa facade olgn.) i form af et stort
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termometer, hvormed valgresultaterne registre-

res, afbildes, efierhaanden som de indløber.

Socialdem.^*/»1950.7.sp.l. -tid, en. I) tid,

i hvilken et valg foregaar ell. er (umiddel-
hart) forestaaende; tidspunkt for et valg. (det)

var i Valgtiden, at jeg opholdt mig i Lon-
don . . Valgtiden, med alle dens Arrange-
menter og \J(iskeie\seT.HCAnd.ML.432. Aug
FSchmidt. Fra Julestue til Valborgblus. (1940)

.

14. 2) valgperiode, almindelige Valg fore-
i'o

tages (naar) Valgtiden er udløben. Lov "/?

1867. §90. LovNr.l39^yil920.§90. f -til-

traekken, en. [1] valgslægtskab (1). (at)

Svovlsyren med Kalksyren danner Gips . .

•T en Følge af Valgslægtskab, Valgtiltræk-

ken til samme. ConvLex.Z ¥269. -ting, et.

(jf. -stævne; hist. ell. no.) valgmøde; spec.

om tinq, hvor et kongevalg foretages: Endog
' Siælland synes man at have havt et sær-

j:et, fra hiint almindelige Valgting for- 20

skielligt, Hyldingssted. Molb.NTidsskr.IY37.
sa.(HistTidsskr.2R.I.292). -tribane, en.

tribune brugt ved valghandlinger, vælgermøder
olgn. *Sraaatyranner paa deres Kontorer,

|

Frihedsherolder paa Valgtribuner. Drachm.
D.46. BerlTid.^^Uil903.M.2.sp.2(se for-

mentlig slutn.). Pingel , . dukkede op paa
Valgtribunen i Aarhus og blev valgt til

¥o\kttin%et.Cit.l940.(Brandes.Br.III.xxix).

-tryk, et. tryk (2.i), som man underkaster 30

en vælger for at bevæge ham til at stemme
mod sin tilbøjelighed, efter ens ønske, (ofte i

forb. som (ud)øve valgtryk^. Schand.O.
11.69. vi har haft Tvang og Trusler og Valg-
tryk mod Smaafolk.J^ørup./.239. (sj.) i flt.:

Valgtrykkene var .. greUe.VerdenGD.IV.l.
100. -tvanSv en. (jf. -pligt og Stemme-
tvang; nu sj.). nu har det Danske Folk
almindelig Valg-Ret, ja, ikke blot Valg-Ret
men V&\g-T\&ng.Grundtv.Dansk. 1.9. -ud- 40

alc et. udvalg, som paakender anker ret-

tede mod valglisterne. Lov**U1908.§§5.7. Sal.*

XXIV.44S. -arne, en. I) (jf. -kasse^ stemme-
>rne. VSO.(u. Urne/ hvadhedder det?(1947).
'I.

II
t ud.tr. for at deltage i valg olgn. den

stedlige Myndighed . . siger ham, at han
ingen borgerlige Rettigheder har: Du er en
straffet Person . . Og han gaar hjem fra

Valgurnen som en Mand, der har modtaget
»•t Slag i Ansigtet. DracAm.Lii^. 236". Selv 50
' »verklassen bøjede aig for Valgurnen (o: fler-

tallets afgørelse) nu. AndNx.PE.IV31. I Paris
vil 820,000 Kvinder . . gaa til Valgur-
ner ne..S'orB/lm/«<td."/.i945.2.«p.6. 2) [1] (jf.

Lykkepotte; sj.) urne anvendt ved lodtræk-
-ling. Uråndes. VII.499. S&B.
Val-hal, jtropr. (en: Moth.V23; alm.:

t: Trojf 1.1.108. RJHolm. Danmarks Hist.I.

(ISHI). 3. jf. M Matzen. Modersmaalets Sprog-
l^rrr.(lS93).166). [<val|hal(')] (tidligere ogs. w
'i. former som -hald. Moth.V22. Orundlv.
^norre.I.12(se u. Udstyr I.2). m. UUiniseret

inrm -halla (val'hala; ogs. >val|hala] Holb.

DSh.HTfJ. Oehl.PSkr.II.57. Grundlv.Optr.II.

ll(2.udg.II.(1861).9: Valhal;. Kierk.V1.130.
især i rim (jf. sideformen Halle til I, Hal^;
-halle [-'hala] Bagges. V 202. Oehl.XXX.
64). (ænyd. Wallhalden (PClaussøn. Snorre.

(1633). 7), Walhall (PHResen.Eddalslando-
rum.(1665).Ll^), jf. nylat. Valhalla (smst.);

fra oldn. valb9ll; første led er oldn. valr, de

faldne (se I. Val^, andet led er I. Hal, men
beror muligvis paa omtydning af oldn. hallr,

klippe, bjerg (se I- II, Hald;, jf. sv. (delvis

allr. fsv.) Val(s)hall, Val(s)hallaberg, Val-
berg, Valsjoberg olgn. som navn paa stejle

klipper, hvorfra if. folkelig overlevering affæl-

dige personer i gamle dage styrtede sig eller

blev styrtet ned (for at undgaa straadød);

navnet har da opr. betegnet et fjeld, hvor de

døde holdt til, se nærmere Folkloristiska stu-

dier och samlingar. II. (1926). 78 f. AOlrE.NG.
473) i oldn. mytologi: Odins store hal, hvor

de, der var faldet paa valpladsen (ejnher-

jerne), samledes til gilde; ogs. i alm. om gu-

dernes bolig, opholdssted. * Valhallas kiekke
helte. Steners. Krages Ode. (1769).7. *I Hæl-
hiem, langt fra Odin, langt fra Valhal !Ew7.

(1914).III.37. *Valhals Guder (0: aserne).

Oehl.Digte.(1803).16. end ikke de Døde, ven-
tende . . hos Hel eller i Valhal skal spares

(ved Ragnarok). MartinAHans.TS. 57. fare,
gaa til Valhal olgn., fare heden, dø (i

kamp). Grundtv.PS.1.185. AOlrE.NG.470.
\\

(især poet.) overf. Mørke og Ensomhed er

den elskendes Yå\ha.l.Ew.(1914).I.316. der

er gaaet Aar og Dag, siden jeg sidst nød
den Forsmag paa Valhal (0: at faa skud
paa en urhane) . KMunk.ND.25. \\ hertil bl.a.

Valhal(8)-gud (Oehl.XII.268), -hersker,
-myte, -tro samt Valhalla-leg (jf. I. Leg
1.2 slutn.; i best. f. brugt af Bagges. om en
pennefejde ml. ham og Grundtv. 1815, for at

antyde, at deltagerne i kampen, selv om de

faldt, efter kampen stod uskadte op igen.

Bagges. Danf. 1.128. jf. VilhAnd.Litt.il1.814).

valhallisk, adj. ['valihal'is^, val'haris^]

(sj.) adj. til Valhal. •Utrættede svinger
|

Valhalliske Møer (0: valkyrierne) \ De blo-

dige finger. Ew.(1914).III.35. Ing.(Grundlv.

Breve.273).

validere, r. [vali'deJra] (i dial. ogs. m.
former som val(l)edcre, val(I)endere, jf.

Feilb.Esp.478. StevnsBjev.75 samt u. bet. 2-3).

-ede ell. (nu sj. i rigsspr.) -te (se u. bet. 2).

vbs. -Inif (Lando.Bankpraksis.(1926).38). (sv.

validera, no. dial. valandere, valo(n)dere, gaa
og drive olgn. (se Detkgl.no.Videnskabers Sel-

skabs forJiandlinger.V11 1. (1935). 145f.), isl. va-

lend(i)era; fra <t/. validieren, vistnok gennem
ital. af lat. validare, gøre sUerk (af validus,

stærk, jf. invalid;; udbredelsen i folk. spr. skyl-

des formodentlig anvendelsen paa kurantdaler-

sedlerne 1737-1H14, se ndf. 1.64 ff.) I) gælde;
faa ell. have gyldighed. Moth.Conv.Vll.
I.l) T om pengc(seddel), veksel, kvittering olgn.

(ofte i forb. m. for;. LTid.1724.16. Imidler-

tid Validerer denne Banco-Sedel, saa længe

XXVI. lumtrykt *•/, IWl 20
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den er til, uden videre Paategning . . for

oven meldte Tie Rixdaler Valuta i Banquen
annammet, tekst paa pengeseddel 1737.(Wilcke.

Kurantmøntenl726-1788.(1927).331; jf. Oehl.

Digte.(1803).289). ForrO. gpec. m. h. t. fast-

sættelse af renteberegnings begyndelse: Lando.

BankpraJcsis.(1926).43. ||
(nu næppe br.) i

videre anv.: gøre det ud for, være lige saa
god som. Man vænner sig til en Frokost,

der kunde validere for et Middagsmaaltid.

Tode.ST.II.98. 1.2) (jur., foræld.) om for-

ordning, rettighed olgn. Holb.DH.II.501. Den
endnu validerende gamle Medicinal-Forord-

ning. Tode.M.13. 2) (dial.) have betydning,
anseelse, indflydelse, magt; gøre sig

gældende; florere; dominere; ogs.: gøre
sig vigtig; slaa stort op; bruge mange
penge, (ofte i forb. m. med ell. ovbt). Du
kan frit byde over mine barkede Næver, og
valedere med mine Skillinger. Bosen/io/7.iVo-

veller.I.(1841).118. disse her to Kvindfolk,

de vallenderte med mig saa jeg var helt

fortumlet i mit Roved. Korch.Godtfolk.il.

(1924).126. Esp.498. Feilb. UfF. 3) (dial.)

spankulere omkring (paa en vigtig maade,
uden at foretage sig noget); dandere den.

det er skralt med Arbejdet, og saa gaar man
(o: en haandværkssvend) jo og vallenderel

Wied.BS.45. AarbFrborg.1920.98.

Valing^, en. se Vaarling.

Valk, en. [val'^J (især dial. Valke, i

bet.2-4.: vÅph.Nath.V11.215. FrPoulsen.R.6.

AlbDam.B.72. jf. Feilb. dial. Volk(e). Moth.
V244. MDL. LollO. jf. Feilb. Vulk(e).
Skjoldb.EF.128. jf. Feilb.). flt. -e ell. (delvis

til formen Valke; navnlig jy. ell. no.) -er

(Rostgaard.Lex.V12b. CFrim.AS.23. VVed.
LK.I.24. EBertels.D.173. i bet.l: Pont.F.I.

341. ORung.P.22) ell. (sj., muligvis af et

vbs. til III. valke 2.3; d. s. (se sp. 308'').

{penyd., glda. walck, wolck, lille klump, haar-
valk, SV. no. dial. valk, nt. walk(e), haar-
valk, glholl.vfailk, sammenrullet, sammenfiltret

klump af uld ell. haar, holl. dial. walk, jord-

klump, jf. oht. (ell. osax.) uas-walko, haar-
bind, oeng. wealca, bølge, (bølgende) gevandt,

samt fris. walkig, rundagtig; vel til III. valke
og egl. m. bet.: noget sammenrullet, sammen-
filtret; jf. IV valke, valket)

I) fletning ell. (navnlig) underlag, som
faar haaret til at synes større; især om
kunstig del af frisure, bestaaende af haar, hør
olgn.; haarvalk; ogs. om udstopning inden
i pige- ell. konehue, som skulde faa den til at

sidde bedre fast (jf. Folkedragter.128. Amager-
dragter.6). Valk, som pigerne fordum bar paa
hovedet, fletted i deris eget haar, saa kaldet,
fordi haarene derpaa vare sammenvalkede
med gummi. Rostgaard.Lex.V12b. (kvinderne)
bære paa Hovedet en dobbelt Valck, som
med fiint Cartun eller andre virkede Klæ-
der er bedecket paa en Haand bred. Pflug.
DP.397. Det første ieg kand mindis og for
(o: før) min tid, gik alle bønder Piger, med

dieris bare haar om Hellige dage, og havde
de en fletted saa kalded Valk, fæsted i

Naken, af Haar eller andet, der for var sat

i Naken en dertil giort bred Sølv naal og
naar det skulde være Stads, var Valken be-

sadt med b&and.Cit.l740.(NkS^756<'.I.485).

deres (o: kvindernes, ca. 1850) høje, bud-
dingeformede Haaropsatser, sande Kunst-
bygninger af Valker og tykke Haaruldspølser.

10 Pont.F. 1.341. Valke leveres af Haarkrep og
Uldkrep. FrisørKat. 60. NationalmusA. 1950.

166f. jf.: (kronen) synker ham ned i Nak-
ken, skiøndt der er lagt en Valk under.

Oehl.HrS.(1817).53.
\\

(nu l.br.) bukkel (2)

paa paryk (ell. frisure), en kulsort Paryk .

.

af dem med een Bukkel eller Valk trindt

neden om. Blich.(1920).X.69. Mændene (o:

paa et relief) bærer det lange Ilaar i en
Valk (Krobylos) i "i^akVen.FrPoulsen.TGK.

20 173. jf.: Paa et lille bleget Fotografi fra

langt nede i forrige Aarhundrede ses hun
med Haaret sat op i en høj Valk over
Panden. JFJcns.LB.2S2.

2) om del af klædedragt; dels (l.hr.)

om udstopning under dragten, poche, (ved

sit bryllup) fremtreen Mosteren i en viid

Peripherie, som den Tid blev anseet for en
stor Skionhed, og som ikke blot tilveie-

bragtes ved en Mængde Underskiørter, men
30 ogsaa ved en om Hofterne lagt Valk, der

kaldtes „Speck" og veiede sine fem og tyve
?und.0ehl.0en.(1824). 11.104. \\ dels (især

dial.): fold, „aaV^ (III.2.i) paa klædnings-

stykke, der sidder galt. Bukserne faldt ud
over Skoene i en stor YaMie. FrPoulsen.R.6.

jf.: hun skubbede en Valk af Dynen til

Side.CFMortens.RW.259. især i forb. sidde
i valke(r). MZ)L.654. EBertels. D.173.

3) (især fagl. ell. dial.) overf., om forsk,

w (mis) dannelser paa menneskers eller

dyrs legemer, som kan minde om en valk

(2-3). „kaldes de Vobler som kommer i hen-

derne af sterkt zxhe\d".Moth.V244. *Skue
disse Valker her om Leedet paa min Haand,

I
Her seer du Agermands og Flidens Arme-

hdi,zxid.CFrim.AS.23. Den forhen omtalte
blinde Gyldenaare . . kan undertiden ud-

falde og danne en saa kaldt Valk for ved
Endetarmens Aabning, af mere eller mindre

50 Størrelse. Tode.Gyldenaare.(1802) .25. Han saa

ikke godt ud . . de tunge Kinder og Val-

kene under Hagen hang slapt ned. Uhrskov.

Folk.(1925).47. hundrede graabrogede Stude
tygge Drøv, men Sulet bliver til Valker om
Bowene. Elkjær. NT. 128.

||
(især dial.) om

hævelse, blodudtrædning olgn. som følge

af slag. han skreg højt til Hesten og lagde

den en fem seks Valk hen ad Halsen, til

den jog i Firspring. JVJens.FD.112 (mulig-

60 vis dog vbs. til III. valke 2.d). især i forb.

som der laa, sad valke(r) hen ad ryg-
gen, huden sad i valke(r) olgn. Feilb.

LollO.
II
om udvækst paa planter. Turban-

græskar, med en ejendommelig Valk paa
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Fingten.Warm.SystB.^SSO. der har dannet
sig en stor Valk paa Siderne af Saaret (o: t

et fi/rretræ efter vildlbid), men Valken har
næsten slet ikke lagt sig ind til den blot-

tede Yedfl&de. Boas.(NaturensY1916.174). sa.

(smst.lSo).

4) (1. br. i rigsspr.) om andet, der lig-

ner, minder om en valk (1-3). Pigerne sad
ned i det lave Vand, gyngede lidt op og
ned, saa Vandet gik i store Valker omkring lo

dem.NJeppesen.HT.95. Blomster i en tyk
Valk rundtom Huset. Inderst ved Muren
(le højeste, saa lavere og lavere, alle mulige
>\&gs.KMich.LUK.86. jf. IV valke 1 sluln.:

Himlen var dækket med stille graa Sky-
valker. ThøgLars.FB.57. HansPovls.RF.140.
Valk-, i ssgr. ['val^-] I) (nu l.br.) til

Valk, fx. til Valk 3: valk-formet (Warm.
.^ystB.'366). jf. ogs. VSO. 2) til III. valke,

>e u. Valke- i ssgr. (samt u. Valknude^.
L Valke, en. ['val^a] flt. -r. (<?/. walke

(og walk^; til III. valke; fagl.) I) redskab,
apparat, maskine til valkning; især:

lalkemolle. Biehl.DQ.1.195. Dengl.By.l930-
31.42. Tid88kr.f.Textilleknik.l946.67. jf. Cy-
linder- (VSO.), Hammer- (Manufact.

(1872).215f.), Patent-, Tryk-, Valse

-

valke (NoTdConvLex.V.679. OpfB.* 11.75).
2) valkemetode; vist kun i ssgr. som:
Kold-, Varm-valke. Manufact.(1872).215. 3o

II. Valke, en. se Valk.

III. valke, t'. ['val^a] (dial. ogs. m. for-

mer som yaalke, yolke. Thorsen.114. CRei-
mer.NB.159. LollO. Feilb. Tulke. KBecker.S.
11.37. Feilb.). -ede. vbs. -nlng (Ordonnance
(Kvartudg.)*'/tl705.II.§8. Manufakt. (1942).
119), ;7.Valkeri. (ænyd. valcke, volcke i bet.

1.1 samt i bet.: gnide, knuge mellem hænderne
(HSmith.Lægebog.III.(1577).25b), æda. wal-
kæ, walka, volde besvær (ved at lade rejse 40

frem og tilbage, fra sled til sted) (DGL.I.198.
H54.Vlll.453.476. sml. DOL.Overs.in.l85f.),
w. valka, fsv. walka, rulle mellem hænderne,
no. valke, oldn. valka (og velkja^, knuge (en

kvinde), drive, (lade) rejse frem og tilbage,

forurolige, plage, valka f huginum, tænke frem
og tilbage over, valkast, væUe sig, have be-

svær (med), eng. walk, gaa, tidligere og endnu
dial. ogs. i bet. l.i, hty. walken, jf. nt. wolken
t bet. 1.1, walken i bet.: ,.prygle", ogs.: „gaa 50

med rullende bevægelser" || sammenhængen ml.
het. 1 og bet. „bevæge frem og tilbage", „rulle",

..knug&', ,.gnide" (i ældre nordisk og oeng.)

forslaat ua fra ældre germanske valkemetoder,

hvor klædet blev bearbejdet i en valke, be-

slaaende af et aflangt trug med rundet og riflet

hHy\d, i hvilket et ligeledes rundet og riflet valke-
hr.,1 fertes frem og tilbage med bølgende be-

vægelser, se nærmere WbrterundSaehen.Xll.
(I929).40ff.)

I) (jf. i. filte 1, II. krympe 2.8, III. stampe
l.a, III. træde 9.4; især fagl.) m.h.t. uldne
»tøffer som klæde, vadmel, strikkede strømper
olgn.: ved udblødning i varmt vand (med

forsk, tilsætninger) og stampning, gnid-
ning, gøre blødere, tættere (idet taverne

filter sig indbyrdes); ogs. om lignende behand-
ling af haarfilt (Wilkens.MT.292. jf. Hatte-
val kn i ng. vAph.Chym.lII.642), bomuld (Opf
B.* 11.75), læder (se ndf.) ell. (jf. Valke-
mester, -møUe; foræld.) papir. I.i) i alm.

trans. anv. Ingen Valker maa noget Klæde
. . til Valken antage, førend det af Hallen
er paakiendt. Ordonnance(Kvartudg.)*^^»1705.
II.§14. Feilb.BL.108. SjællBond.66. jf. bet.

2: *Den Snor (0: Fenris's lænke) vi knytted
. .

I
Og valked med Finger og Tommen.

Oehl.XXIX.241.
II

(dial.) vaske (uldtøj v.

hj. af valkebræt). Valketrapper, som Kvin-
derne brugte til at skruppe (valke) Linned-
vasken paa ved Storveisk. AarbKbhAmt.1930.
81. Moderens Valken paa (vaske-)'BTættet lød

ind til hende. HansPovls.RF.116. || m. h. t.

læder. Hallager.82. Oehl.VII.115. spec. (sko.):

blødgøre og tildanne læder i en bestemt fufon
ved opblødning og bearbejdning paa valke-

blok (se NordConvLex.V.679). ingen anden
kunde valke en Vrist som han (0: en gam-
mel skomager). AndNx.PE. 11.93. \\ i forb.

m. obj.-præd., adv. olgn. (jf. ogs. udvalke^.

Om paa Valke-Møllen Klædet . . enten for

lang eller for breed er vorden valket. Ordon-
nance(Kvartudg.)''/il705.II.§16. (klædet) er

ikke valket Teent.OeconJourn.1758.213. efter

Strygningen skyller man (huderne) ud i Van-
det og derpaa valker o: arbeider man dem
igiennem med Fødderne.JFBergs. G. 139.

valke ind, ^7'/. indvalke^ indarbejde ved valk-

ning; ogs.: faa til at krympe ind ved valkning

(jf. bet. 1.8^. Amberg. Hvis man vil valke
hurtigt ind paa Bredden, maa der valkes i

flere Strenge. Tidsskr. f. Textilteknik. 1946. 67.

valke om, (jf. omvallie) valke paa ny. Or-

donnance (Kvartudg.) »V, 1 705. 11.§17. valke
sammen, (jf. bet. l.s) faa til at hænge sam-
men ved valkning. jf.: haarene derpaa (0: paa
valken i frisuren) vare sammenvalkede
med gummi. Rostgaard.Lex.V12b. m. h. t. læ-

derarbejde: (læderet bliver) hamret, gnedet
saalænge, indtil alle Folder ere udglattede,

hvor Læderet skal valkes sammen. iVordConu
Lex. V 679.

|| (jf. valket^ perf. part. brugt

som adj. store viide Nonnedragter af valket

SsLTs. Biehl.DQ.IV45. Gjennem et Par val-

kede Uldstrømper kunde (hugormene) lige

saa lidt som gjennem et Par Bukser slaa

med deres Gifttand. NHancke.Pennetegninger.

(1893).10. en helpindet (valket) Herrefjeder-

støvle. Skomagerbogen. (1923). 48. 1 e t v a 1 k e t

uldent 1a\.Manufact.(1872).377. uvalket:
vAph.(1764). ingen sætter en Lap af uvalket

(1819: nytJ Klæde paa et gammelt Klæde-
bon; thi Lappen river Klædebonnet itu.

Matth.9.16(1907). 1.2) » forb. m. paa. man
maa valke paa et Stykke Klæde 10 å 12
Timer . . førend det bliver færdig valket.

OeconJourn.l758.208. (man skal) Samtidigt
valke lige meget paa Længde og Bredde.

20*
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rid8skr.f.Textilteknik.l946.68. 1.3) refl. ell.

(især) intr., om stof: trække sig sammen,
krympe ved valkning. Krøllet Uld valker sæd-

vanligen stærkere end ukrøllet \Jld. Abildg.&

Viborg.F.ll. Laadulden . , valker bedre end

Sommernlden. Hannover. Tekstil.1.43. en Sort

Uld valker sig meere tilsammen, end

som en anden B\a,^s.OeconJourn.l758.213.

2) (især dial. ell. foræld.) bearbejde,
gnide, rulle (paa en maade, der minder om lo

valkning). 2.\)ial alm. „handle imellem hen-

deTne."Moth.V27. de fleeste valke, og ved

idelig Brug besudle deres Bø^er.Holb.Ep.

111.262. hvordan er det, du sidder og volker?

kan siges til et barn, der sidder og gnider

på klæderne. Fet76. 2.2) rulle, „nulre" en

legemsdel (spec: frosne fingre: UfF.) mel-

lem hænderne, (han) valkede sit Hoved
i sine Hænder. Bergstedt.A.251. Fodereleven

(sætter) sig paa Hug, tager Kellas Hoved 20

mellem sine Knæ og valker hendes Øren.

Fleuron.KO.34. 2.3) i udtr. for at slaa,
banke, prygle (jf. tærske 3.2, garve I.2, II.

barke 2.ij; ofte i forb. som valke ens kæber
(se u. I. Kæbe 3), ryg (JVJens.HF.89),
skind (Winth.RF.17), ører (Moth.V27).
impertinente Knægt! . . om I mukker et

eneste Ord, skal jeg valke Jer saaledes, at

I skal læse til Bords af Angest. Olufs.GD.142.
*Et Hjerte, der hulker

|
med Smøgernes 30

Smaa;
|
en Næve, der vulker

|
de rige og raa.

KBecker.S.11.37. \\ i forb. m. adv., obj.-præd.

olgn. *Han Chrestens Ryg lod valke blød.

ChrBorup.PM.509. Hr. Skoleinspecteur . .

Frølund (fik) græsseligt paa Hovedet for-

medelst den af ham udgivne lille Geographi
for Børn . . Det var Hr. r., som havde paa-
taget sig at „valke ham a,V'.Davids.B.L232.

2.4) rulle, bearbejde, opløse (tobak, mad)
med tungen, (han) valkede hæftigt Skraaen 40

mod Ganen. ^aA;;.P^.3. deres Tunger og
Gummer gik som paa Faar og gamle Koner,
mens de æltede og valkede Maden og smagte
efter. Bergstedt.A.145.

TV. valke, v. ['valgia] (dial. ogs. volke.
Kværnd.). -ede. {afl. af Valk; jf. valket;
1. br.) I) sidde, være anbragt, i valke,
folder, bukler. Det var en Baggaards-
madam . . med en Fedme, der valkede og
gungrede allevegne. Egeberg.P.31. Han stod 50

. . i tungt sort Tøj, der valkede under-
ligt rundt om h&m.LeckFischer.EnKvindepaa
Fyrre.(1940).141. Din Frakke sidder ikke
godt, saadan den volker paa Ryggen.
Kværnd.

\\ jf. Valk 4. nede ud til Siden
valker Skyerne sig tættere og mørkere over
hinanden.AlbDam.TS.39. 2) sætte haaret
op i en valk ell. v. hj. af valke. Annechen
vred Vandet af sit Haar — valkede og flet-

tede det. Drachm. Vag. 106. hendes blonde eo
Haar . . var valket op til nogle ganske
utrolige Dimensioner. Hjemmet.l912.803.sp.l.
(hun) satte den lille Straahat paa sit op-
valkede li3i,ax.GyrL€mche.BD.35.

V. Talke^ V. ['valgia] -ede. ('volke. sp

bet. 2. ynlke. se bet. i), (maaske lydord, jf.

II. alke; muligvis dog opr. sa. ord som III.

valke (se navnlig sp.S09*^^); især dial.) være
i (gyngende, bølgende, rullende) bevæ-
gelse. I) gaa (paa en vraltende, gyngende
ell. planløs maade). Valle (ell.) Valke . .

Er at va,ndTe.Moth.V28. to Gæs kom snad-

rende . . Saa storagtigt kom de valkende,

de lignede (et par ældre koner). AaseHans.
S.15. gaa og valke (0: om daarlig gang). UfF.

II
alke og valke. Naar min store graa

Ko gaaer ud i Kjæret og sætter sig (0: syn-

ker ned) og den seer min Pige Karen, saa

alker og valker den, for at komme til Ka-
ren, ligesaa skulle I alke og valke, for at

komme i Himmerige. Cit.sluin.af 18.aarh.(Wi-

berg.Præstehistorie.III.(1871).102). OrdbS. 2)
gaa og smaadrive. Volke . . at dryfie . .

ingensteds komme. Moth.^V233. han går så

sær og valker i'et, 0: roder omkring. i^eiW.

3) (bornh.) slingre (om fartøj). Esp.378.

Baaden valker og hugger. J.ndiVx.JBiV.i56.

4) om legemsdeles bevægelse, uroligt valker

Tomlerne om Yiindinden.ThitJens.VA.I.lSS.

jf.: Hjertet vulker inde under Arbejdsblusen

(efter hurtigt løb). KBecker.VV1.214.

Valke-, i ssgr. (ogs. (foræld.) Valk-, se

u. Valke-hul, -jord, -ler, -mølle, -møller,

-rymp(ling), -stok^. I) især i fagl. (delvis

foræld.) ssgr. til III. valke 1; saaledes ndf.,

hvor ikke andet bemærkes, samt i Valke-

anstalt, -fejl, -hus, -kunst, -maskine, -me-
tode, -middel, -tid og en række betegnelser

for apparater (spec. beholdere), hvormed der

valkes, fx. Valke -cylinder, -kar, -kedel,

-kumme, -rum (i valkemaskine), -trug (se

fx. Amberg. VSO.). 2) (jf. Valk-; til Valk

1, se Valkepige. -bejdse, en. især (hat.)

om bejdse (syreopløsning) anvendt ved valk-

ning af filt. NordConvLex.V679. Dengl.By.

1930-31.41. -blok, en. (foræld.) I) (jf.

-fjæl;. *disse Vers kand glide
|
Som Ho-

ser paa en Valcke-Block.<S'or<.P/S'Å;an.29. 2)

blok, over hvilken man valker læder i rund

fa^on. Dengl.By.1930-31.49. -bord, et. spec.

(hat.): d.s.s. -bænk. vAph.(1759). OpfB.'
VII.560.

II
(dial.) valkefjæl. UfF. -bræt,

et. bræt anvendt ved valkning. I) (jf. Strømpe-
bræt; valkefjæl. Rostgaard.Lex.V12b. Wors.

OE.298. FrGrundtv.LK.131. Den lille Plæne
. . er nyslaaet og riUet som et Valkebræt.

Raae.TT.200. 2) (garv.) krispelbræt. UfF.
-bænk, en. (jf. -bord) bænk (2), der an-

vendes ved valkning; spec. (hat.) om en art

valkebrætter, der skraaner ned mod valke-

kedlen. Dengl.By. 1930-31. 41. -da«;, en.

(hat.) et stykke porøst hørlærred, hvori man
lægger filten ved valkning. Dengl.By.1930-31.

42. -fjæl, en. (jf. -blok 1, -bræt 1) fjæl,

bræt, forsynet med tværkamme ell. riller, hvor-

paa man valker (uld) tøj; ogs. (dial.): vaske-

bræt. Moth.^V17. RasmHans.M.II.57. FeiXb.
\

Enkelte Snerester, sorte som Fejeskam og
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riflede som en Valkefjæl, laa hist og her.

Aak-j.SWIIL13. -fold, en. (jf. -læg, -rymp-
(ling); foræld.) falsk fold paa kkede, op-

staaet ved valkning. Amberg. Tidsskr.f.Textil-

teknik.1946.69. -haar, et. især t flt., om uld-

faver, der er løsnet ved valkning. (klædet) bli-

ver overruet . . med stompe Kårder . . for

at borttage alle de løse Valke-Haar. Oecon
Journ.1758.216. -haminer, en. hammer i

i alkeværk. JFBergs.G. 128. OpfB.^VIIL459. lo

-handske, en. spec. (jf. I. Handske 2 samt
-sko; hat.) om trekantet træplade (m. riflet

underflade og forsynet med en strop), der fast-

gøres til haanden og anvendes ved valkning

nf filt. Dengl.By.1930-31.42. -hul. et. (nti

næppe br.) hul (i klæde) opstaaet ved valk-

ning. Valk-: OeconJourn.1758.209. -jord,
I-n. jord, der (ved sin fedtsugende evne) er

>gnet til valkemiddel; spec. om visse arter af

filastisk ler, der væsentligt bestaar af alumi- 20

niumsilikat med ferrioksyd og kalk (jf. -ler,

Valkerjord samt Sæbe-, Vaske-jord^. LTid.
1758.311. Valke-Leer (er) indblandet med
nogen Kalkjord, som ei betager den sin

Egenskab som Valkejord. BrUnnich. M. 74.

BerlHaandarb.lll.327. Sterm. Textil.(1937).80.

r Valk-: Cit.l705.(KbhDipl.VI1.750). -ler,
et. ler, der anvendes som valkemiddel; valke-

jord. Brunnich.M.73. Især i ældre Tid fandt
(plastisk ler) ofte Anvendelse som Valkeler. 30

Uss.DanmGeoVUT. Valk-: KiøbmSyst.1.33.

-i«BC et. (foræld.) d. s. s. -fold. Amberg.
VSO. -mester, en. (-f Valk-. Cit.1720.

(CNyrop.Strandmøllen.(1878).122)). (jf. -møl-
ler, -svend samt Valker^ person, der fore-

staar (og har ansvaret for) valkningen. Cit.

1724.(C Nyrop. Strandmøllen.(1878). 140). Gyr
Lemche.S.IIl.43. -mølle, en. ^Valk-.
OeeonJourn. 1758.207. Pl.*'>U1778). (ænyd.
wa(a)lck-, walckemølle, æda. walkemølla (Kr 40

Er8l.Rep.L6); jf. -værk samt I. Valke 1,

Stampemølle; foræld.) (vand)mølle med stam-
peværk til valkning (af klæde, læder, papir
08V.). Moth.V27. Ved Gaarden ligger 6 Fag
Møllehuus, hvori er en Valke-Mølle med
6 E&mTe.Adr.ytl762.sp.lO. Drewsen.S.7. jf.:

Papiir-Valke-Møller. Hallager.68. -møl-
ler, en. (ænyd. d. s.; jf. -mester; foræld.)

person, der ejer ell. driver en valkemølle.

LTid. 1733.429. MO. Valk-: OeeonJourn. 50

1758.209. -pige, en. (til Valk 1; foræld.)
pige, der laver ell. sælger (haar) valke. Moth.
V27. Valkepiger, dem som løbe om med
Pudder, Handsker, Vifter, Sæbe-Bolde, A^om
(frønneg. 11.161.

Valker, en. flt. -e. (ænyd. valker, vaal-
ckere; til III. valke; jf. Valke-mester, -mol-
ler, -svend; fagl.) person, der er beskæf-
tiget med valhiing; nu spec: arbejder, der
passer en valkemaskine (OrdbS.). Ordonnance to
(Kvartudg.) "/,1705.II.§14. FrPoulsen.TOK
165. ved papirmølle: Cit. 1724. (C Nyrop
Strandmøllen.(1878).136). QyrUmche.S.lH
22.

II
hertil (i br.; jf. lilsmrende ssgr. m

Valke-j ssgr. som Valker-jord (vAph.Nath.
IV.145. Raff.(1784).592), -ler (vAph.Nath.
V88), -mergel (smst.IY145.Y358), -mester
(BerlTid.^*M923.M.13.sp.6), -syend (Gyr
Lemche.S.111.201f.). Valkeri, et. flt. -er.

(til III. valke 1 eii. Valker; fagl.) arbejdet

at valke ell. (især) virksomhed, lokale, hvor
der valkes (klæde, læder osv.). Moth.V28.
Regulativ Nr.l8^^U1908. Valkeriet (i hatte-

magerværkstedet) var det største Værksteds-
rum. Dengl.By.1930-31.41.

Talke-rymp(ling), en. {jf. I. Rim-
pe, Rympling samt Rimpning og (til I.

Ribbe^ ty. walkrippe; foræld.) valkefold.

Valk- Ry mp. OeconJourn.1758.209. Valk-
Rymplinger. smst.208. -sko, en. spec.

(jf. -handske; garv.): sko, som garverne

bærer, naar de valker læderet ved stampning.

S&B. -stage, en. (ænyd. d. s.; jf. -stav,

-stok; foræld.) stage anvendt ved valkning (af

klæde, filt osv.). Borrebye.TF.807. -stav, en.

(1. br.) d. s. s. -stage, -stok ; som attribut til

apostlen Jakob d.y.: GyldendLeks.77. -stoiLf
en. (jf. -stage, -stav^. vAph.(1759). MO. spec.

(jf. -træ^ om en tyk bjælke med udhuling for

valkehamrene, paa hvilken klædet blev stampet
^Tilsidst bliver det valkede Klæde . . af-

skyllet med reent Vand i Valkstokken.
Funke.(1801).1.613) ell. (hat.) om stok, hvor-

med man rullede den vaade filt ved valkning
^Valke-: Dengl.By.1930-31.42). -svend,
en. (jf. -mester samt Valkersvend; foræld.).

GyrLemche.S.

I

II.200. -sæbe, en. sæbe an-
vendt ved valkning af klæde. VareL.^1020.
valket, (part.) adj. [Wsiigdt] (jf. no.

dial. valkutt, fuld af hævelser; afl. af Valk
ell. IV valke; l.br.) som sidder, ligger,

hænger osv. i valke, bukler, folder, den
lille firskaarne Mand, med en valket Nakke.
Egeberg. P.54. (den gamle dames) valkede
Hai&r.Élkjær.NT.188. Feilb.

|| O/- Valk 4.

IV valke 1 slutn.) om skyer. Novemberdagens
valkede ^netBkyex. ErlKrist.MM.271. De val-

kede Skystriber fra Øst til \Q%t.AlbDam.
B.285.

Valke-tab, et. tab af taver ved valk-

ning; ogs. konkr., om for korte taver, der fal-

der ud ved valkning. Tidsskr.f.Textilteknik.

1946.67f. -trae, et. (jf. -bræt, -stage, -stok;

foræld.) I) haandredskab, hvormed man ban-
kede („stampede'') det vævede stof for at valke

det. OrdbS. 2) valkestok i papirmølle. Gyr
Lemche.S. 111.95. -værk, et. (jf. -mølle

samt I. Valke 1, Valkeri^ vcerk, anlæg, ma-
skine, der udfører valkning. Cit.l721.(CNy-
rop. Strandmøllen. (1878). 130). Skr. "/, 1838.

fra det syttende Aarhundredo helt ned til

vor Tid, har Stampen bestandig været Valk«-
værk. Ny8trøm.(SøllerødB.1942.24).

Valk-hal, -Jord, se u. Valkebul, -jord.

-knude, en. se Valknudc. -ler, osv., se

u. Valkeler osv.

Val -knude, en. [>val-] (undertidm
skrevet Vald-. Tychon.Vers.338. Valle-.
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LTid.l723.n5. jf. ndf. 1.24. Valk-, se

ndf. 1. 9. (dial.) Vols-. Kværnd.). (ænyd.

val(l)knude, sv. valknut, no. valknute, eng.

wall-, wale-knot, jf. iy. waldknoten; 1. led

a/ usikker oprindelse (if. Arkiv.XLI.129 til

Val- i Valland osv., sml. oeng. weal(h)sada,

slynge); i ældre tid undertiden opfattet som
hørende til III. valke, jf.: *Valke-Knuder.

Kingo. SS. 1. 308. Valk-knude, som saaledis

er valket og fiddet sammen, at mand nep
kand opløse den. Rostgaard.Lex.V12 c; dial.

ell. foræld.) en særlig slags flettet knude, der

er vanskelig at løse (spec. om knude, der er

dannet ved at enden paa et tov, en snor, er

snoet op og de enkelte dele derefter sammen-
flettede), huo som kunde løse denne Val-

knude (o: den gordiske knude), han skulde

blifve Asien mægtig. Wing.Curt.226f. || spec.

om saadan knude i bindebrev (se SprKult.II.

137.160). *En Guld-Valdknude burde hos
|

I Brevet (o: et bindebrev) vel at følge. Tt/-

ehon.Vers.338. *ingen skulle findis,
|
Der

var Capable for at knytte Eders Haand
|

Paa Eders Navne-dag med Valle-knude
Ba,Sinå.Sort.Poet.57. \\ om fletning paa piske-

snor (Kværnd.) ell. hestehale. *10 gangere
grå med guldsadel på, | svanset i rumpen
med valknudcr på, |

halen stander langt ud
åexlxk.gl.remse.(Dania.lI.204). \\ i sammen-
ligning, nogle (runeristere) har skrevet oven
fra ned ad . . andre i Slanger-mønster eller

som i Valle-knuder. LTid.i723.ii5. Thurah.
B.183(se u. sammenflette^.

Valk-ryinp(liiis), -stok, se Valke-
rymp(ling) osv.

"Val-kyrie, en. [val'kyJria] (tidligere

undertiden m. oldn. (eller latiniseret) form
Valkyrla (flt. -ur, -ar;. Holb.DNB.92. Schous-
bølle.'Saxo.c3.^ Oehl.XXIX.185. f Valkyre.
Rostgaard. Lex.VlOc). flt. -r. {ænyd. d. s.

(PHResen.EddaIslandorum.(1665).L2r); fra
oldn. valkyria, jf. oeng. wælcyrie; 1. led er

oldn. valr, de faldne (se I. Val 1), 2. led besl.

m. III. kaare, jf. oldn. valkjosandi, den, der
vælger valen, bestemmer, hvem der skal falde,

(om Odin); især myiol. og poet.) i nord. my-
tologi, især i flt., om (til Odin knyttede)
kvindelige væsener (opr. vel en art døds-
dæmoner, i poesien ofte fremstillet i skikkelse

af skjoldmøer), der „kaarede valen", d. v. s.

bestemte, hvem der skulde falde i slaget, og
førte dem til Valhal. Sigrun Hognes Dotter,
hvilken var en Valkyrie, og red til Hest
igiennem Luften, det er at sige hun var en
Skioldmøe, som drog i Krig. Suhm.Hist.1.194.
Falder jeg . . da skal Odin Valfaudr sende
mig en Valkyrie, som ligner min Rude.
Ew.(1914).l.276. OehUII.128(se u. Skjold-
mø). *Som en Valkyrie Du (o: Danmark)
staaer

|
Med ædelt Mod i Øie,

| Med Bøge-
krands om axguult U&ax.Holst.ForRomantik
ogHistorie.II. (1869). 340. Gjel.Br.7.

\\
(især

spøg., nu 1. br.j over}., dels om stridbar kvinde.
Mine Valkyrier (o: de unge damer, som jeg

havde haft et sammenstød med) stoed endnu
paa Volden og loe mig ud. KbhAftenp.1784.
Nr.42&43.3.sp.l. jf.: den heibergianske Dan-
nelsesvalkyrie Sille Beyer. Schyberg.DT.
125 (jf. VilhAnd.Utt.IVllO). dels om ser-

veringspige olgn. Kielderstuens Valkyrie (o:

kælderpigen) maae træde frem med de gode
blaae Draaber (o: efter et slagsmaal). Junge.
84. Bøgh.JT.549. || hertil fx. valkyrie-agtig,

10 -ridt, -sang (Grundtv.NM.il).
Tallak, en. ['valay] (ogs. skrevet Yalak.

Moth.Conv.V4. SaVXXIV412. i bet. 1 ogs.

Vallakker (flt. d. s.). vAph.(1759). Nord
ConvLex.V671). flt. -ker. (ænyd. d. s. (Kane
Brevb.1561.30), sv. valack (m. tryk paa
2. stavelse), no. vallak; fra ty. •wal(l)åche

(bet. 1), wållach (bet. 2), egl. den slaviske

betegnelse for de romansktalende folk i Ru-
mænien (Vallakiet) (oldslavisk vlachu^, der

20 atter er laant fra gerrnansk (oht. wal(a)h, se

u. Valland;, jf. II. valsk, vælsk^; bet. 2 be-

ror paa, at kastrerede heste i stort tal ud-

førtes fra Sydeuropa) I) (geogr., nu 1. br.)

person, der bor i ell. stammer fra V alla-

kiet (den sydvestlige del af Rumænien). Moth.
Conv.V4. SaVXXlV412. 2) (fagl.) hingst,
der er blevet kastreret som plag (jf.

Hingstvallak samt Hest l.i slutn.). Moth.
V28. En smuk graa Vallak 6 Aar gammel,

30 særdeles tienlig til Ride-Hest. -Idr.V« i 762.

sp.l3. en spatbenet Vallak for en Mergel-

Viasse.Schand.TF.II.381. HesteniAvlog Brug.

(1944).170.
II

i sammenligninger ell. overf.

*Paa Politikens Vallak (revideret udg. 1849.

15: Marker; rundt man tr?iv er.PalM.AdamH.
1.15. hun er saa anstændig som en gammel
Vallak. PØstergaard.Medmennesker.(1913).14.
Vallak-stang, en. (rid.) stang (2.?) med
lige (under) bjælker; ofte i flt. om underbjæl-

40 kerne ell. hele bidslet. Rostgaard. Lex. Vil b.

PWBalle.R.99.
Talland, propr. ['vailan'] (ænyd., glda.

(Rimkr.) d. s., fsv. Walland, Italien, oldn.

Valland, (Nord-)Frankrig, ty. Wahlenland

(t ogs. Wal(c)henland, Walland), betegnelse

for de romanske lande, især Italien (jf. Vælsk-
land;; 1. led svarer til ænyd., glda. wal(e),

waale, woU, fsv. val, oldn. (flt.) valir (vålir),

oeng. wealh, oht. wal(a)h, person(er) af ro-

so mansk ell. keltisk afstamning, jf. lat. (flt.)

volcae som navn paa en gallisk folkestamme,
samt de eng. landskabsnavne Wales, Corn-

wall ; sml. Vallak, Vallænder, II. valsk, vælsk
samt Val-birk, -nød, -ravn; poet., foræld.)

Italien; undertiden (navnlig i efterligning

af oldn.) om Frankrig (Grundtv.Udv.1.389.

jf. Rostgaard.Lex.V12c). PoulPed.DP.(1937).
70. *det . .

I
Som nu arbeydes paa i Fran-

krig, Walland Lunden. Holb. Paars. 149 (jf.:

60 (jeg kunde) giøre mig latterlig ved at kalde

Italien Valland og Strædet Nørvasund. sa.

Ep.IV.399). *Her (o: i Amerika) kan I skabe
Norden stort, som tydske Land,

|
Som Val-

land og som Ne\s)da.nd.Oehl.XII.172.
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I. Valle, en ell (jy.) plur. (se 1.25 ff.).

I'vala] (tidligere ogs. skrevet Valde. Moth.

V24. Holb.DNB.31. Garboe.HA.49). flt. næppe
ir. i rigsspr. {ænyd valle, valde, æda. watlæ
(Harp. Kr. 135. 194), sv. vassle, vassla, sv.

dial. ogs. vattle, valle, fsv. wasle, watli, no.

dial. vasle, vattle, valle; afl. af (roden i)

II. Vand (se TfF.4R.Vl.25), jf. oM. chasi-

wazzar, valle (egl.: ostevand), nt. waddicke
olgn., ty. dial. wiissich (ohi. wezichaj, valle,

der rimeligvis er afl. af wasser, vand; sml.

vallet, vælle)

I) (jf. Mælke-serum, -valle, Ostemælk,
valle samt I. Mysej vandagtigt stof (be-

staaende af vand med mælkesyre, mælkesukker,
æggehvide- og fedtsloffer m. m.), der bliver
tilovers af mælken, naar ostestoffet med
størstedelen af fedtet er udskilt ved syrning

(SyTeya.Ue.DerlKonv.XXI 1.333) ell. løbning

(Lohcva.Ue.smst.). Moth.V24. Saasnart Sam-
menlobningen er forbi, svømmer den gul-

agtige Valle over Ostkiumpen. Olufs.Ny Oec.

1.228. Valle bruges mest som Svinefoder.

LandmB.II.113. sur, sød valle, se IV sur

2.2, II. sod 1.8.
II (jy.) som pi. (jf. PDide-

richsen.DG.lOO). *(den, der tager en jomfru
og ikke en enke) Han veed, hvad et Kar
Melk, der har endnu sin Fløde,

|
Med

Pouder-Sukker og med reven Brød oppaa,
|

Er for en kostelig Forfriskelse og Føde,
j

Og lader Valdene, som andre levne, staae.

'Wadsk.105. jf. Feilb. \\ om valle anvendt som
drik (navnlig i ældre tid), dels m. h. t. for-

hold paa landet (navnlig i Norge og paa Is-

tand; jf. Klunte-, Survalle^, dels m. h. t. an-
vendeUe tom (blodrensende, aabnende) læge-

middel (jf. Kørvelvalle;. Oarboe.HA.49. blod-

rensende Na\\e.Apot.(1791).124. »Ved Bark-
brad og Valle den Bondemand surt

|
Bereder

ng Julen at ieiTe.Draehm.DM.144. jf.: den
ensomme Valledrikker (o: Holberg). Vilh
And.HB.61. \\ i sammenligning ell. overf.

(jf. ogs. ovf. 1. il). Det er med Menneskene
som med sød Melk, den skjørner; Nogle
blive til fiin Skjorost, og Andre til den
tynde, vandede Valle (o: nogle bliver rige,

andre fattige) \ HCAnd.(1919). V.335. »Men kæ-
reste Palle,

I
din Vin er kun Valle. ^aA:;'.

(PoV*/,1910.4.8p.2).
II

i talem. og ordspr. Vi
fik en Stil om Oehlenschlågers Langelands-
digt, Morgenvandring. Jeg tænkte: „Til Svin
skal man give Valle," og skrev om alt det,

der var mig revnende ruskende ligegyldigt

i Di^et.KMunk. F.193. kryste vallen ud
af fingrene paa en, {jf. sv. dial. kramma
vattlen ur en; nu næppe fer.) klemme ens
iand meget haardt. VSO.III.K364. kruk-
>'n taaier nok vallen, se I. Krukke 1.

iligge. sidde, staa og) salte (MDL.) ell.

sylte valle, {cenyd.d.s.; til I. sylte l.i og
f'jl.: salte (den lidet værdifulde) valle for at
opbevare den, jf. den u. forraadig 1 anførte
i'il"-.; nu især dial.) fordrive tiden med
uny.uij beskæftigelse, ligge og drive, smøle;

„sælge hovedkød", hans gode Venner laae og
syltede Valle i Nidros, og lod hans Faders
Banemand . . uanfægtet seile forbi. Orundtv.
Snorre.ni.285. JLange.(Tilsk.l910.II.453).
Feilb.III.702. LollO.

2) (sj.) om andre (tynde) vædsker, jf.

Bærmevalle. || om vædsker i legemet, „kaldes

den vedske som er i en hlein". Moth.V24.
sml: *I Hoved-Skallen,

| Med bredfuldt

10 Maal,
I
Af Hjerne-Vallen (orig.: bl65^,

|
Mig

gav en Skaal,
|
Heel beedsk at drikke,

|

For Intet ikke,
|
Den Drot saa prud ! Orundtv.

Snorre.II.298. spec. ^;7. Blodvalle ; med., for-

æld.): blodserum. Moth.Conv.V155. Blodet
(hos den syge) er seigt og slimet; baade
Sliimet og Vallen (Serum) guuie. Lodde.SH.
Till.27.

II. valle, V. ['vala] (ogs. yale. VfF. jf.

Rietz.829). -ede. (vistnok sa. ord som sv. dial.,

20 fsv. vala, rinde, flyde, vælde, der sandsynlig-

vis er en sideform (grundform) til vælde, og

sa. ord som ty. wallen (se III. vallej; sa. ord

foreligger maaske i det sjæll. bynavn Valle-

kilde ('ærfa. walekelde. Cit.l370.(SRD.VII.

35)), jf. Vældekilde, Kildevæld^; sml. ogs. i

lign. bet. hval(l)e u. hvælve 3; næsten kun
dial.) I) (jf. hvælve 3, vælde^ om regn: øse,
styrte ned. det regnede saa det vallede

(pladskede) efter. Der vallede Regn ned.

30 Junge. Regnen valler neå. FolkeskolensLæse-
bog.V(1917).122. VfF. (sjæll). Rietz.829.

\\

hertil Val-regn, •regne. Junge. UfF. 2) (jf.

III. valle^ videre anv. af bet. 1: strømme,
vælde ud; fx. om blod: UfF. jf. Rietz.829.

II
om menneskemængde. Folk kan og vaUe

ud af et Huus. Jung'c.

III. valle, V. f'vala] -ede. vbs.'lng (se

ndf.). (fra ty. wallen, være i stærk bevægelse

(se u. Valfart^; vistnok besl.m. II. valle samt
40 m. vælde ; med., foræld.) om blodet (ell. andre

vædsker i legemet) ell. om organer, der gennem-
strømmes af blod: strømme, pulsere uro-
ligt, heftigt, voldsomt. Jo meere fuldblo-

dige Børnene ere, og jo tilbøyeligere de ere

til, at Blodet valler hos dem . . desto stren-

gere maa man holde dem til den kiolige

Diæt. Aaskow.MH.21 3. || især (efter ty. wal-

lung) som vbs. (den forbudne frugt) satte

Blodet og Safterne, om jeg saa maa tale,

50 i saadan Valling, der yttrer sig ved alle

Leyligheder af de sandselige Fornemmelser
paa den alleruordentligste Maa,de. Ruge. FT.
84. en Valling i Blodet (erethismus arte-

Tiosm).NyeHygæa.III.(1824).84. jf.: Naar
Irritationen i Kiøndeleno opkommer af sig

selv, formedelst virkelig Overflod af Sæd-
stof, saa foraarsager denne sidstes Op val-
ling en forøget Nerveaandens Bevægelse.
Gynæoll1.166.

60 IV. valle, V. ['valal -ede. vbs. -ning
(DagNyh.*/itl935.18.8p.5). (fra no. valle (no.

dial valla^ ;/. østsv. dial. valla, indgnide m.
tjære, overhælde med vand for al fremkalde
tsdanrulse; maaske besl. m. vælde (og 1 1- 1 1 1.
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valle^; sport.) indsmøre ski (paa glide-

fiaden) med fedtstof ell. tjære (for at de

ikke skal opsuge fiigtighed og derved glide

mindre godt), fast knitrende Frostsne, over-

flødigt at valle Skierne, de gled af sig selv.

Pol."/itl938.6.sp.3. Vi henter Deres Ski,

grundvaller dem omhyggeligt. JBeriTtd.'S

1939.Aft.8.

Valle-) i ssgr. til I. Valle 1 (jf. dog

Valleknude «. Valknude^; fx.: valle-agtig, lo

-blandet; endvidere (landbr., dial., især for-

æld.) letegnelser for beholdere til at opbevare

(ell. koge, servere) valle i, fx. Valle-beholder,

-bøtte, -gryde, -kar, -krus, -tønde ell. for

drikke, retter, tilberedt af valle, fx. Valle

-

davre, -drik, -grød, -vælling; endelig kan
nævnes en række (især cp, 1. br.) adj. som:
Det halvmaaneagtige, valle blege Ansigt.

CFMortens.EF.217. Himlen var vallefar-
vet; der flyttede sig ligesom Klumper af 20

Smaagryn, naar man stirrede op mod den.

MartinAHans.N0.158. Midt i Dagens Val-
legraa . . |

skal du (0: Kbh.s raadhus) staa.

Holstein. L. 25. denne vallegrønne, tyste

Himmel. MartinAHans.K.124.
alledere, v. se validere.

Valle-eddike, en. (fagl.) eddike(syre)

,

fremstillet af valle. MøllH.VI.149. -flæsk,
et. (foræld.) flæsk af vallesvin. Rostgaard.
Lex.Vllc. Hofman Bang. OdenseAmt. (1843). 3_o

296. Levin, -fløde, en. (fagl.) fedt, der

udvindes af valle og anvendes til fremstil-

ling af vallesmør. LandbO.'1026. -knude,
se Valknude. -krakke, en. (især dial,

foræld.) I) stor krukke, hvori bønderne bragte

valle til torvet. Moth.V25. 2) person, der drik-

ker valle (fordi han ikke har raad til at drikke
mælk), var nogen By saa fattig, at den
maatte føre Mælkevand med sig i Lejlen
— saa raabtes der haanligt „Valkrukker" 40

(Vallekrukker) efter deres Folk. Jubelbryg.

(1923).[7]. 3) (jf. ænyd. valdeflaske i sa.

bet.) stort kvindebryst (ell. fed kvinde. Feilb.).

dend pige har et par sckiønne valde-krucker.
Rostgaard.Lex.Vllc. (jøden) rakte med et
kælent Udtryk Genstanden hen til et gam-
melt fedt Fruentimmer eller til et ungt,
frygtsomt Pigebarn og fortsatte: For dine
store Vallekrukkers Skyld — eller: for dine
smukke Øjnes Skyld skal du have den for 50

30 Rigsdaler. Pon<.[7£.=32. Feilb. Bom.S.II.
78. -kar, en. (med., foræld.) kur, hvorved
man drikker valle. Agerbech.FA.II.il. Panum.
620.

II
hertil fx. Vallekur- anstalt, -sted.

Vallem, et. se Vadmel.
vallendere, v. se validere.

Valle-ost, en. I) {ænyd. d. s.; jf. Myse-
ost; især dial.) (tarvelig) ost fremstillet af
valle. Moth.V25. Molb.HO. VSO. 2) (jf. I. Ost
3.1 ; dial.) ret, fremstillet af valle. Feilb. -pal- eo
ver, et. (fagl.) inddampet valle (anvendt som
foder). VareL.UI.553. f -rinde, v. (sidste
led af tvivlsom oprindelse) presse ell. ælte smør
for at faa de vandagtige dele (kærnemælk

eller lage) ud af det. Snart skal ogsaa dette

(0: smørret) opklappes, vallerindes og saltes,

for at blive en sund og føderiig Spiise for

de Arbejdende. EBalling. Sommeren. (1784).
19. -sirap, en. (fagl.) inddampet, tyktfly-

dende valle (anvendt til foder). VareL.^11.553.
•smør, et. (fagl.) smør, der fremstilles,

kernes af vallefløde (jf. Mysesmørost/ Olufs.

Landoecon.418. VSO. LandbO.IV714. -»ar,
adj. (jf. -syre

; fagl, I br.) sur paa grund af
valleindhold. Amberg. vallesuurt Smør.ilfO.
VSO. -svin, et. (landbr., foræld.) svin, der

er opfødt (væsentligt) med (mælk og) valle

(jf. -flæskj. Fiesket af Valle-Svinene er løst

og slattere end det, af de med Spøl mæ-
skede Sviin. Viborg. ifPhysBibiIV138). Hof-
manBang.OdenseAmt.(1843).335. MO. -sy-
re, en. (fagl, I br.) syre, udvundet af valle

(jf. -eddike samt Mælkesyre^. S&B. -søbe,
en. (især dial, foræld.) søbemad, fremstillet

af valle. Rugmelsgrød og Vallesøbe. Ponf.F.
1.133. hun er lige saa sur som Vallesøbe.

Elkjær.HA.119.
vallet, adj. ['val8<] (til I. Valle; l.br.)

lignende ell indeholdende valle; valleagtig.

Amberg. MO. Melken er bleven suur og
vallet. Lew'n. Strømmen (i jøkelelven) iler,

gul, graa, mælket og vallet. Fleuron.STE.146.
Valle-æss^h^ide, en. (fagl.) kvæl-

stofholdigt stof, der findes i valle. Hag.^IX.304.
I. Valling;, en. se Vaarling.

II. Vallinff, en. vbs. til III. valle.

Vallænder, en. ['vailæn'ar] flt. -e ell

d. s. (Moth.Conv.V14). (ajl. af Valland; jf.

glda., ænyd. wal(e) i sa. bet., se m. Valland;
nu næppe br.) person fra et romansk land (if.

Moth.Conv.V14: italiener). Pram.Stærk.163.
I. Valm, en. ['val'm] ftt. -e ell. (I br.)

-er (Spectator. 1943144. 187). (no. valm, jf.

SV. valm(tak)
; fra ty. walm (f walben, mht.

walbe, oht. walbo), afl. af hty. wolben, mht.

welben (se hvælvej, og saaledes opr. sa. ord

som Hvælv; 7"/. afvalme; bygn.) skraa tag-

flade paa gavlsiden af en bygning. Cit.

1801. (Nystrøm. Frederiksberg.il. (1946).251).
Bygningens Form er her antagen saaledes,

at den paa den ene Side danner en lige Gavl;
paa den anden derimod en brudt Gavl med
en Yalm. ForklTømrere.39. Gavlen (paa den

da. gaard) har skraa Valm . . Gavlen (paa
saksergaarden) ikke med Valm eller med
stejl Valm. Eskildsen. Da. Grænselære. (1936).

60. halv, hel ell. fuld (FagOSnedk.) valm,
(jf. Halvvalm samt Helvalm. TeknLeks.I.
578) valm, der gaar halvt saa langt, henh. lige

saa langt ned som de øvrige tagflader. Forkl

Tømrere.l9. Gnudtzm.Husb.152. || hertil fx.

Valm -bjælke, -gavl, -rende (MO. FagO
Snedk. 1000 Tagsten at indhugge, men med
flere Valme- og ^kotronÅQx.Collegial-Ti-
dende.1813.273), -ta^ (MO. Elling.PP.6).

II. Valm, et. se Vadmel.
I. Valme, en. se Valmue.
II. valme, v. ['valma] -ede; vbs. -in'-^
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(jf.: Afvalmingen er ført helt ned.^F
Claus. (DanmHVC. 414)). (fra ty. walmen;
til I. Valm; jf. I. valmet; bygn.) vist kun i

forb. valrae (et tag) af, (jf.aiv&lme) afslutte

et tag med valtne over gavlfladerne. OrdbS.
Talmel, et. se Vadmel.
I. valmet, part. adj. ['valmo<] (ty. wal-

mig; til I. Valm ell. II. valme; bygn.) for-

synet med valm(e). et gammelt Hjørnested
med gode Vinkler og valmet 'Y&g.HeeAnd. lo

MS.108. Bindingsværk paa Fod med hval-

met Gii\l.Pol.**7il944.Sønd.8.sp.4. ?/. top-

valmet.

II. valmet, adj. se u. valen sp. 285'.

'Valmae, en. ['val|mu(*)a] ogs. (i rigs-

spr. nu næsten kun i vers) ['valimu] „tre

Stavelser. I Talespr. oftest Valmu'". Letnn.
;/. skrivemaaden Yalmu. Moth.VSl. Eolb.
Paars.22 (men i tre stavelser: sa.Metam.29).
NMøll.E.l. HakHolm.FT.62. se ogs. sp.322'\ ip

(tidligere ogs. skrevet Valdmne. OFMull.Flora
Fridrichsdalinn.(1767).97. jy.Y&bne. ErnDal-
gas.DB.15o (oo falme/ jf. Feilb.). flt. -r ell.

t valmu(e) ^»Som Valmu udaf Regn ned-
slagne. /foift. Paars. 22. smst.255. sa.Metam.
29). (æda. walmuæ (AM. Harp.Kr.lS6. jf.

walmæ. smst.137), walmughæ (smst.SOf.), sv.

vallmo (fsv. walmogha, -moghe/ no. val-

mue; 1. led vistnok til stammen i valen og

med bet.: som lægger i dvale (jf. ty. schlaf- 30

mohn, valmue); 2. led besl. m. ty. mohn, val-

mue (oht. mago, osax. måho/ gr. mékon, må-
kon, oldslavisk mahu, grundbet. ukendt, jf.

u. Maane- 2)
I) ^ blomst, plante af slægten Papaver

L. (jf. Skøge 2.2 og røde soldater u. Soldat

3^;. JTuseh.160.323. Et Stykke (af haven) var
besaaet med Valmue, en paa Bornholm sjel-

den Plante. Rawert&Garlieb.Bornholm.(1819).
62. Lad da Mennesket . . betragte den blaae *p

Kornblomst og den rødglødende Valmue .

.

der blomstre mellem Stra-diene. Winth.Krum.
16. Syvoghalvtredsindstyve store røde

|

flagrende høje Valmuer i Brand ! i/oA;//oZm.

PT.62. brun (Funke.(1801).II.406). hvid,
•ort valmue, (jf. æda. thæn brunæ, thæn
hwitæ walmuæ, swart walmughæ frø. Harp.
Kr.l36f.S5) om forsk, varieteter af opiatvalmue
(med henh. brunligt, hvidt og sort frø). vAph.
2iaih.VUI.340. Vare L.* II. 554. gul (Danm so

Havebr.740), grønlandsk (BerlHaveL.I.
288), Islands (VortHavebrug.1899.198), is-

landsk (PHenriksen. Del praktiske Havebrug.
II. Jordens Beplantning.(1911) .24. JohLange.
Pl.(1949).74), <//. siberisk (BerlHaveL.II.

206) valmue, Papaver nudicaule L. ell. radi-

ealum. Rottb. orientalsk (VareL.(1807).III.
297. VorlHavebrug.l914f15.95), østerlandsk
(Hempel.Flora.(1834).141) ell tyrkisk (Vort
Havebrug. 1914/15. 95) valmue, den store m
højrøde havevalmue Papaver orientale L., der
stammer fra lÅlleasien. tvetydig valmue,
se tvetydig 4.2. vild valmue, om forsk, vilde
valmucarter, navnlig om kornvalmue, Papaver

rhoeas. Moth.V173. Johs de Buchwald. Speci-

menbotanicum.(1720). 356. Kjærbøll.FB. 314.
JTusch.160.

II
i sammenligninger, han blev

rød som en Ya\mue.Tandr.HS.128. || i udtr..

der hentyder til valmuesaftens (opiumens)
søvndyssende ell. smertestillende virkninger.

*Der (o: i søvnens bolig) udaf Valmue og
Urter meget søde,

|
Af Natten presses saft,

som Søfnen tien til Føde,
| Hun der med

ogsaa smør og stryger Søfnens Bør.Holb.
Paars.255. dypped jeg i Lethe Qvæders {o: ri-

merens) Pen,
I
Og skrev paa Valmu Dag og

Nat med den,
|
Jeg kunde den (o: lænestolen)

ei søvnig nok afm&le. Bagges. 1.155. Glem-
selens Valmuer drysser deres Blade over
Blichers GT8iv.Aakj.StStB.III.362. (nu næppe
br.) om søvnens bedøvende og smertestillende

kraft, en sød, balsamisk Søvn nedsænkte sin

Valmue over mig. Gylb.111.79. smst.V11.115.
2) i ssgr. og enkelte forb. om andre slægter

af valmuefamilien, Papaveraceæ (se Guld-,
Horn-, Pig-, Strandvalmue; jf.: f hornet
valmue, hornskulpe. vAph.Nath.VIII.340)
ell. om planter, der ligner valmuer, se Lampe-
skærmvalmue.

3) (jarg., nu sj.) som spøg. omdannelse af
Almue(-); dels i navnet paa tidsskriftet Almue-
vennen (1842-52; 1873-77): Det eneste, han
(o: den danske bonde) læser til Oplysning, er

det samme Parties „Valmueven", der nok
sørger for at dysse ham i Søvn igjen. Cit.1853.

(Grundtv.B.II.523). dels om almuelærerindc:
Almuelærerinderne — Valmuerne, som vi

(ca.l895) li&ldtea. Pol.-'/il941.6.sp.l. OrdbS.
Valmue-, i ssgr. (i vers (og ældre tale-

spr.; jf. Moth.V31) som oftest udtalt ['valmu-]
sml. skriveformen Valmu- ndf.). til Valmue
(1); saaledes ogrs. Valmue-art, -blad, -blomst,

-duft, -familie, -farve, -flor, -knop, -orden,

-plante, -slægt, -stilk, -stængel; desuden kan
nævnes en række mere tilfældige (poet.) ssgr.,

der sigter til valmuesaftens søvndyssende virk-

ning ell. blomstens røde farve: *(skammen)
farver Kinden med sit dunkle Valmublod,

|

Hvcrgang den mindes.Oehl.XXX.i4i. "»med
Valmufingre tryk hvert Øje til. Jerg. Vers.

(1887). 50. *Vort Hjærte skal valmue-
gi d e. J Vibe.Strand -Asters. (1921). 37. * Den
største Ros, som Verden kan opfinde,

| Jeg
bytter gjerne for en Val mukran ds.j^aucA.

SD. 11.299. »Den tredje fik for to
i
Val-

mu es ynder (0: blodrøde, forfærdelige syn-

der)
I

Absolution og llo. Holstein.MM. 96.

-frø, et. (ærfa. walmughæ frø (Harp.Kr.85);

jf. Maane-frø, -saa) frø af valmue (især an-
vendt som lægemiddel, som berkes ell. som
fuglefrø). Moth.V31. JTusch.323. J. skar et

langt Birkesbrød i Skiver, så at Valmuefrøene
smuldrede ud på 'D\igen.TomKrist.LA.116.

||
m. h. t. den søvndyssende virkning. *Saft af

Valmue- Frøe (o: opium). Frllom.PM. 151.

Ei vilde Sjofna paa Leiot stroe
|
Med milde

Ilænder sit Valmufro./W<.75».
|| hertil Val-

luuetrø-kage, -olie. -hoved, et. (ænyd.

XXVI Rentrykt "/, IMl 21
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d. «.; j'/. -kapsel, -skal og Maane-hoved, -kop;

nu 1. br.) frøkapsel af valmue. vAph.Nath.

VIII. 335. VareL.' 11.663. jf. J Tusch. 323

(valme-). t -*»«>»» et. (jf. Hus 13; d. s.

meerc Frøe har ey et Valmu-Huus at drage.

Falst.Ovid.il 3. -U.age, en. (fagl.) næsten

kun i flt., om frøkagtr, fremkommet som rest-

produkt ved fremstilling af valmueolie. Am-
berg. Landh0.1V.715. -kapsel, en. d. s. s.

-hoved. Funke.flSOl). 11.406. JVJens.EE.
181. t -knap, d.s. Pflug.DP.1114 (se u. II.

Knap 3.8^. -korn, et, (ænyd. d. s.; nu 1. br.)

d. 8. s. -fro. * Honningbrød i Skiver,
|
Be-

strøet med Valmukorn. Winth.HF.88. -mel,
et. (fagl.) finstødt valmuefrø (brugt som fugle-

foder). Wiese.T.II.58. f -mælk, en. læge-

drik, fremstillet af valmuefrø, stødt i vand.

Apot.(1791).124. -olie, en. (fagl.) organisk

fedtstof, udvundet af valmuefrø. Valmue-Olje
er i Handelen bekiendt under Navn af Nel-

Uke-OV]e.vAph.Nath.VIII.340.MentzO.Pl.81.
•rose, en. (jf. Kornrose 1; dial., foræld.)

(rød) valmue. JTusch. 160 {vaimues-, val-

mens-). *En blodrød Valmurose hun (o: fru

Venus) plukked af sin Krands,
|
— Den

dysser hver en Tanke, den døver hver en
Sa.nds.Winth.VI.256. -rød, adj. (især (g)

af en ren rød farve. *Vift stolt, vift Fred,

vift Lykke,
|
vaJmuerøde Dug | isprængt med

Korsets Smykke. Stuck.11.179. en valmuerød
Skjorte. Soya.Smilsaal(1944).98. BerlHaveL.
1.237. -saft, en. (ænyd. d. s., jf. æda. wal-

mughæ os (Harp.Kr.30); sml. -olie og Maane-
saft; især med.) saft af valmue; spec. om ud-
træk af umodne frøkapsler af opiatvalmue,
opium. vAph.Nath.VIII.336. *Jeg slumred,
Valmusaften giød

|
En Trolddom paa mit

Øie.Grundtv.Kvædl.4. Nytteplanter.341. -si-
rup, en. (fagl.) vandigt afkog af valmue-
kapsler (og lakridsrod) med tilsætning af
sukker. VareL.(1807).II.549. VareL.^II.564.
-skal, en. (fagl.) d. s. s. -kapsel. VareL.^
11.553. -søster, en. lampeskærmvalmue,
Meconopsis. Joh Lange. PI. (1949). 31. -art,
en. (glda. wolmwæ ørth(er) (KvindersRosen-
gaard.(1930).182); nu sj.) 2( valmue, mange
. . bruge (de gi. krøniker) ligervis som Saf-
ten af Valmueurt, til at lukke deres Øje-
laage. Grundtv.PS.1.441.

Valmuld, et. se Vadmel.
valne, v. ['va-lna] -ede. {ænyd. volne,

SV. valna, blive stiv af kulde, valnas, sygne
hen, no. valne (valna), blive valen; afl. af va-
len; nu sj.) I) blive valen (1), følelsesløs,
slap. S&B. D&E. jf.: Værtshusholderen
laa ovre i sit Vindue, ganske blaa i Ansigtet
af Latter. Han kørte med sin fedtede Ka-
sket rundt paa sin Isse, og ned over det
valnede Ansigt flød et Par lange graa Haar-
t\s.vsGT.Skovrøy.Fort.l06.

\\ svulme, hovne op.
Jesus fik et sår, det valne og ikke bulne
(variant: det skal svulne og ikke buldne.
FOhrt.Danmarks Trylleformler. I. (1917). 158).
det skal klø og ikke svie. Skattegraveren.1886.

1.203.
II

dep.; billedl.: *8uk ej for ofte, saa
valnes min Vi\ie.Drachm.SB.127. 2) gøre
valen (I.2). Ensomheden stod om mig som
en Taage, der valnede mine Hænder. Jøry.

Livsløgn og Livssandhed.(1896).14.

Valning, en, se IV valle.

Talnød, en. ['val|nø8, især kbh.

-inø6'] (især tidligere ofte skrevet Yaldnødj,
fit. -der ['val|no8'9r] {ænyd. d.s., glda. val-

10 nøt (Mand.85), walnut (se u. Valnød(de)-
kerne^, æda. walnøt (se u. Valnod(de)olie),

oldn. valhnot, oeng. walhhnutu (eng. walnut^,

mnt. walnut, -not (nht. walnussj; om 1. led

se Valland; sml. lambertsk, valsk nød u.

lambertsk, II, valsk 1,2)

1) frugten af valnødtræet, især af arten

Juglans regia L.; dels om hele fruglen, be-

staaende af kerne og en haard skal, der igen

er omgivet af et grønt kødet lag; dels om fruglen,

20 saaledes som den i reglen kommer i handelen,

befriet for den bløde skal ell. tillige for den
haarde. I.l) i al alm. Valdnodder at sylte.

OeconH.(1784).I.282. *naar i bruunlige Høst
Valnøden taber sin Sk3il.Oehl.XX.195. en
Pose YeiidnøddeT.Wied.MB.II.40. han kan
knuse en Valnød mellem Tommelfingeren og
Pegefingeren. Hjemmet. 1912. 563. sp. 2. Nytte-

planter.87. m. h. t. brugen af saadanne
nødder (især forgyldte ell. forsølvede) som jule-

30 træspynt: *Valdnødder, som er smukt for-

gyldt. [JKrohn.]PetersJul.[1866.Jiv. ameri-
kansk valnød, (jf. u.bet.2; fagl.) frugten

af det amerikanske træ Carya olivæformis Nutt.

Sal.^lV.613. 1.2) brugt til angivelse af en vis

(form og) størrelse, nogle brudne Klipper .

,

som Valnøder og Never store, men haarde
som FVmdt. Pflug.DP.419. Heraf (o: af en

latværge) stryger man saa meget som en

Valdnøds Størrelse Morgen og Aften paa
40 Hestens Tunge. Funke.(1801).1.45. Den hvide

Trøffel . . er omtrent saa stor som en Val-

nød. SLangkjer. Varekundskab. I. (1856). 289.
en lille . . mand med et ansigt som en valnød.

NisPet.Dagtyve.(1941).17. 1.3) (nu sj.) overf..

om hvad der ligner ell. er en efterligning af en

valnød. Valnødder af A]\\inn.Kogeb.(1710).

reg. Valnødder af Mandler (0: en slags bag-

værk). CAIuller.Koge-Bog.(1785).250.

2) S( træ af familien Juglandaceæ, især

50 af slægten Juglans; oftest om den i Syd- og

Mellemeuropa almindelige (og ogs. i danske
haver dyrkede) art Juglans regia L. (alminde-

lig valnød); ogs. om nordamerikanske træer

af slægten Carya Nutt. (Hickory); (fagl.) om
veddet af disse træer, nøddetræ (2), Moth.
V25. AUeslags Frugttræer: Æbler, Pærer,

Valnødder, Morbær, Plandeler. Bagges.DVIX.
168. ABruun.Frugthaven.(1921).155. om ved-

det (brugt til snedkerarbejder olgn.): Møbler

60 af ibenholtsort Yalnød. Rørd.TB.248. Lille

antikt Pyntebord, Yalnød. PoU'/tl944.13.
sp.l.

II
amerikansk valnød, (jf. u. bet.

1.1^ om (veddet af) nordamerikanske arter af

Juglans og Carya; nu især d. s. s. sort,valnød.
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Nogle af (hickory)Aiterae kan dyrkes i vore

Haver. De kaldes her Amerikanske Wal-

nødder. Nytteplanter.87. TeknLeks.1.370. jf.:

Den sorte amerikanske Yalnød.Funke.(1801).

11.54. Den hvide amerikanske Valnød, smsi.

hvid valnod, (veddet af) Carya alba. VareL.

(1807J.111.299. Suenson.B.II.123. sort val-

nød, (veddet af) Juglans nigra L. VareL.

(1807). II 1.299. HavebrL.*I.779.

Valnød(de)> t ssgr. (nu næppe hr. i'o

Valnøds-. Valnodsskiverne.Fruen^ .(1799).

111.213). af Valnod (1-2); foruden de ndf.

medtagne kan nævnes valnød(de)-agtig, -dyrk-

ning, -gren, -stamme, -ved og (fagl.) beteg-

nelser for produkter, hvortil er anvendt val-

nødder, iom Valnod(de)-bitter, -eddike, -eks-

trakt, -fromage, -sylt (se I. Sylt 3.2^ og (bot.)

Valnød-familie, -orden, -blad, et. iscer i

fil., blade af valnødtræet, hl. a. brugt som folke-

ligt lægemiddel og til farvning. Valnød-: 20

Holst. R. VareL.*1 1.554. Valnød de-: Adr.

**/,1762.sp.7. HaandarhF.1946.116. -blom-
stret, adj. (bot.) substantivisk, i fil. (de)
valnødblomstrede, om buske og træer m.
spredte blade og særkønnede blomster i rakle

(omfattende valnød- og porsfamilien); valnød-

ordenen (Juglandifloræ ell. Juglandales). Sal.

XVII 1.23. -brun, adj. brun (som) af val-

neddesaft. -hylster, et. (nu 1. br.) den
yderste, bløde valnødskal. Valnødde-: Fuld- 30

stændig Fruentimmer Farve - Bog. (1768). 249.
Caroline Ijarsen.Fartming.(193o).43. -kage,
en. I) (bag.) kage, hvortil der er anvendt
valnødder. Valnødde-: NulidsMad.* (1936).
323. 2) (landbr.) foderkage, dannet af de

for olie pressede valnødkerner. Valnød-:
Landbo.1V.715. -kerne, en. {glda. walnutæ
Idarnæ (Harp.Kr.215)) den spiselige kerne

inden i valnøddens haarde skal. Valnød-:
3ioth.V26. VareL.*11.185. Valnødde-: Bag- 40

ning.63. Nytteplanter.435. -olie, en. (æda.
• alnotæ oleum (AM.); fagl.) fed olie, der

: las ved presning af valnødkerner; nøddeolie.

Valnød-: Moth.V26. Kemisk-tekniskHaand-
bog.(1938).546. Valnødde-: SiScB. -saft,
'ti. saften af den grønne, umodne skal omkr.
dnodden, fx. brugt til brunfarvning af huden.
alnød-: HCAnd.(1919).I.213. Valnødde-:
Bernh.NF.III.70. jeg kunde godt gaa for

n Sydlænding, især naar jeg hjalp en Smule so

I med Valnøddesaft.>laZ>on<..S'./^7. -skal,
n. (ænyd. valnød8kal(e)) den bløde ell, den
larde skal omkr. valnødkernen; ogs. om hver
nkelt halvdel af den haarde skal. Valnød-:
'<foth.V26. En nydelig lakeret Valnødskal
k hun (3: Tommelise) til Vugge. //C^nd.
I919).1.55. VareL.*910. \\ sætte valnød-
kalier ud, (nu næppe br.) sætte to ell. flere

m. navn eU. paa anden maade mærkede val-

nøddeskaller ud i et kar med vand, der sæt- io
tft i bevægelse, for at se om skallerne mødes
(de to, hvis skaller mødes, bliver if. over-
'roen gift med hinanden; se Handwr/rterbuch
-sdeuUehenAberglaubens.IX.(1938).77). Om

Aftenen . . spilte vi snip snap snurre . .

og atter derefter sadte vi Valnødskaller ud
for os a,lle.Cit.l827.(Brøndum-Nielsen.PM.

244). -stor, adj. (især fagl.) af størrelse (og

foim) som en valnod. valnødstore, galle-

lignende Ba.nneher.NaturensV1915.158. tal-

rige, indtil valnodstore Knuder. MdsskrDyrl.
LIII.105. -te, en. (surrogat for) te af tør-

rede valnødblade. Valnød-: Sal.T. 1941-42.

247. -tid, en. (fagl.) den tid, da nøddetræ
var den mest benyttede træsort til fremstilling

af (finere) møbler; (val)nøddetræsperiode.Y &\-

nødde-: Møbelsnedkeri. [1937].475. -træ,
et. {ænyd. d. s. (Kalk.VlUO. JTusch.116))

1) 2( træd Juglans L., især J. regia L. Val-
nød-: Moth.V26. Lange.Flora.711. MentzO.
Pl.69. Valnødde-: HaveD.(1762).156. Ila-

vebrL.*11.1049. || m. henblik paa den folketro,

at man skulde banke, slaa træet med en ham-
mer, økse olgn., ell. at nødderne skulde slaas

(ikke plukkes) ned, for at træet skulde blive

riylbærende (jf. Fleischer.S.246). (PSyv.II.
138). »Skal Valdnød-Træets Top paa Nød-
der frugtbar blive,

| Da skal man det
Confect af Øxehammer give. LTid.1728.596.

2) veddet af valnødtræ; nøddetræ; ogs. om
veddet af nordamerikanske arter af Carya
(Hickory) ^amerikansk valnødtræ. MentzO.
Pl.71). (en) Dragkiste af bonet Val nød-
træ. A'PWtM7ei.JL.72. *Da gynged saa let i

det grønne,
|
Paa Gænger af Valnøddetræ,

I
Min \\xgge.Grundtv.PS.VI.511. Panelerne

var af Egetræ, Dørene ligesaa med Indlæg-
ning af Nz\Tiadd<itTdi.nistMKbh.3R.V1.210.

II
hertil (fagl.) Valnod(de)træ8-pcrlod«,

d. s. s. VaInod(de)tid. Møbelsnedkeri.[1937]

.

494.

Valp, en. se Hvalp (og u. I. Muldvarp^.
Valplads, en. fvalipjas] (tidligere un-

dertiden skrevet Vald-. Gram.Nucleus.1735.
Schousbølle.Saxo.203. Pamela.III.245. Vahl-.
Borrebye.TF.300. Vahl-Platz. LTid.1733.472.
Valg-. Adr.UT.1767.nr.l5.2. Leth.(1800)).

fit. -e (Mall.SgH.275. Oehl.XXXII.82. Gold-

schm.Fort.I.204. Brandes.X.29. JohsSteenstr.

HN.32. AFriis.BD.I.143) ell. (nu oftest) -or

(Hauch. PF. 11. 28. 311. AFriis.B.121. sml:
„Fieert. Valpladse, nu sjeld. -ser." Levin.).

(»r. valplats
; fra <t/. walplatz (ældre: wahl-

platz;,- til I. Val (1) og Plads 2; ?/. Lig-,

Slagmark) sted, hvor et slag, en kamp, især

ml. hære, udkæmpes (ell. er udkæmpet), de
tre fornemste Floder i Rusland . . bleve fulde

af døde Kroppe, og behøvede man tre Dage
for at ride over Valpladsen. .S'M/im.//is/./.437.

*Han kasted' Øiet paa Valpladsen hen,
| Paa

de Saaredo, paa de Dode.Urz.D. 11.118. Po-
lakkerne . . hvis Legioner Napoleon fik til

at bløde . . paa tusinde Valpladse. /irancfe«.

X.29. (de) franske Journalister . . blev be-

handlede af Borgerskabet, som havde de
blandet Blod med os paa vore Valpladse.

MIiubin.Er.84.
\\

(nu næppe hr.) om sted,

hvor en tvekamp, duel finder sted, om arena

2V
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olgn. Fanden (der af ræven er udfordret til

duel) lod sig uden Secundant indfinde paa

Vall- Pladsen. Eolb.MFbl.189. Mall.SgH.275.

II
billedl., om sted, hvor en ikke-militasr kamp,

strid finder sted, ell. hvor der kæmpes for en

idé, sag, hvor kræfter brydes, hvor der disku-

teres, ell. hvor en person kæmper en personlig

kamp, maa gennemgaa haarde prøvelser; ogs.

(spøg.) om sted, hvor en sportskamp, et gilde,

et møde holdes, en begivenhed finder sted. Kjær-

lighedens Glæder og Sorger danne Valplad-

sen, Vaabnene ere Amor8pile.PLMøW.Z*S'.

11.225. (hun) stod i Salen og saa sig om
paa Valpladsen (o: efter et selskab). Bang.SE.

235. I Aarhundreder har Slesvig været Val-

plads for stridende Kiætter.ThOraae.Uwe

JensLornsen.(1891). 149. Kvindens Valplads

(a: barselsengen). JVJen8.RF.185. || (jf. u. I.

Val 3; t faste forb. som blive (vAph.(1764)),

falde (JernbaneT.^U1943.5.sf.l) paa val-

pladsen, (nu 1. br.) falde i kampen; ogs.

billedl.: dø under udførelsen af sit arbejde ell.

(spøg.) bukke under ved et drikkelag olgn.

overlade fjenden valpladsen (MO.^
VSO.), forlade, rømme (MO.'^ VSO.)
valpladsen, flygte fra kampstedet; billedl.

(spøg.): forlade et sted, hvor en begivenhed har

fundet sted. da Vicepastoren vilde tage Præ-
dikestolen i Besiddelse, var Døren laaset,

saa han maatte rømme Valpladsen. PoL'/»

1944.7.sp.6. jeg . . forlader Valpladsen (o: et

stormagasin, hvor der har været rift om no-

get tøj). smst.*''/il944.Sønd.l0.sp.4. beholde
valpladsen, sejre, blive sejrherre; ogs. bil-

ledl. MO.^ I Førstningen var der to Ret-
ninger, som indbyrdes modarbejdede hin-

anden, nemlig den gammeldags tænkende
og paaholdende, som i lange Tider beholdt
Valpladsen, og den nye TidsadLnd. PhRDam.
FI.187. være, blive, staa alene ell. ene
(tilbage) paa valpladsen, vist kun bil-

ledl. nu var kun K. og jeg alene tilbage paa
Valpladsen (o: efter en mislykket sælhunde-
jagt). Wied.MB.I.155. Først maatte han af-

skedige . . den ene af Kommis'erne og kort
efter den anden, saaledes at han nu stod
alene paa Valpladsen midt i det fine Boutiks-
in\enUT.IstedMøller.Ilsebil.(1904).14.

Tal-præst, en. (til I. Val 3; sj.) felt-,

hærpræst. Grundtv.Dansk.1.270.

cg Valpurgis-nat, en. [val'purgis-,

-'por-] {fra ty. Walpurgis(nacht), ;/. Val-
borg(3)nat) natten til l.maj, da heksene if.

ty. folketro rider ud og samles paa Bloksbjærg;
især brugt m. henblik paa en scene i Goethes
Faust I. og den der beskrevne heksefest. Den
første Valpurgis-Nat. (Efter Goethe). Oehl.

XXIV107. *Walpurgisnat, Walpurgisnat I
|

o Gud, hvor er det med mig fat?
|
mit Blod

i Brystet brænder. Jørgi.jB.77. man maa .

.

forestille sig dette ophidsede Optrin af skri-

gende . . Tugthusfruentimmer . . og de graa
Tugthusfanger som en lavt-sanselig Wså-
purgisnat. Bun(2en.itfB.222. jf.: en stor Bal-

let, hvor firehundrede unge Piger vred og
vendte deres halvnøgne Kroppe , . i et regn-

bufarvet Valpurgis-mylder. A'
Christians.

Hj.286.
Valrap, en, et. se Valdrap.

Val-ravn, en. (ænyd. wal(d)-, valle(n)-,

vaalderaffn, valramff (se DgF. II. 180.111.

243.248.260. ogs. i andre former se smst.II.

182f.); vist sa. ord som ænyd. Wal(d)-, Vol-,

10 Vel(le)-raffn olgn. som personnavn (bl. a. i

folkeviserne; jf. Oluff Valraffn navn paa en

svensk mand: Uuitfeldt.Chr.II.s Hist. (1596).

128), svarende til mnt. Walrauen, Walramus,
oht. Walarammus, oeng. Walrafan, Wælhræfn
(se DGP.I.1548f.), jf. (?) det østgotiske konge-

navn Valarauans (4. aarh.); 1. led er vistnok

oht. walah osv. (se u. Vallandj, der synes at

være sa. ord som oldn. valr, falk (vel egl.:

den fremmede, vælske fugl), sml. oeng. wealh-

20 hafoc, udenlandsk (vælsk) høg; 1. led er se-

nere knyttet til I. Val 1; 2. led er Ravn (se

især Ravn sp.479^^^ og Natravn 2); om
anden forklaring, hvorefter 1. led opr. skulde

være det sa. som i Varulv se AOlr.Nor-
densTrylleviser. (1934). 167 ; folkevise-spr. og

efterligning heraf) et ved ondskab til et fly-

vende væsen i ravneskikkelse omskabt men-
neske, der forløses ved at faa menneskeblod

at drikke, ell. (efter Anders Sørensen Vedels

30 brug af ordet i folkevisen om Germand Gla-

densvend) om ondsindet overnaturligt væsen

(trold) i fugleham; ogs. om natravn (Moth.

V24. JySaml.III.216) ell. (ved tilknytning

til I. Val^ om ravn, der søger sin føde paa
valpladsen ell. retterstedet. *Du flyve neder,

du vilde Vab-avn,
|
du tale et Ord med

mig.DFU.II.nr.12.2. *Den vilde Vakavn
høit i Masten synger,

|
Mens dybt han Ski-

bet ned mod Grunden tynger. Oehl.XXIV64.
40 i det samme kom en leed Valravn flyvende,

som snap (ringen) ud af hendes Fingre.

M Winther. Da. Folkeeventyr. (1823). 82. * Ir-

mindlin, en ung og fager Jomfru,
|
Fløi over

Sundet i en Falkeham,
|
Og drukned' under

Kampen med en Y&lia,vn.Hrz.VI.199. *over
|

dit Dødstræ (o: galgen) der kredser baade

Vab-avn og Ki&ge.Gjel.HS.208. Feilb. \\ bil-

ledl. ell. i sammenligninger. *Mig har min
Anger som en Valravn piint.Hrz.VI.309.

50 det var, som om Valravnen havde drukket

Halvdelen af mit UieTtehlod. Uauch.MfU.
135. *Tvivlens Valravn suger

|
mit bedste

UieTtehlod. UBirkedal.LTF. 57. jf. Valravn.

Stuck. (bogtitel. 1896). \\
{betegnelsen dannet

af A. Thiset (1850-1917), der mente at Val-

ravn opr. som 1. led havde et til sv. varg,

ulv, svarende ord; herald.} vaabenmærke, hvis

figur er en ulv i fjederham (et dyr m. ho-

ved, forkrop og forben som en ulv og bag-

60 krop, vinger, ben og hale som en ravn).

Thiset. (Henry Pet.AdeligeSigiller. (1897). 64).

PB Grandjean. Eeraldik. (1919). 151. -regn,
-regne, se u. II. valle 1. -rov, subst.

(en: Moth.V24). (æda. ualruf (DaL.1.82),
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walrof (smst.YlOO), walroof (smst.II.404),

/>t'. valruf, -rof, runesvensk (pi.) ualraubar,

oldn. valrof, oeng. wælreaf, oht. walaraupa;

af I. Val og Rov; foræld.) udplyndring af

ræbte (vel opr.: de i kampen faldne); ogs.

I, Il de røvede ting. Hvo som røver af den
Mand, der dræbt er, enten Klæder, Vaaben,
Selv, Guld, eller Penge, som hånd hafde

paa, bøde for Valrov trende fyrretyve Lod
SøW.DL.6—16—3(efter JyLov.3.24). LEft. lo

1793.213. Ingen nu nøle mig her af gridsk

Begjær efter Bytte, |
For til sit Skib at

komme belæsset med rigere Valrov. Wt?s<.

II. VI.V.69. VindingKruse.E.634.

I. Vals , en. [val's] (-^ Yalts. Amberg.
LMWedel.WordingborgAmt.(1818).40. Winth.
SS.92. Kierk.VI.128. se ogs. ndf. t Valtser.

!;lieh.(1920).V5). flt. -e ell. (ikke i rigsspr.)

-f>r (de vilde Valtser. Molb.BfS.1.28. Cit.

^44.(Gruner-Melsen.FY12). jf. Feilb.). (eng. 20

. altz, fr. valse osv.; fra ty. walzer, aft. af
walzen, dreje sig, se u. II. Vals)

1) (jf. Svingedans^ en i slutn. af 18.aarh.

'kommen tysk runddans til musik i *U
idligere uridertiden *U) takt; ogs. om forsk,

ndre danse med valsetrin ell. om moderne
ins (til valsemelodier) med nye, mere va-

"'rede trin; endvidere om musikstykke,
li. beregnet til at danse denne dans efter.

i orste (herre) svinger en Tour Vals med 30

Hdie Dame. Barck.Tolvnyeeng.Dandse.(1787).
'

. Best var det, om den usunde, voldsomme,
^' med uanstændige Omfavnelser forbundne

\als reent afskaffedes. /-'ranA.&'ilf.2805.362.
* Ingen Musik kan dog lignes ved Tonerne

|

f den fortryllende Straussiske Yals. Heib.

oet.VII.362. »God Aften min Pige, her har
1 mig atter —

|
Og stræb saa og stræb

.a, at vi kan faae en Walts. ARecke.P.13
if. Feilb.). jeg dansede mest med Johanne 40

. Søde Gud, hvor vi laa godt sammen i

uo lange Walae.JVJens.M.I.170. UPanumB.
ML.717f. danse (Molb.HOMO.VSO. Feilb.),

t gøre (Laurent.Eng.Danse.III.(1781).76),
(nu sj.:) opføre (VSO.), spille (Kierk.
\ 11.522), synge (Blich.(1920).V5) (en)
als; svinge sig i valsen (VillUans.NT.S.
ogs. u. II. svinge 3.i). || t betegnelser for

'rlige former af denne dans: engelsk (Sorø

<,nistid.**'*1944.r).sp.3), forkert (Draehm. io

TL.199. AarbKbhAmt.1930.84. jf. forkert

ii.666*f^), holstensk, langsom (jf.L&n^-
imvals^, moderne (JCOoUlieb. Moderne
"in$e.(1915J.16), russisk, sagte, skotsk,
pansk (Feilb.IJ1.477) vals, se holstensk
'*'•

II (jf- bet. 2) i sammenligninger. *8kjøndt
>'t (o: forsøget paa at faa el stædigt æsel til

' gaa) gik som i en Vals, | af Pletten ej

i kom. kaalund.287 . Et Program er ligc-

im en Vals: Det vigtigste er, at Folk kan to
i'inse efter den, og at der er noget i Tak-
' n, som lokker Ungdommen ud paa Gul-
' t. Uørup.(PoV/x 1885.1.sp.l).

2) billedl. ell. overf. 2.1) billedl, i al alm.;

oftest (især spøg.) om bevægelse (af levende

væsener ell. ting), der minder om ell. sam-
menlignes med en vals (jf. Tallerkenvals^.

At dette (0: en kamp ml. en ulv og en bjørn)

var en usund Vals,
|
Maa vel enhver be-

klenåe?Winth.IV58. med Poterne favne
de (0: de fine hunde) Pudelens Hals,

|
saa

føre de op en fejende Vals
(
med deres lur-

vede Broder. Kaalund.122. *Jeg nedlægger
ikke en harmfuld Protest mod Jordens Vals
mellem Stjærnebilleder,

|
fordi jeg selv var-

mer Bænke. jyjens.Di.55, Fadet har (under
røringen) danset en sagte Vals hen over
Bordet. PoU*/»1941. TilUO.sp.2. 2.2) (l.br.)

i udtr. for at noget (muntert, godt) har faaet

ende; i forb. som saa er den vals forbi

(jf. u. III. Bal^. Nu har Cramer . . sat sig i

Hovedet, at jeg (o: en ung pige) kun har
villet have Timer hos ham for at byde mig
til, og nu er den Vals altsaa forhi.GyrLem-
che.BD.88. 2.3) (jarg.) om remse, opdigtet
ell. usand forklaring, (løgne)historie
olgn. De Fængslede havde ganske særlig

gjort Brug af to Historier for at blødgøre
Hjerterne. Den ene gik ud paa, at han var
arbejdsløs Kommis . . Den anden „Vals" lød

paa, at han havde Kone og lille Barn, og
nu skulde hele Familien sættes ud i Vinter-

kulden. Poi."/ii937.5.sp.2. 2.4) i forb. blæse
en en (lang) vals, (dagl.) d.s.s. blæse en
et (langt) stykke, en lang march (se u. blæse

2.5, I. March 4^. vi vil gifte os, og blæse

dig en lang Ya,ls.BHolst.L.78. (han) blæser

alle borgerskabets moralske vedtægter en
lang v&h.OGeismar.ND.lOS. Vi blæser Kaf-
fen en Vals . . vi gaar ned og spiller Billard.

LindskovUans.Perronen.(1937).28. se ogs. u.

Arie slutn. 2.5) i udtr. for, at noget ikke gaar,

forløber regelmæssigt, normalt, ordentligt, fejl-

frit. Se, hvor jeg kan rive Lyngen op uden
Møje! Men jeg er endda vild i Valsen, for

det volder mig Hovedbrud at udfinde, hvor-

megen Lyng der skal til for at udgjøre et

ordentligt Knippe. Thyreg.UdvFort.1.93. da
i'
eg (0: en haandværkssvend) . . kom i Ar-
leid atter, saae jeg immer,

|
At det med

Skjæbnen passed paa en Prik
|
Saaofte det

forkert i Valsen gik
|
Med dumme Streger

og med Fruentimmer. DracAm.DM,22. især

(dagl.) i forb. (der er) kludder (Pol.'*U1944.

4.sp.4. se ogs. u. I. Kludder^, slinger (se

I. Slinger 2), slingren (SIleegaard.UT.

483), slingring (se slingre 6.2), (dial.:)

sludder (Korch.Godtfolk.(1920).149) i val-
sen. 2.6) (jf. u. Dans 2.1 og Trippevals;

sml. u. II. valse 3; næsten vulg.) om haard
behandling; især om bebrejdelser, udskæld-

ning: røffel; overhaling; omgang; ofte i

forb. faa, give (en) en vals. Vi havde
aldrig ondt af ham, naar han, takket være
sin kejtede Frækhed, fik sig en W&la.Bønne-
lycke.Sp.l88. i mit Inderste raser jeg og
lover den (s: hesten) stiltiende en ordentlig

„Vals", naar vi engang slipper ud i fladt
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Terræn. Krarup Niels. I Doktorbaad og Karriol.

(1929).44. han (fik) den Idé at staa op og

give Rigsdagsmændene en ordentlig Vals.

LindskovIIans.G.21 5. jf.: Kniven faar en

Vals paa UvaiSsesta,a,\et.ErlKrist.OM.64.

II. Vals, en. kun i best.f, (paa) valsen

[ival'son] (fra ty. auf der walze sein, auf die

walze gehen; til walzen, rejse som haand-

værkssvend, (i dial.:) gaa og drive, strejfe

om, gaa arbejdsløs, sa. ord som ty. walzen, lo

dreje sig, oht. walzan, walzon, eng. dial. walt,

meng. walten, jf. got. waltjan og I. valte,

besl. m. oldn. adj. valtr, som let vælter, ka-

stes omkuld, oeng. unwealt, støt, solid (eng.

f walt, om skib: rank [3)), og m. vælte; jf.

u. I. Vals, I. Valse og II. valse; haandv.)

i forb. som gaa, tage, være paa valsen,

om haandværkssvend: rejse omkring (egl. til

fods) i ind- og (især) udland og tage arbejde

forsk, steder; gaa paa luffen (se u. Luffen^; 20

ogs. som udtr. for at vagabondere, rejse om-
kring og søge arbejde ell. (spøg.) føre en om-

flakkende tilværelse, rejse meget. Dania.III.54.

jeg (o: en handelsrejsende) glædede mig bare

til at komme hjem og have det rart de

Dage, inden man skulde ud paa Valsen igen,

som de siger, Haandværkssvendene. JiTZ/ors.

GV130. En Barbersvend paa Valsen. TiisA;.

1911.1.427. Jeg har været paa Valsen i tre

Maaneder . . ernæret mig som Landevejs- 30

grøftstapctserer. Bopæl: Danmark og Om-
egn lO^Mngr.S'S'.ii??. gamle d'Albert (o: en

klavervirtuos), som har været paa Valsen

(3: paa turnéer) et Par Menneskealdre. PoL
*/tl929.7.sp.6. (malersvenden) tog paa Valsen
ned til la bella ItdXiti..SorøAmtstid.^^U1944.
2.sp.5.

Vals-, t ssgr. se u. Valse-, -bar, adj.

(til II. valse 2) som lader sig valse;

valselig. varmhærdelige-valsbare Aluminium- 40

legermger. Tvilum&NAndersen.Maskinteknik.
(1948).146.

I. Valse, en. ['valse] ffValtse (Valtze).

ExtrRel."/il722.6. vAph.(1759). Paparbei-
deren.(1835).18. Chir.(1845).1.825. jf. MO.).
fil. -r. (sv. vals ; fra ty. walze, der svarer til

mnt. walte, ;/. oldn. V9lt; til ty. walzen osv.

(se u. II. Vals^; sml. III. Valser)

i) hult ell. massivt cylinderformet, rulle-

formet (jf. dog urunde valser u. urund^ 50

legeme, der kan drejes (dreje sig) om
sin akse, brugt som selvstændigt redskab ell.

(især) som redskabs-, maskindel; (fagl.) i

mange spec. anv., bl. a. om rulle(stok) til at

lægge under ting, der skal flyttes, om cylin-

der til knusning, strækning ell. udvalsning af
noget, om cylinder, hvorom noget kan rulles

op; ogs. om maskine, der v. hj. af valse(r)

knuser, ælter, strækker noget (Knusemaskiner
. . kaldes ofte for Valser ell. Valsemaskiner, eo

Sal.*XIY221. jf. Massevalse). Vinde og
andre Løfte-Instrumenter med . . Valtzer,
Skruer (osv.).LTid.l724.671. Sukkerrøret .

.

bliver . . presset i en Mølle imellem tvende

Y&her. nallager.77. Det behagelige Foraar
kommer . . De tørre Skibe trækkes paa
Valtser i Søen. JBaden.Horatius. 1.19. Alle

disse Skovle (paa Fultons baad) løb . . sam-
men i en valseformig Axe, paa hvilken de
stode lodrette ligesom Radier. Denne Valse

strakte sig tværsover Baadcn./^auc/i.y/.5.

det saakaldte Trevalseværk med tre Valser

i Række over hinanden. Op/J5.*/7/, 7. S9.
||

jf. Trykvalse: * Nogle fik Vagt, hvor Pres-

sens Valser trykker. Dolleris.DelevendesLand.

(1899).117. * Valserne (i trykkeriet) korer og
kælver og kaster det nyfødte Værk.Bønne-
lycke.KP.66. \\ om cylinderen paa skrive-

maskine, der danner underlag for papiret

under anslaget. Soya.FK.II.107. Pol.*M945.
Sønd.8.sp.3.

II
om forsk, dele af en væv (jf.

Kædevalse 2). *Lad Gangbrættet knirke,

lad Valsen gaa,
[
lad Spolerne snurre, lad

Kammene s\asi,.Gjel.Br.l21. UfF. \\ om den
omdrejelige cylinder, rulle i spilledaase, lire-

kasse ell. fonograf. Hallager.264. den virke-

lige Nattergal sang paa sin Maneer, og Kunst-
fuglen gik paa Ya-her. HCAnd.(1919).II.40.
HPanumB.ML.373. billedl.: udmærkede Vær-
ker, saadanne, som ikke blot ere en ny Valse

i den gamle Lirekasse. Heib.Pros.VII.280.
Man taler om Kaserner, en gammel Valse,

anvendt i Agitationen. Jyjens.jKT.40. Alle

. . kender Beklagelserne over . . de Manu-
scripter, der sendtes (Brandes). Det var et

Nummer, han havde paa Y&hen.JClausen.
Mennesker paaminVej.(1941).73.

2) i al alm., om hvad der har cylinder-
form ell. minder om en cylinder; jf. ssgr.

som Jord-, Traadvalse; spec. i flg. anv.:

2.1) (zool., nu sj.) om valseformet knogle ell.

legemsdel ell. om dyr med cylindrisk legeme

(jf. Drue-, Ildvalse). De heele (koralbægre)

ere . . dannede af parallele Valtser eller

CyMndjcer. vAph.Nath.I.551. jf. Hornvalse,
om ophøjning paa hornene hos kvæg. vAph.
Nath.VI.415. || d. s. s. Valsesnekke. vAph.
Nath.IV316. 2.2) (bot., sj.) om rør (hos visse

eksotiske planter), der paa den indvendige

side bærer støvdragerne. Drejer.BotTerm.86.

II. valse, V. ['valsaj ^fvaltse. ChMou-
rier.Brød.(1821).194). -ede. vbs. -ning (Nord
ConvLex.V.681. TeknLeks.1.578). {fra ty.

walzen, der dels (i bet. 1) er identisk m. det

u. II. Vals nævnte walzen, dreje sig, dels

(i bet. 2(-3)^ er en afl. af walze (se I. Valse^)

1) t vælte, rulle hid og did. Leth.(1800).

2) (jf- vælse; især fagl.) behandle med
en valse, i en valsemaskine; lade en

valse gaa hen over noget for at knuse, ælte,

sammentrykke, glatte, forme det; ogs.: forme,

fremstille noget ved en saadan behandling;

i mange spec. anv., bl. a. om behandling af

metaller, hvorved disse forædles (ved æltning

i glødende tilstand) ell. (i kold ell. varm til-

stand) formes til plader, stænger, traade osv.,

om behandling af korn i valsestole, og (kog.)

om udrulning af dej v. hj. af kagerulle olgn.
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Strømmen | . . Møllens Hjul maa vælte,
|

Som knuse Malmet og som Jernet valse.

Winth.X.105. Neg, der tærskes og valses,

rystes og renses (i tærskeværket). Skjoldb.

G.91. valse Ror.OpfB*III,L132. jeg stod i

mit lille Kokken fuldt optaget af . , at valse

Vanillekranse. KMich. (Pol. "/t 1925. 7. sp. 1)

.

man forsøgte . . en Tid at valse Mønt i

Lyngby Mølle. Nystrøm. (SollerødB. 1942.23).

og svide Taget af over Stymperen og valse

hans gustne Kinåhen.smst.130.
III. valse, V. ['valse] ffvaltse. FGuldb.

S.93. BUch.(1920).XV111.185. ARecke.P.13).

-ede. vbs. (sj.) -ning (Oehl.Er.II.173). (jf.

ty. walzen; afl. af I. Vals) I) (i rigsspr. nu
gldgs.) danse vals. Molb.HO. Han spillede

nu altid Menuetter, for Andet kunde han
ikke, og saa valsede vi til Menuetterne; det

(bogb.) om udglatning af ark, der skal ind- lo gik meget da.3iT]igt.Heib.Popt.VII.361. *at

bindes, idet arkene indlægges ml. glatte presse-

blik og sammen med disse gaar gennem val-

ser. CElherling.Brevefra enBogelsker.(1909).5.

SaVII.539.
II

i forb. m. obj.-præd. Pigerne

valsede Dejgen altfor tynd med deres Dejg-

TxiileT.SophClauss.RB.74. valse flad. Bl&T.
\\

i særlige forb. m. adv. (jf. ind-, udvalsej.

Sugningen (sætter) en Grænse for, hvor langt

Tykkelsen kan valses ned i een Gennem-

valse med en lille V\ge.PalM.lV235. „jeg

kan ikke danse Hopsa . . jeg kan heller ikke

danse Vals." „Det var kjedeligt," sagde hun
. . hun holdt særlig meget af at valse. Tops.

111.406. da tager (den unge mand) hende
ved Haanden og begynder at valtse frisk

omkring. Henrik Bruun. Mandøe. (1806). 42.

helst skulde han .. valse rundt med en
af dem til Landsbymusikanterens Violin.

gang (o: valsning). Hannover. Tekn.96. At 20 AHey.CCMoller.(1891).155. Bl&T. jf. bet. 2:

rulle Valsen med Farve over Formen, saa

hele Satsen fik et jævnt Lag, kaldtes at

valse op (jf. Opvalser;. Dengl.By.1928-29.
54. (hilgummiet) kan valses langsomt op
igen, saa det atter bliver h]adt.PoV'iil943.
6.sp.4. Huderne torres for dernæst at valses
over med en . . lietalyahe. Skomagerbogen.

(1923).22. 2 Metalstrimler, der ved høj

Temperatur er valset saTamen. IngBygn.

'Han (0: døden) valser med Keiser og Pave.

Ing.RSE.VI.48. \\ m. obj.; dels m. obj., der

betegner dans. nu valsede og dandsede vi To
en lille Solo sa.mmen. Bagges.DVX.130. jf.:

Dans skal ikke være valset Vaudeville eller

Tragedie i Trefjerdedels T&kt. Pol."/»1930.

12.sp.4. dels m. person-obj. i forb. m. adv.

ell. obj.-præd.: Jeg valsede mig ør med Karen
Kropige. Cit. 1820. (Stenografi gennem 50Aar.

1943. 347. sp.l. valse ud; (jf. ovf. 1. 14ff.:) 30 (1943).lll). Han greb hende om Livet og
Denne Deig valtses gandske flad ud med
en Tærteruile paa et Kagebrædt. C/»MoMrier.

Brød.(1821).194. spøg.: »Frederik blev val-

set ud,
I

tromlet flad som nogen Klud (o:

af en damptromle). SvClau^. Moralske Børne-
rim.(1933).7. \\ i forb. som valse koldt,
varmt, (jf. kold-, varmvalse^ valse i kold,

henh. varm tilstand. Plader af Tombak og
Messing (maa) valses koldt. Hannover.Tekn.

svang hende til Vejrs . . Niels valsede hende
Tundt. ErlKrist.S.24. jf. ogs. (sj.): »Staden
jeg misunder ei dens Bal . . |

hvor danske
Dyd paa Tydsk bortvalses skal. FGuldb.
11.249. 2) (jf. danse 2 ; især dagl.) billedl., om
bevægelse, der minder om ell. sammen-
lignes med en dansendes roterende be-

vægelse i en vals. 2.1) om levende væsen:

dreje, gaa, løbe rundt som i dans. *Jeg lytter

99. Zink valses halvva.Tmt.Sal.*XXlV474. 40 dog ej til en fjern Musik,
|
som strømmer

Suenson.B.11.9.
\\

part. valset brugt som
adj. Rulleblye (valtset B]ye). JFBergs.G.684.
det valsede og glittede Portræt fra Fotogra-
fens Ate\ieT.Drachm.II1.394. Valsede Jern-

gjen3tande.Op/fi.'F///.342. Sæd, der er be-

handlet paa Knusemaskiner . . kaldes (i

reglen) v&het. Sal.*XIV221. valsede (byg)-

gryn I Valset Glas o: støbt Glas . . Det
fremstilles ved en Slags Støbning med paa-

fra Ballernes Sale;
|
at valse med Strøm-

men jeg har ej for Skik. Drachm. UD. 64.

*om slig en Guldfugl summer de og surrer,

valser og yiiter.sa.DJ.il.245. jf.: han (saa)

Charlotte komme frem et Stykke nede ad
Gaden . . hun kom hurtigt, med den val-

sende Gang hun havde. Branner.DK.137.
||

især i forb. m. adv. Ungerne (0: ræveun-

gerne) valsed omkring i Græsset. /faa/wnd.

følgende V&lsning. Bille-Top.36. valset rør, 50 240. Gaarden . . genlød hult af Lænkehun
staalrør i sømløs udførelse; ogs. om lapsvejst

rør. Hannover. Tekn.122. TeknLeks.1.578.

3) (l.br.) billedl., om foreteelse, der min-
der om behandlingen med valser, i et

valseværk. Vommen duer ikke i de gamle
Krikker her . . den kan ikke valse Kær-
nerne. /Inwen.JO./^O. i forb. m. adv.: hver
Tøddel selvstændigt Initiativ, Selvtillid og
Tro paa egne Evner (er) blevet valset

dens Gøen og Valsen omkring i sin Lænke.
JVJens.J.78. *De (0: ulven og bjørnen) val-

sed rundt med Brøl og Stoi
|
Om Bøge-

træets Rødder. Winth.IV57. jf.: Hylende og
hvæsende valsede de Stuen rundt og tum-
lede mod Vægge og Boh&ve. Rørd.Va.272.
(vulg.:) hvad er det saa for noget Sludder

om forbandede Tider, du, der valser rundt
(o: gaar, driver om) med hele Tegnebogen

ud af h&m. Fallada.B.188. || (jf. L Vals 2.«; 60 fuld af Sta.ktiteT\Fallada.B.279. 2.2) om be
om behandling med slag, "prygling, gennem-
bankning. Pisken valsede (soens) følsomme
^kind. KrJens. DF. 89. (han) tænkte paa,
hvor tit han havde foresat sig at gaa ned

vægelse af ting: bevæge sig som i dans; danse

(2.2). »Nu valser Stormen gjennem Lund.
Ploug. 11.46. som ved Trolderi, valsede der

to store, lukkede Automobiler om Hjørnet,
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i en sindssvag Fait. JVJens. LB.29. Vi havde
saamænd godt skub paa, vi laa ikke stille,

skuden valsede henover bølgerne.M Klit-

gaard.GM.44. || t forb. m. adv. Et Himmel-
legeme til — til de halvanden Milliard der

i Forvejen valser rundt deinde.AndNx.DM.
1.22. de kødrøde Kløverhoveder valser om
paa deres svinglede Stængler. AlbDam.TS.
214. Projektilet slog op fra en Sten, valsede

snurrende ud i Himmelrummet, jyjens.4. lo

1.43.

IV. valse, V. ['valso] -ede. {fra ty. wal-

zen (se u. II. Vals^; haandv.) gaa, være
paa valsen (se II. Vals/ Dania.III.54. jeg

valsede helt op i Tyskland, for dér har

jeg gaaet paa Luffen før, jeg har jo lært

Smedeprofessionen. ^Lars.Z¥22. Det var
. . min særlige Opgave at modtage de rej-

sende Haandværkssvende, der havde „val-

set" over Berlin, Wien, Geneve til Paris. 20

Cavling.J.151. lade sig svinebinde til en
trillebør og en skovl istedetfor fri og frej-

dig at valse ud ad veien.MKlitgaard.GM.56.
(sj.) m. indholds-obj.: blir man hældt a (0: af
toget) undervejs — tja, saa er der jo ikke

andet at gøre end og valse Turen til Genua.
CEans.F.314.
Valjse«, i ssgr. ['valsa-J (i let. 3 ogs.

Vals-, valsagtig. Griiner-Nielsen.FV12. Yals-

iiie.Sal.I.1094. Valsdanser. SÆB. Valsform. 30

Sal.XVIII.25. se ogs. u. Valsetone; sj. i

het. 2: se valsbar. — t (i let. Z) Valser-.
en Walzer Bmds.Tode.(Iris. 1793. 62)). I)

(fagl.) af I. Valse 1; hvor intet andet ndf.
angives, foreligger denne bet.; af de talrige

ssgr. kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes
Valse-bevægelse, -mellemrum, -par, -system
og betegnelser for maskindele, hørende til en
valse, som Valse-akse, -cylinder, -rille, -tap,

for maskiner, der arbejder med valser, ell. 40

apparater, der er forsynet med valser, som
Valse-bøjeraaskine, -fræser, -høvlemaskine,
-kartemaskine, -knusemaskine, -(lyn)afleder,

-omkaster, -pudsemaskine, -slibemaskine,
-tørremaskine, -valke(maskine) , -vaskema-
skine, og betegnelser for behandling i saa-
danne maskiner, som Valse-tørring, -valk-
ning. 2) (fagl.) af II. valse 2; fx., foruden
de ndf. medtagne, Valse-arbejde, -emne, -me-
tode, -proces. 3) (især J^) af I. Vals, fx. 50
(foruden de ndf. medtagne) Valse-komponist,
-komposition, -melodi, -mester (0: stor valse-
komponist. DagNyh.*/iil921.3.sp.6), -mu-
sik, -program, -rytme, -tur (jf. Vogel-Jørg.
B0.588). 4) (haandv., jarg.) af II. Vals og
IV valse, i ssgr. som Valse-stok (0: en rej-

sende haandværkers vandringsstav), -tur og
betegnelser for personer, der er ell. har været
paa valsen, som Valse-dreng (Pol.Radio."^?
1931.2.SP.2). -gut (CHans.F.329), -kamme- eo
rat (OrdbS.). -blik, et. [II.2] jærnblik,
fremstillet ved valsning af Mødt staal. Sal*
XII.4. -bly, et. [II.2] bly, der udvalses.
SdB. »bord, et. bord, hvorpaa noget ud-

valses, ell. det rullende underlag, hvorpaa
arbejdsstykket, materialet føres ind ml. val-

serne i et valseværk; ogs.: en slags transport-

baand m. valser. Bille-Top.36. Thaulow.M.
11.431. -børste, en. (jf. Børstevalse^ bør-

steredskab, bestaaende af en med børstehaar

olgn. besat valse. IngBygn.1943.44a. -dan-
net, part.adj. (jf. -formet; nu næppe br.)

cylindrisk. Raff. (1784). 101. VSO. -for-
met, adj. (nu 1. br. -formig. vAph.(1764).
IIauch.VI.5. Meyer." 221. jf. S&B. VSO.).
(sml. -dannet^ cylinderformet; cylindrisk;

spec. (bot.) om legeme: hvis længdesnit er

længere end tværsnittet, der overalt er be-

grænset af lige store cirkler. Drejer.BotTerm.
165. Warm.Bot.705. || den valseformede
stubhjort, (jf. Valsehjort^ se Stubhjort.

-gaffel, en. (gaffelformet) leje for en valse

(fx. i en trykkemaskine). TypogrOrd.119.
-glas, et. rudeglas, fremstillet af en cylinder,

der er skaaret op paa langs og udfoldet paa
en plade. NordConvLex.III.335. -god», et.

[II.2] om staal (i blokform), der valses ud.

Thaulow.MO.400.407. -hjort, en. [I.2.i]

(zool.) stubhjort (med valseformet legeme).

Sinodendron cylindricum. Cuvier.Dyrhist.il.

165. Danm Fauna. XXIX. 17. -hjul, et.

(fagl.) cylindrisk hjul ell. hjul, der driver en
valse (fx. i spilleur), hjul, anbragt paa en
valse (fx. i stueur) olgn. Amberg. Ursin.Uhre.

(1843).141.
II

(foræld.) om cirkelrund forhøj-

ning paa valsen i en valserapert. Funch.
MarO.1.48. -hud, en. [II.2] glødskal paa
valsede produkter (fx. plader, stangjærn).

Suenson.B.II.20O. TeknLeks.1.578. -jærn,
et. [II.2] smedeligt jærn, fremstillet ved vals-

ning. Sal.XVIII.25. -kedel, en. kedel m.
valser, anvendt ved fremstilling af hvidblik.

Sal.IX.178. -kniv, en. hver af de paa val-

sen i en ved papirfremstilling brugt hollæn-

der (3.3) anbragte knive. Eannover&Smith.
Papir.37. -kobber, et. [II.2] kobber, ud-
valset i tynde plader. S&B. -konge, en.

(til I. Vals 1) J^ om stor valsekomponist,
spec. Joh. Strauss den yngre. CHans.F.183.
Socialdem.*'M949.11.sp.l.

valselig, adj. (til II. valse 2; fagl.)

d.s.s. valsbar. Bl&T. Urenheder i Zinken .

.

nedsætter Valseligheden. 5aZ.*ZXTr622.
Valse -mager, en. (til II. Vals og

IV valse; jarg.) person, der er paa valsen.

PoUyiil934.Sønd.l6.sp.2. Ekstrabl^/n 1949.
8.sp.4. -maskine, en. [I.l, II.2] maskine,
hvori noget valses, ell. maskine, der arbejder

V. hj. af valser, en Valsemaskine til at valse

Kohher-Vlaiåer.Engélst.(AarbFrborg.l909.58).

SaUXIV221. -masse, en. elastisk lim,

bl. a. anvendt til farvevalser i bogtrykkerier.

IIage.^932. -metal, et. metal, brugt til

støbning af valser. OpfB.WI.535. -mølle,
en. [I.l, 1 1. 2] mølle ell. maskine, hvori noget

males, sønderdeles ved valsning. (af krudt-

møller) haves Stampemøller og Valsemøller

(jf. Krndtv&lsemø\ie).MilTekn0.150. SaV



337 Yalsemølleri valsk 338

XXI\'473. spec. (mods. Stampe-, Stenmølle

(1); mel.) om melle, hvori kornet r)iales i

maskine med valser; ogs. om maskinen, valse-

.4olen. OpfB.^VI.32. MaskinbogLandm.'687.
-mølleri, et. (møl.) mølleri, der anvender
r'ilsemøller. SalXIII.lOl. -pap, et. [II.2]

ip, der gøres blcnkt ved at gnides med en
'aalrulle; glanspap. PapirL.399. -presse,
!i. presseapparat, der virker v. hj. af to pa-
dlelle valser. Sal.XIV.614.

I. Valser, en. p. -e. (til III. valse;

1. br.) person, der danser vals. Holst.R. Han
havde ligefrem skabt sig et Ry som Valser

paa Ballerne i Athens liUe high Uie. FrPoul-
sen.UH.257. »Clara . . |

Til Prindsens
Valser in de her udkaaret,

|
Fløi let forbi

ham (o: AdamHomo). PalM.IV382.
II. Valser, en. flt. -e. (til IV valse;

/. br.) }uiandværkssvend, der gaar (ell. har
gaaet) paa valsen. Cavling.J.151.

III. t Valser, en. flt. -e. {fra ty. walzer,

»U. Walter; sideform til I. Valse) cylindrisk
stok. løse Ladestokke . . jern Valdsere med
Remme. MR.1805.111.
Valser-, i ssgr. se Valse-.

Valse-rapert, en. X, ^ skibsrapert,

der bagtil hviler paa en valse. Funch.MarO.
11.145. Scheller.MarO. -retning, en. [II.2J

den retning, i hvilken ved alm. valsning valse-

emnet passerer ml. to parallelle valser; ret-

ningen linkelret paa en valses akse. Mes-
singrør er stærkere i Valseretningen end
Kobberrør. SkibsMask.l7. Hannover. Tekn.
87. -sinder, pi. metalaffald ved valsning.

Wagn.Tekn.315. -skæl, et. d. s. DaEng
TeknO. -snegl (jf. VSO. Saaby.') ell. (of-

test) -snekke, en. (jf. I. Valse 2.i, I. Rulle

6.2, Foldesnegl; zool.) forgællesnegl af slæg-

ten Voluta (med oval ell. tenformet skal).

vAph.Nath.VI.605. NordConvLex.V681. Sal'
XXIV473. .stol, en. I) (fagl.) masHne,
værk, m. et system af valser til formaling, fin-

knusning af noget. Møllen.*/* 1904. omslag. 1.

MaskinbogLandm.*687 . 2) (bogtr.) det under-

lag, der bærer valserne i en bogtrykkermaskine.

Ugeskr.fRetsv.l943.A.1073. -stykke, et.

spec. (II.2): stykke metal, der underkastes vals-

ning. Sal.XVII 1.26.

•valset, » ssgr. (afl. af I. Valse; fagl.)

i ttgr. m. adj. ell. num. som 1. led: som er

forsynet med en valse (valser) af en angiven
art ell. et vist antal valser; fx.: Duplikator,
2valset, snges.Pol.**/itl941.15.sp.4. Trcaks-
lede, femvalsede Tromler. T«'fcnLeA;«.//.6(?.5.

Langvalset, fin Kontorskrivemaskine, ^or«
Amtstid.**Uxl946.10.sp.l.

Valse-takt, en. (til I. Vals \) ^ den
iakl (*U ttikt), der bruges i valsemelodier; ogs.

biUedl. 26 Minuter i Valsetakt (o: titel paa
nsdioudsendelse). Pol.*U,>1943.17.sp.6. (sigøj-

nerne) spiller . . Donauvalscn af Strauss,
mens Billederne gynger i Valsetakt (i en
fiim).sm$t.*U1944.9.>p.4. -tone, en. (sj.

Tsto-. Bang.F.171). (til I. Vals 1) i flt. om

(tonerne i) valseynusik. Fødderne trampede
i Takt med Valsetonerne. 6'c/iand./S'fi.29. der
lød de dejligste Valsetoner ud til de dan-
sende Fa,T.Riget.'/iol913.8.sp.2. -traad, en.

[1 1.2] traad (paa 3 å 6 mm.), fremstillet ved

valsning af svejsejern, staal ell. et andet
strækkeligt metal. Sal.*XIII.50.XVI.1011.
-trin, et. (til I. Vals 1) om hvert af de
dansetrin, der bruges i vals. MO. Melodien

10 var virkelig godt valgt. Der var Valsetrin i

det to Gange gentagne Omkvæd. Drachm.
T.64. FrediePedersen.Lærebog iDanse.(1943).
162. billedl.: tilgiv en gammel skæmtsom
Lyriker et Par Valsetrin paa Livets Estrade.

StormP.HotelJa22.(1921). 57. -tryk, et. farve-

trykning af tøj V. hj. af en maskine med val-

ser; ogs. om farvetryk paa papir (Haand-
gern.366). Manufact.(1872).292. MalTeknik.
164.

II
hertil Valsetryk- (Manufact.(1872).

20 293. SaWII.770) ell. (l.br.) Valsetrykke-
(OpfB.^ VI. 534) maskine, -vogn, en. I)

(tøm.) ramme med en ell. to valser, brugt til

fremføring af tømmer. FagOSnedk. 2) (bogtr.)

del af digelpresse. TypogrOrd.119. -værk,
et. [I.l, 11.2] anlæg, hvori noget forarbejdes

ved valsning, bl. a. om anlæg, hvor der frem-
stilles plader, stænger ell. brugsgenstande af
metal; ogs. om maskine m. valser, hvori noget

(ud)valses. Valseværket paa Frederiksværk.

30 MR.1827.99. Hinnerup. Juv. 21 . Hannover.
Tekn.92. \\ billedl. ell. i sammenligningei'

.

den ene Dag gaar akkurat som den anden
ligesom i — i et Valseværk. CilføH.Pi^.^^C.

Gamle Skipper L. . , rækker ham Skraaen,
hans Kæbe gaar som et Valseværk. ^ndA'^a-.

PE.11.43. Radioens Valseværk . . fuldbyrder

Sindenes Banalisering. JacPaludan.L.54.
LValsk, (i bet.l:) en, (i bet. 2:) en

ell. et. (Volsk. se u. I. Pluddervælsk). (ænyd.

40 valsk (i bet. 1), oldn. valska, /. (i bet. 2), jf.

oldn. Valskr som tilnavn; substantivisk anv.

af II. valsk; nu næppe br., jf. dog u. 1. Plud-
dervælsk) I) (jf. Vallak 1, Vallænder^ per-

son fra Valland; især: franskmand ell.

italiener. Moth.V26. *de Snekker, som ad
Rhinens, Seinens Vei

|
Og langs ad Spanie-

kysten giennem Niørfasund
|
Utallige stimle

— Skræk for hver en Velsk og Y&hk. Oehl.

XII.167. 2) romansk sprog; især: ita-

50 liensk. Valuta . . Er af Valsk. kaldes værdi.

Moth.Conv.V21. »Hvor vilde det gaa til med
dem i Pavedømmet

|
Hvis Skriften (o: bibe-

len) var paa Valsk. /Zoift.Poars.125.
|| f ow«

uforslaaeligt (fremmed) sprog; kauder-, plud-

dervælsk. iland taler valsk. ji/o<A. F26.

II. valsk, adj. [val's^] (dial. volsk.

CReimer.NB.421. Brenderup.§84. se ogs. u.

Krigsæble og 7/. pluddervolsk (u. II. pludder-

vælsk^j. {ænyd. valsk, volsk, glda. walsk

60 (jf. glda. walskæ landh, wolskælandh, Ita-

lien), oldn. valskr, oht. wal(a)hi8c, walesc,

walasc, meng. walisc, keltisk, walisisk; afl.

af glda. wale osv. (se u. Valland^ og sideform

til vælsk; ;/. Vallak, Valnød)

XXVI. Kontnrkt •*/, 1051
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1) som stammer fra, hører hjemme i

de romanske lande, især Frankrig ell.

(oftest) Italien. I.l) t * o^ o^w». det Valske

Sprog (o: italiensk). LTid. 1738. 644. (de)

nedsablede Besætningen af Cosacker og

Valske Soldater; men de Tydske gafve de

Qy&TteeTeT. Slange. Chr 1^587. \\ substanti-

visk, i fit. de valske, italienerne. Moth.

Conv.V20. Nu blæste hånd det, som de

Valske Solo k&ldei.Holb. Paars. 317. 1.2) i

særlige attrih. forb. \\ i betegnelser for plan-

ter, frugter olgn., der egl. er hjemmehørende i

de romanske lande, i Sydeuropa, valsk(e)
bønne(r), (især gart.) om (frøene af) bønne-

vikke, hestebønne, Vicia Faba L., især den

som køkkenurt dyrkede sort; tidligere ogs. om
havebønne, Phaseolus vulgaris L. (Moth.V26).
gode Laalandske Ærter eller Valske Bøn-
ner med vel Mad-Fæt over.KomGrønneg.I.
98. HaveD.(1762).88. Retten bestod af val-

ske Bønner kogte i Kjernemælk. Dod<.jK.22i.

Nytteplanter.145. JTusch.263.350. jf. I. Bøn-
ne 1.8: *Faae jeg Skam,

|
Om hånds For-

stand er vægtig
|
Imod een andens Klygtig-

hed
I

Meer, end een Valske Bønne
|
Tre

Skaal-Pund Blye kand tynge ned.Cit.ca.l725.

(NkS4°820.103). ogs. som ssg. Valske- (Ch
Mourier.Brød.(1821).118. UfF.) ell. Valsk-
bønner (Larsen.), valsk kaprifolium,
(arkais., sj.) den hertillands i haver dyr-

kede kaprifolieart Lonicera caprifolium L.

JPJac.1.3. valsk(e) kirsebær, (nu kun
dial.) (frugten af) fuglekirsebær(træet), Pru-
nus avium [L.] Moench. Moth.V26. AxLange.
FP.67. valsk nød, dels (nu l.br. i rigsspr.)

(frugten af) valnødtræet, Juglans L.; valnød

(1-2). Moth.V28. VSO. HavebrL.*I.779. Bren-
derup.§84. dels (dial.): lambertsk nød. CRei-
mer,NB.421. valsk roe, (nu l.br.) (den op-
svulmede rod af) galdebær, Bryonia dioeca

Jacq. og (især) B. alba L. JTusch.42. Rostr.

Flora.I.^*(1925).280. ogs. som ssg.: Valskroe.
vAph.Nath.VIII.343. FolkLægem.III.115. jf.

valskerod. Lægen.XII.203. Il valsk mil, se

Mil 2.

2) {efter eng. Welsh) f som hører til

den oprindelige, keltiske befolkning i

England, spec. befolkningen i Wales.
den Skat, som (kong Edgar) bekom af de
Walske Fyrster. Holb.Anh.120. en Valsk eller

gammel Britannisk Ædelmand. sa. Ep. III.
452. substantivisk, i flt. de valske. sa.Intr.

1.527. sa.Anh.l20.

Val -slynge, en. (f Vold-. Moth.V
244. jf. MO.). (ænyd. valslønge (PClausøn.
Snorre. (1633). 427); fra oldn. valslong(v)a,
-slengja; til I. Val; sml. oeng. ssgr. som wæl-
pil, -spere, dødbringende pil, spyd; hist.,

arkais.) en slags blide (II). Moth.V24. Suhm.
Hist.I.413. mægtige Blider eller Valslynger,
et Slags store Træmaskiner, hvormed uhyre
Stene kunde udslynges. /ngf.jEM.//.74. JV
Jens.CT.234. -sted, et ell. en (Holb.DH.I.
129. Slange.ChrIV.808. HBlom.Katechismus

f.den Danske Krig8mand.(1829).74). ff -stad,

en. Holb.DNB.266 (sa.DH. 11.720: Val-Ste-
det^. sa.DNB.88). (ænyd. valsted, -stæd,
woldsted (DgF. VIII. 147), glda. walstedh,
waldstadh, mnt. walstat, -stede, -stidde,

nW. walstatt; til I. Val; nu næppe br.) slag-

mark; valplads; oftest efter præp. paa, hyp-
pigt (i forb. som blive paa valstedetj i udtr.

for at falde i kampen. Slaget havde varet

10 udi 2 Timer, og 3000 af dem vare blevne paa
Vallstedet. /ioZ6.fi/i./. 262. 20000 Christne
bleve paa NdÅihi?&ået.Borrébye.TF.303. døe,

som . . tappre Krigsmænd, paa Val-Stedet
hos vor Konge. Ew.(1914). 1.367. Grundtv.
PS.1.489. om sted, hvor tvekamp, duel finder

sted: de stridende (o: duellerende) Parter
(gaar) efter aflagde dybe Complimenter .

.

fra Vallstedet til Yunkielderen.Holb.Ep.1.69.

II
billedl. (jf. u. -pladsj. Det slags Folk kand

20 tale saa længe med en god Ven, indtil han
maa ligge paa Valstedet, og det kalder jeg

at dræbe Folk med Sn&k. Holb.DR.V4. Mand
kand endnu see ham paa Valstædet (o: et

spillehus), hvor hånd hugger om sig linchs

og rechta.KomOrønneg.III.89. \ -sti, en.

(til I. Val 3^ sti paa ell. førende til valpladsen.

Slemt er paa Valstie med Foden at skræn-
te,

I

Vogt dig og viid, da er Uheld i Vente.
Grundtv.Heimd.39.

30 Val-tavle, en. se Valgtavle.

I. valte, V. [Waldo] -ede. (ænyd. d. s.,

SV. dial. valta; egl. sa. ord som ty. walzen,
dreje sig (se u. II. Vals og II. valse^, og

besl. m. vælte; jf. valtre; nu dial.) bevæge
sig rokkende , vraltende, tumlende;
rokke, vralte (i sin gang); ogs.: gaa tungt;
sjokke. Moth.V31. han valter frem i dvbe-
daled Snee.JFms.37. Feilb. UfF. \\ 'refl.

valte sig, vælte sig. Kværnd.
40 II. valte, V. ['valda] -ede. vbs. f -ning

(Moth.V241). (ænyd. d. s., no. (skalte og)

valte; fra ty. walten, besl. m. Vold, volde;

jf. Gevalt, forvalte) raade, regere, her-
ske (over noget). Moth.V241. nu kun i forb.

skalte og valte, se II. skalte 2.

Valt-liom, et. se Valdhorn.

valtre, v. f'valdra] (ogs. voltre, voldre/
-ede. (ænyd. valtre (voltre), sv. dial. (og fsv.)

valtra, no. valtre, mnt. wolteren, eng. dial.

50 Walter, rulle, vælte sig; afl. af I. valte ; nu
dial.) d.s.s. I. valte, den store Mædske-Bug
kom valtrende hen til mig. Pamela. 1.303.

Han valtred' som en Gaas afsted. Wess.

182. den dumstolte Dame valtrer afsted

som en naturlig GsieiS.Blich.(1920).XVIII.

171. Hjemad dreves de mædskede Sviin

ved Aftenens Frembrud;
|
Trevne valtred

de nu afsted til særskildte Stier. Boye.Overs.

af Scott: Ivanhne. I. (1822). 3. Levin, („endnu
60 brugeligt"). UfF. Den gamle Stakkel kan

knap voldre af Stedet. ikfDL. de to Smaa-
heste . . voltrede frem mellem Skridt og
Tr&y. Lunde.HG.161. Feilb. \\ ogs.: røre sig,

hoppe ell. vælte sig, trimle sig. (ofte refl.).
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det visselig er en meget piinagtig Tilstand,

saaledes at valtre sig i Sengen, uden at

soye.Tode.SS.27. Voltre . . siges om en
hest som gåer modig. Moth.V112. (hjorte-

kalven) gav sig til at springe om med kaade,

voltrende Hop, rent vild af Fryd. Søiberg.

Meta.(1923).37. (kalvenes) Klove 'skred ud i

Sandet, men Gang efter Gang satte de alle

fire i og voltrede op.sa.L.133. Feilb, UfF.
Yalts, I. Valtse, II. valtse, se I.

Vals, I. Valse, II.-III. valse. Valtser, en.

se I. Vals.

Talata, en ell. (nu sj.) et (Kierk.

IV. 280. Vil1. 70.XI1.413.XIV. 337 (jf. Hostr.

SpT.11.3). LFeilb.SS.631). [va'luta] hest. f.

-en fva'luitaJan] ell. (sj.) Talut(t)en (PJSf

Jørg.ER.12); flt. -er [va"lu,taJ8r] (Handels-
beretn.forl920.(1921).8) ell. (sj.) d.s. (CEw.
SU. 46) ell. (nu sj.) Talut(t)cr (JHugo.
HM. IV 148. 179. V Barfoed. Ærbødigst —I V.

(1925).31). {ligesom sv. no. ty. holl. valuta

fra ital. valuta, til lat. valere, gælde, være

fyldestgørende, kraftig, stærk; besl. m. volde;

jf. II. invalid. Valør)

i) (iscer O; ofte som uegl. (billedl.) anv.

af bet. 2.2) (fuld) værdi; ogs.: hvad der
har værdi, er værdifuldt, fuldgyldigt, svarer

til, hvad det udgives for. Moth.Conv.V21. Jeg
tilskriver saadant allene min gunstige Herres
Godhed, ikke mine meriterende Fortienisters

Ysi\ut3i.Holb.Stu.I.9. hun (har) i hendes
Deilighed og andre herlige Dyder og Qvali-

teter . . i sig selv fuldkommen og god Valuta.

Skuesp.V198. (æblegrøden har) faaet en Bi-

smag, hvilken Vedkommende, som holde det

for Synd at skille sig ved saa megen Valuta,

søge at skiule under en Mængde Sukker.
Tode.VI.221. Henviisning paa et tvivlsomt
Valuta. Kierk. IV 280 (jf. Hostr.SpT.II.3).
Havde han trot, at virkelig Dannelse var
Valuta i Verden, saa havde han nu set, at

kun det Arbejde, som har materiel Vinding
til Formaal, gjælder Hoget. HSchwanenfl.H.
118.

II
nu især (som uegl. anv. af bet. 2.2)

om hvad der (som gengæld, erstatning) paa
fyldestgørende maade træder i stedet for noget

andet; i forb. faa, give, yde (fuld) valuta
for noget olgn. Det kongelige Bibliotek fik

. . fuld Valuta for sin Afstaaelse, idet de
modtagne Saxoblade har været af uvurderlig

Betydning for vor Saxoforskning. VA/adsen.
Et Saxoproblem. (1930). 11. Ligesom for at

give lidt Valuta for det modtagne (o: en kop
kaffe) snakkede han op.Raae.OL.40. tpec.

(ogs. talespr.) i udir. faa valuta for pen-
gene ell. sine penge. Oehl.(1835).X.67.
Bladene . . opfattede deres Hverv overfor
Teatrene saaledes, at de havde at paase,
at Publikum fik Valuta for sine Penge.
AGnudtzm.(Tealer-Bogen.(1901).144). I en
Mehlspeise vil man selv efter to-tre Mund-
fulde have faaet rigelig Valuta for Pengene.
EHode.JM.35.

2) (iscer f) tpte. m. h. t. penge(værd%).

2.1) et værdipapirs, navnlig en veksels,
paalydende værdi (sum, beløb), hvor-

med det indløses. Jeg tænker paa, om en
Vexel icke kunde være liige god, hvis det
Ord Valuta blev skrevet paa Dansk. Holb.

Tyb.1.4. Nørreg.Privatr.III.135. HandelsO.
(1807).142. Sal.*XXIV479. valuta annam-
met (Nørreg.Privatr.III.138. CPHansen.
Nyeste dansk Brevbog. (1801). 306. Valuta i

10 Banquen annammet i paaskrift paa penge-
sedler (kurantbanksedler) 1737-1814. Oehl.
Digte. (1803).289. Wilcke.Kurantmønien 1 726-

1788.(1927).332f.338f.341) , bekommet
(CPHansen. Nyeste dansk Brevbog. (1801). 306)
ell. (nu) modtaget, som udtryk for, at

man har modtaget vederlag for vekslen i penge
ell. (med tilføjelsen: i varerj » leverede va-

rer. JurFormularbog.^447. ForrO. Valuta i

Regning . . er en Valutaklausul i Veks-
20 len, som udtrykker, at Beløbet debiteres

Remittenten i Mellemregning. sms<. Valuta
i mig selv . . en Valutaklausul i Veks-
ler, trukket til egen Ordre. smst. 2.2) et

lands pengesort ell. møntfod ell. samtlige

for et land paa en vis tid gældende penge:
mønt (1), spec. (mods. Papirsvaluta^ om
udmøntede penge (navnlig i guld og sølv

ell. dertil svarende metal), der bl. o. tjener

til dækning (og indløsning) af cirkulerende

30 papirpenge; ogs. spec. (fx. i forb. frem-
med valuta^ om udenlandske betalingsmidler

(Hage.*II.60. LovNr.l58*ytl943.§8). Han-
delsO. (1807). 142. Papirs -Penge kan være
et vigtigt Middel for Omsætningens Skyld
(men) er en chimærisk Størrelse, dersom der

. . ingen Valuta er (o: til dækning, indløs-

ning). Kierk. VI 1.476. naar de skulle betale,

give de Anviisning paa Jorderne . . men
skulle de have Betaling, saa forlange de

io W&hita,. Ooldschm.Hjl. 11.846. Handel med
y8ilut&. LovNr.406*U1940.§2. Denne Forskel
i Kreditorlandets Dispositionsret udtrykkes
ved Betegnelsen „fri Valuta" i Modsæt-
ning til Clearingtilgodehavender. Haje.*//.63.

blød, haard valuta, (jf. tung 4.i; Y,
avis-spr.) valuta, der staar i en lav, rimelig,

henh. høj kurs (og derfor er let, henh. van-
skelig at erhverve i lande med lav(ere) valuta-

kurs). „Alle kan komme med (paa rejsen)"

. . „Der skal altsaa ikke erlægges haard
V&\ut&?" Kehler.FlugtentilAmerika.(1949).71.

muligheden for at købe denne vare (o: kakao-
bønner) i „blod" valuta, har gjort dot muligt

for myndighederne at frigive en ekstra ration

chokolade. Pol."U1949.1.8p.5.
\\ (jf. bel.l)

i sammenligning, enhver Side han (9: Scribe)

skriver fuld, er en Bancoseddel, som gaaer
for Valuta i klingende Mynt.Oehl.Prom.il.
368.

II
med særlig forestilling om (spekulation

60 i) lav ell. svingende kurs (for udenlandsk
mønt). De store Hoteller . . er beboet af

P'remmede . . der lever højt paa Valutaen.
AWinding.Vag.lll. (han) havde tabt Mil-

lioner paa tysk WaÅ\iU.OIiung.VS.198.
||

22*
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(iscer talespr., spøg., jarg.) om (en persons)

pcnge(beholdning), mønter, skillinger. „Her
er Valuterne;" — sagde han, idet han op-

talte Pengene paa BoTdat.JHugo.HM.III.
163. Rouletten . . var stadig i Bevægelse,

og Frøken Lenes Bank saa struttende af

Valuta, som jeg ikke før har seet den.

PalM.IL.II.360. Her har vi Valuta. OJese«

Lokk.NH.I.197.
Valnta-y t ssgr. (især Y ell. jur., polit.) lo

navnlig af Valuta 2 ; saaledes (foruden de ndf.

anførte) forsk, let forstaaelige ell. mindre ir.

ssgr., der betegner forhold, foranstaltninger osv.

redrørende valuta (spec. (indenlandsk valuta

i forhold til) udenlandsk), regulering af et

lands pengeforhold (valuta) ved indtrædende

inden- ell. udenlandsk kursfald olgn.; fx.

Valuta -beholdning, -bevilling (jf. -attest^,

-fald, -fast, -foranstaltning, -forhandler, -for-

hold, -forretning, -handel, -handler, -konto, 20

-kontrol, -krise, -køb, -køber, -lov, -marked,
-ordning, -risiko, -smugler (se Smuglerj, -spe-

kulant, -spekulation, -stabilisering, -sving-

ning, -tab, -tilgodehavende, -transaktion,

-vanskelighed, -ændring ofl.; endvidere kan
nævnes betegnelser for institutioner, der virker

i tider m. valutarestriktioner, som Valuta-
central, -kontor, -nævn, -raad, -udvalg.

-attest, en, bevilling til køb af udenlandsk
valuta til import af varer; valutalicens. Knud 30

Pouls.BE.198. ØkonO.135. -haj, en. (jf. Haj
2.2 ; jarg.) person, der paa ufin, ulovlig maade
spekulerer i valuta(kurser) og driver handel
med udenlandsk valuta. Ekstrabl.^UoWSl

.

5. sp. 2. 1000 Ord fra Hitler-Krigen. (1945). 70.

-indlændins, en. (mods. -udlænding^
i forhold, der angaar brug, køb af valuta, be-

tegnelse for en i landet hjemmehørende person
(ogs. firma olgn.) ell. en i landet ikke hjemme-
hørende person (ell. et firma), der driver virk- 40

somhed i landet. PoV'il947.14.sp.5-6. Stats-

tidende.'*/»1949.1.sp.2. -indsigelse, en.

indsigelse, der gaar ud paa, at man ikke har
modtaget noget vederlag for sin ydelse. Lassen.
AO.*975. -klaasnl, en. en i et gældsbrev
indføjet klausul, som angiver formaalet med
ell. grunden til dets udstedelse, beløbets bereg-

ning med udbetaling efter en vis kurs, med ud-
betaling i varer olgn. Hage.^1215. TeknLeks.
1.578. -kurs, en. (jf. Penge-, Vekselkurs^ 50
prisen paa udenlandske betalingsmidler (maalt
i indenlandske pengeenheder). Sal.'XXIV689.
Hage.*II.63. -laan, et. et af en stat ell. en
seddelbank optaget laan, der skal tjene til at
støtte den nationale møntenheds værdi. Hag.'
IX.306. -licens, en. (jf. -attest og Licens
2). ForrO. -noteringe, en. notering (paa
børsen) af valutakurser. Hage.*II.25. -poli-
tik, en. en regerings ell. en seddelbanks for-
holdsregler til regulering af landets valuta- eo
(kurser). LovNr.352"Utl934.§2. Hage.*II.72.
-pakkel, en. (polit., jarg.) en i samhan-
delen ml. to lande fremkommen opsummeret
gæld (i fremmed valuta) i det ene lands dis-

favør. Pol.">/7l936.13.sp.l. Verdensmarkedet
og Danmark 1937. 93. ØkonO.136. -resule-
ring, en. en ved offentlig indgriben iværksat

regulering af omsætningen af valuta. FlensbA.
'"'/iil926.4.sp.l. ForrO. -rejse, en. uden-
landsrejse med udnyttelse af vedk. fremmede
lands lave valutakurs (jf. -turistj. „kombi-
neret Paaske- og Valutarejse" . . hedder det
vist i Turistbureauernes officielle Sprog. Kbh.
^U1922.5.sp.5. -reserve, en. en seddel-

banks beholdning af udenlandske tilgodeha-

vender ell. af guldbeholdning til dækning
af cirkulerende seddelpenge. Sal.*XXIV696.
ForrO. -restriktion, en. især i flt.,

om begrænsende valutaregulering. Nytteplanter.

156. ForrO. -stærk, adj. (mods. -s\ag) om
land: som har en (forholdsvis) høj valutakurs

;

ogs. om person (turist) fra et saadant land.

Plyndringstogter, som valutastærke Danske
(i 1920) foretog (til Flensborg). JacAnd.Er.
11.257. (et) valutastærkt Ld>.nÅ.Hage.*11.73.

-svag, adj. mods. -stærk. Jugoslavien hører

til de valutasvage Lande, og vore danske
Kroner (vil der) have en stor Købeevne.
BerlTid.^'/il922.Aft.2.sp.l. Hage.*11.74. -tu-
rist, en. valutastærk turist (paa valutarejse).

AStrøm.0.238. -udlænding, en. person

(firma olgn.), der ikke er valutaindlænding

.

PoU'/i 1947.14. sp.5. Statstidende.'*/, 1949.1.

sp.2.

Valør, en. [va'løJr, va'lo-r] flt. -er. {fra

fr. Valeur; til lat. valere, gælde; jf. Valuta)

I) (nu (undt. i bank-spr., se ndf.) 1. br.

uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes som
hørende til bet. 2) værdi; værd. Valør . .

kaldes værd, Tpnii.Moth.Conv.'V21. En Phi-

losophus zires af intet andet end af sine

egne Dyder og indvortes Valeur. Holb.Philos.

Y4. over alt dette bliver et Vers ved Riimet
dog i sin egen fortiente Y&\euT.LTid.l754.
327. da den aldrig tidligere brugte Karakter
„ret god" ikke (havde) god Klang, ud-

bad vi os en skriftlig Forklaring over dens

YaløT.Bøgh.E.181. Hvem formaar overho-

vedet med Bestemthed at angive, hvorledes

en Forfatters digteriske Valør fastslaas.

Ipsen.LP.28.
\\

(bank-spr.:) Dette at fast-

sætte Dagen, fra hvilken Rente . . skal

beregnes, kaldes Validering eller Valutering

og udtrykkes saaledes: val. pr. (Valør ell.

Valuta ]^T.).Lando.Bankpraksis.(1926).38. 2)
(især mal.) farvetone, spec. med forestilling

om afstemthed efter omgivende farver, nuance-

ring, lysvirkning, lysstyrke (i forsk, partier

af et maleri), et Maleris Farvetoner og Ya-
lører. JLange.MF.l. (ved) „Valeur" .. for-

staas det rette indbyrdes Forhold mellem
Lysstyrken i de forskellige store Partier

og Flader i Figuren og i Billedet. Ci<.iS77.

(Kunstbladet.l909-10.304.sp.2). Malerne har
(ved friluftsmaleriet) formaaet paa deres Lær-
red at gengive Farvernes Lysholdighed (Va-
lørerne), eftersom Genstandene er nærmere
ved eller fjærnere fra Beskueren. Beckett.VK.
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287. Malerfaget. [1935]. 7. jf.: Baggrunden,
som Wegener har malt, er underlig valør-
fattig og lidet illuderende. A'Marfs.ifar-

slrand.432. (maleren) havde forladt Valør-
maleriet og var gaaet over til en stærkere

og klarere. . Farvegivning, Poi."/* 7942. i3.

ip.6. Et Valorskema .. kan opstilles for

hver FsLTvetone. Malerfaget.fl935j.7. 3) ^CP,

æstet.) overf. anv. af bet. 2, om særlig be-

skaffenhed ell. karakter, særpræg, farve

(1.4), tone (1.4.2-3), m. h. t. følelsesbestemt

forestillitig, sprogfarm (jf. Sprog-, Stiltone^,

stemmcklang olgn. det (er en) kun delvis

losehg Opgave at angive præcist, hvilken
Valør et Ord har til en bestemt Tid. Ru-
bow.SP.xvii. Stemmen faar (i telefon) en
langt intimere og smukkere Valør end ellers.

LeckFischer. EnKvinde paaFxftre. (1940). 186.

Kunde den forknytte Oplevelse i hans Erin-

dring have antaget saadanne Dimensioner
og Valorer? Raae.TT.185.
Vambs, en. se Vams.
aiule, V. ['vamla] -ede. {ænyd. d. s.

(Kingo.SS. V. 171), færøsk vamlast, væmmes,
no. dial. vemla; til III. vammel) I) (nu
mindre hr. i alm. rigsspr.) om noget vam-
melt, modbydeligt, smagløst ol^n.: fremkalde
kvahne, væmmelse, lede; kvalme (II.2.i);

i udtryk som maden, lugten, hans (flove)

smiger osv. vamler (mig) ell. m. præp.

for, især (jf. II kvalme 2.3; spec. som ud-

tryk for kvalme med brækningsfornemmélse)
upers.: det vamler for mig (MO. Feilb.

UfF.). »Ved dette Hykleri blev Falster

bleg om Næsen,
|

Sligt vamlede for ham.
Stub.lOl. vAph.(1764). Frygt og Savn ere

de tvende Malurtdraaber, der krydre os

Glædens Honningbæger, at det ikke skal

\&m]e.Rahb.Til8k.l795.419. »Naar alle styg-

ge Billeder (a: i et digt) jeg samler,
|
Det,

reent ud sagt, mig lidt om Hiertet vamler.
Bagges. DV.y1.346. Den (o: en vise) smager
ikke meer. Den vamler mig;

|
Der er for

meget Sukker \.Oeh.l.X.86. Hrz.Lyr.1.35. Den
sentimentale tydske Gavotte! Den vamler
ligesom Honningkage med Sirup p&&\CMøll.
M.III.235. Nelliketheens søde tynde Duft
slog ham imøde og vamlede ham for første

ijSLng.Buchh.E0.182. 2) (jf. II. kvalme 2.2^

om person: vamle (Moth.V32. vAph.(1764).
Feilb.) ell. (i rigsspr. (nu 1. br.) vist kun)
dep. vamles, føle kvalme, væmmelse,
lede. (især m. præp. \ed). jeg vamles ved
at høre, læse, igientage (det).JBaden.DaL.
disse raadnc Blade foraarsage en Stank . .

saa man ikke kan passere den Ende af Dyn-
gen uden at \&tmes.Politievennen.l798/99.
746. »Jeg vamles ved den Beilerflok,

|
Den

pyntede, den frække. Winth.NyD.67. VKor-
flisen.KF. 138. •jeg . . maa vamles

|
over al

den \] Kelhed. ORode.H.34. Esp.
I. Vammel, en. [>vam'(3)l] {færøsk

vaml; af III. vammel; nu næppe or.) kval-
me; væmmelse; lede. vAph.(1759). Intet

(i Strassburg Domkirke) mindte mig vort
Aarhundrede, undtagen min Vammel. Bogf-

ges.L.II.333.

II. Vammel, et. se Vadmel.
III. vammel, adj. [ivam'(9)l] best. f. og

flt. vamle ['vamla ell. (sjældnere) 'vam'b]

(jf. AaHans.S.49). (ænyd. vammel, væm-
mel. glda. waam(m)el, fsv. vamul, vammel
(1), væmmelig, no. vammel; til fsv. vami,

10 væmmelse, jf. no. dial. våm, mathed, kvalme,
oldn. vama; besl. m. lat. vomere, kaste op
(se vomere); jf. væmmelig, væmmes)

I) om hvad der virker ubehageligt, kval-

mende, væmmeligt. I.l) m.h.t. fysisk sanse-
paavirkning , især om hvad der paavirker

smagssansen: som fremkalder (tilløb

til) kvalme (1.2.2) (med brækningsfornem-
mélse); S07n virker kvalmende; som har
en (alt for) sød, fersk, flov, fad smag

20 og derved fremkalder væinmelse, (mad)lede.

vammel mdid. Moth.V32. Vitriol .. smager
snerpende og vdiinme\t.vAph.Nath.VIII.460.
Mon det Vamle (Chr.VI: det usmagendes;
1931: ferskt^ kan ædes uden SaAt?Job.6.6.

En Papegøie . . gnaver sin vamle Gulerod.
Winth.SS.36. Naar først jeg er saa gam-
mel,

I
At knapt min Fod kan gaae,

|
Naar

Vinen er mig vammel,
|
Og Rosen er mig

gT3ka.sa.HF.329. Har Amtmandinden prø-

30 vet Nældete (o: te-surrogat)? Det vamleste
•v&mle. JacPaludan.UR.9. jf. vammelsød: en
Apothersmag, (der) er saa vammel sød, at

der skal en sand Barnegane til at synes om
den. Rahb.Tilsk.1796. 668. billedl.: Al den
Frugt, mit Hjærte plukked, blev mig y&m-
mél\Stuck.FS.6. Hver Dag kan blive som
en Drik,

|
der er dig grim og vammel.

LCNiels.RejsentilRom.(1904).69. \\ om kval-

mende lugt. Oehl.RL.90 (se dampe l.i slutn.).

40 VSO. en sødhg, vammel Lngt. Mentz O. Bill.

44.
II
om kvalmende luft. Luft hin rene

|

Omboltre skulde Fieldets høie Stene
| . . den

vamle Hede kom,
|
Og giorde Bierget nøgent.

Dalen tom.Oehl.Digtn.1.79. ude paa Landet,
hvor ingenting . . gjorde Luften vammel.
ErlKrist.DH.61.

\\
(med overgang til bet. 1.2^

om farve: (alt for) fersk (2.2), sødladen, en
farve (kan) være sød eller vammel, om-
trent som farven på malede marcipanfigurer.

50 Elevbladet.(Aarh.Malerskole).1930.12. vamle,
lyserøde Farver. PWestermann.Ægte Tæpper.

(1945).159. 1.2) (især (S) med videre (uegl.)

anv.: som vækker (stærkt) ubehag ved at

mangle naturlig friskhed, sundhed, kraft;

fad (II.l); fersk (2.2); flov (2); sødladen;
sentimental; ogs. (nu næppe i rigsspr.)

med stærkere nedsæt, bet.: modbydelig , væm-
melig (jf. Feilb.). Den Quinde (o: jætte-

kvinden Ælde), styg og vammel,
|
Gaaer

60 med sin Stav saa t\ins.Oehl.NO.(1819).102.

Al Smiger den faldt ham vsimmel. Orundtv.
PS. VIII.316. jeg er ingen Daare,

|
Som

har den vamle Skik
|
At spilde Suk og

Taare
]
Paa Tiden, som hengik. Winth.SS.
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(1868).162. En ung Ægtemand, opdraget

mellem Skjørter, afmandet ved Tantofor-

kjælelse, for Øjeblikket under sin unge

smukke Kones Tøffel . . belemret med den

Skrøbelighed, man kalder „Tømmermænd",
(i det hele) meget nøie (svarende) til den

populaire Benævnelse: en vammel Herre.

Brandes.KP.192. Kostelige var de tyske

Indskrifter (i et hotels gæstebog); den vam-
leste, ferskeste Følsomhed. firandes.X/.77. ip

hellere Ensomhedens . . Bitterhed end (vel-

lystens) giftigt vamle Sødme. JPJac. 1.116.

store, fede Fraser, vamle og ufordøjelige

som varmt, bævrende Flæsk. EErichs.SÅI.36.

2) (nu 1. ir. i rigsspr.) om person: som
føler ell. har kvalme (1.2.2), væmmelse,
lede. (ofte i forh. m. præp. ved ell. &f).

Moth.V32. Den som ikke kan taale at kiøre,

især baglænds, men bliver vammel og lige-

som søesyg derved. ThBartholin.Sygdommes 20

Overplantning, (overs. 1794). 84. Man bliver

undertiden vammel om Hjertet af den evige

Roes. Fru Heib. Et Ldv. III. 221. *Soiréer og

Theater! Blot det samme om igen!
|
Jeg er

vammel ved det hele. Lad de andre gaa
derhen. Holstein. D.43. Tonen (i bogen er)

ofte stemt op i et Register, som gør Læseren
vammel. i2oos.TL.J(?6. Feilb. UfF.(sdjy.).
uegl.: Bølgen, mæt af Blod, blev vammel
ved

I

De mange Liig og kasted mig paa Land. 30

Hauch.DY1.206. om (fysisk) tilstand: *Jeg
er i fjerne Land og By

|
Forknyt og bly . .

|

Som i en vammel Ruus jeg sta,a,eT.Winth.

NDigtn.13.
\\

(nu ikke i rigsspr.) tilbøje-

lig til (at føle) kvalme; kræsen; fint-

følende; sart. Den, der er altfor vammel
af sig, må selv undvære mangen en fed

mundfuld. Krist.Ordspr.625(jf. Mau.5107).
jeg kunde . . ikke have gjort det (0: skaa-

ret hænderne af et barn), skjønt jeg ikke er 40

allermest vammel paa Leveren. T^regr.
Historier ogSagn.II.(1887).316.

vammel-, t ssgr. (ogs. (uden skarp
adskillelse fra usammensat forb.) vammelt-,
se u. vammelsød; jf.: vammeltfromme Ud-
gydelser om Naturen og Naturens Gud.
Brandes.NE.311). af IH. vammel, især i

bet. 1(1). -bitter, adj. (1. br.) bitter med
en vammel (bi)smag; vammel og bitter. Sma-
gen er vammelbitter. VareL.^II.554. -hed, 50

en. den egenskab, det forhold at være vam-
mel, i) ta til IIL vammel 1. jf.VSO. hun
haj den fineste Følelse for det gængse God-
heds-Ideals Vammelhed. Brandes.///.332. 2)
(nu l.br. i rigsspr.) til III. vammel 2: (fø-
lelse af) kvalme, væmmelse, lede. fordrive
vammelheden. Jlfo</i. F32. En Angest, en
Vammelhed, som naar man pludselig seer

en Hugorm, betog mig. Jeg kunde hverken
tale eller røre mig af Stedet. Blich.(1920). eo

VII.37. *En Vammelhed hans sidste Kraft
udsuged

I
. . Afmagt . . paa Hjertet ruged,

|

Og .. Svimmel .. betog hans Aand. PaiM.
Adam H. III. 229. æstetiske Paavirkninger,

for hvilke vi . . føle Kedsomhed, ja Vammel-
hed. LFeiM>.55.272. -laden, adj. (l.br.)

lidt vammel (2). Skibet krængede, saa at jeg

stod paa Hovedet i min Køie . . Hele Dagen
var jeg, som Sømændene kalde det, noget
varamelladen og læste Intet. PM0ll.ES.III.
135. -sur, adj. (1. br.) sur med en vammel
(bi)smag; vammel og sur. En vammelsur
Stank ajf M&vesyre. Andreas Sørensen. Jacob
Brinch.(1917).25. -gød, adj. f'varamelt-.
PMøll.ES.III.137). (jf. sødvammei; paa
en vammel (kvalmende) maade sød; vammel
og sød. I) til III. vammel l.i. Uafladelig

j

plagedes jeg (under søsygen) af Forestil- s

linger om vammeltsøde Ting, f. Ex. Sirup,

Lakrits, lunket Vand med Honning i. PMøll.
ES.III.137. vammelsød Mjød, som kan gjøre

det af med de stærkeste M&ver. Schand.TF.
11.45. Vindunst og Øldunst — en fugtig,

baade vammelsød og syrnet Luft — slog

dem imøde. Baud.KK.118. Hun lugter vam-
melsødt af Sved og Snaivs. BechNygaard.T.52.
2) til III. vammel 1,2. Han smiilte mig saa

vBimmc\sødt.Blich.(1920).VII.22. *De milde
Træk ham synes vammelsøde.^oisi.f7^.7.
hvad disse vammelsøde Skaaltalere angik,

saa vilde han blæse dem et langt Stykke.
Pont.D.150.

I. Vamp, en. se Vampe.
II. Vamp, en. [vam'6 ell. m. eng. ud-

tale] {fra eng. (amerikansk) vamp, forkor-

telse af vampire (se Vampyrj; især jarg.}

d. s. s. Vampyr 3.3; især om en saadan fra

amerikanske film kendt kvindetype, jeg sy-

nes, der er lidt vamp ved dig i Dag. Jac
Paludan.UR.193. Interessante, golde Kvin-
der er som Regel ikke morsomme at læse

om, men Hjortø har nu sin egen Maade,
hvorpaa han beretter om en saadan sjæl-

landsk „YBimT^".Tilsk.l939.I.384. Bom.S.106.

II
hertil ssgr., der hentyder til en saadan kvin-

des udfordrende, raffinerede væsen ell. paa-

klædning. den sorte, vampagtige Cigaret-

kjole (o :stramtsiddende kvindekjole). BerlTid.

^'/tl935.Aft.4.sp.2. B. skelner mellem valse-

kjoler, ungdommelige, med stofvidden sam-
let i én side, og snævre . . vampkjoler,
som kræver . . lidt indolente bevægelser.

PoV/tl949.6.sp.2. Middagskjolen (er) nu
ofte saa vampsnæver, at den maa for-

synes med en fejende Sirenehale. sms<. '/s

1948.6.sp.4.

Vampe, en. ['vam&a] (ogs. Vamp. jf.

MDL.638. Vompe, Vombe ofl. Moth.V245.
JHSmidth.Ords.176. MDL.655. LollO.). fit.

-r. {ænyd. vampe, vompe, sv. dial. vampa,
no.dial. w&rmpe; rimeligvis sideform til Vams;
nu dial., foræld.) (kort) mands- ell. (sjæld-

nere) kvindetrøje; kofte. *Den Skalched
Caiphas, skin hellig seer mand stampe,

|

Og som en gammel Mand, forriver self

sin Ya,mTpe.Jernskæg.D.40. MDL. Feilb.
\\

ogs. om kvindeskørt (yderskørt, klokke).

JHSmidth.Ords.176. MDL.655. LollO.
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Vampes, en. se Vams.
Vampyr, en. [vam'py'r] ^f Vampir.

vAph.Nath.VIII.344). fil. -er ell. t "(e)«

(LTid.1732.342.1734.758). (ty. vampyr, vam-
pir, eng. vampire, /r. vampire; fra serbisk

vampir) I) overnaturligt væsen (spøgelse,

(natte)genganger), der if. folkelige (især syd-

østeuropæiske) forestillinger forfølger (dræber,

suger blodet af) mennesker (ell. dyr). LTid.
1732.342. Blich.(1920).XI1.32. Vampyrer .

.

det er Blodsugere — det er fordømte for-

hexede Mennesker — de suge Hjerteblodet

ud af Folk, naar man sover — de grave Lig

op om Natten og æder dem. Ing.L.11.64.

SaVXXlVASl. jf. Feilb.IY361. 2) (zool.)

sydamerikansk flagermus af familien blad-

næser (Phyllostomidæ) , spee. af de blodsugende

slægter Desmodus og Diphylla (BMøll.DyL.
1.37. jf. Vampyrf lagermusen. JV/dss/cr

Dyrl.LV111.123) ell. (nu) af visse insekt- ell.

frugtædende arier (der tidligere ansaas for

blodsugere; jf. u. Blodsuger 1), især Vampy-
rus Spectrum. LTid.1742.333. Funke.(1801).
1.142. Brehm. Patted. 129. LieberHnd. DV X.
265. uægte vampyr, indisk flagermus af

familien Nycteridæ. BøvP.11.54. 3) (især o)
bet.l{-2) med særlig anv. 3.1) t sammenligning.
hans Heltesværd er en reen Vampyr i Kam-
pen. Brerfa^i./ Tf7. en lønlig Fjende forfølger

mig . . som en uhyre Vampyr, der breder

sine Vinger udover mig og vil presse mig
ind til sit lodne Legeme, for at suge Blodet
ud af mig . . jeg . . er g&l.Bagger.BrL.lO.

•Hæverten den blanke
|
Sank hurtig som

Vampyren
| Ved Haandens lette Styren

|

^^'d i det skjulte Hav (o: et vinfad). Bødt.

imlD.95. •Blodtørstig er han (o: en jour-

nalist) som en WsLmpyr.Bøgh.DA.Vl1.374.
Ojel.R.97. jf.bet.Z.z: qvindelige Væsener ..

svæve vinkende forbi . . Sjælen jordede de,

Legemet gaaer og spøger; som Vampyren
søger det efter Menneskeblod for at næres.

HCAnd.KS.11.36. 3.2) (jf. bet. 3.8^ person,

der hensynsløst udnytter (udsuger) andre øko-

nomisk; især: aagerkarl; blodsuger (2).

1566, da kongelige Kommissærer, ifølge Be-
sværing og Klage over de Lybske Vampyrer,
bleve skikkede over til Bornholm. PA'6'^ot^

gaard.BS.8. Hvorlunde Kaptajn S. gav An-
ledning til, at hans Svigersøn blev udsuget
af Vt^mnyTer. Bøgh.UF.11.24. Du pr fælles

Sag med dem, der suger den Fattiges Blod.
' »u er en Xåmpyr.Sødb.DU.Sd. Sagføreren
ar en vidtkendt Vampyr, der fordrede

I'ant i hele Fødselsdags-Servicet. OiZuny.^.
177. 3.3) (jf. II. Vamp^ spee. om kvinde,
der ved erotiske virkemidler søger at
forlokke og udnytte en mand. Giv dig

ikke af med disse Fruentimmer (): paa en
dan$ebod)\ — Det er Vampyrer !/nfl.L.//.59.

de er afskyelige, disse Vampyrer, de er ikke
bedre end Aagerkarle . . Det er Individer,
<*om spekulerer i unge Menneskers Liden-
kab som Børsjobbere i Pengegriskhedens

Lettroenhed. S'c/jand.FTTi 23. det skjulte Be-
hag, en Nonne tør antages at føle ved at
blive gjort til Vampyr. JacPaJudan.f7fi.36.

jf. (sj.): Y&mpyiinde.ThorLa.LB.37.
Vams, en. [vam's] (nu ikke i rigsspr.

Vamse. Sort.PSkan.27. Vambs. UfF.(Lol-
land), t Vampes. EPont.(KSelskSkr.l.76)).

flt.-e (Moth.V33. VSO. Saaby.'-') ell. (sjæld-

nere) -er (Bille.ltalien.1.198. Drachm.KW.
10 91. jf. KnæxdimseT. lng.L.I11.3.1V20). (ænyd.

d. s., SV. dial. vamsa; fra ty. wams, mnt.
wam(me)s, wambes, wambo(i)s ofl., jf. holl.

wambuis, af oldfr. wambais (mlat. waraba-
sium^, vaabenrok; jf. Vampe og vamset; nu
især talespr. (ofte spøg.)) en (i alm. vid,

tyk (varm), spee. ulden, skindforet, strikket)

(mands) trøje ell. frakke (kappe, pels, ogs.

kaabe); tidligere spee. om uniformsfrakke,
vaabenrok olgn. (JJuel.25. Winth.D.(1828).

20 130. Drachm.D.81), en students trøje ell.

kjole (Ing.RSE.V1.80. Rasmus NielsenRegen-
sen.(1906).119) ell. som del af daglig (bonde)-

dragt (Rask.FynskeBS.67. TroelsL.lV8. Aarb
LollF.1926.5. Feilb.). *Den tykke Vams,
den foeret Dragt

| Er alt (o: ved foraarets

komme) hengt hen og reent ioTa.gt.Stub.67.

•Bonden fik (af bjørnens pels) en Vinter-
frakke,

I
en lodden Vams for Regn og

Blæst. Kaalund.EF.130. en ung, høj Mand
30 i Jagtklædning . . Paa sin Vams eller Jakke

bar han Danebrogsmændenes Sølvkors. Thotn
La.KH.180. (værtinden) begloede den kost-
bare Foerværkskaabe, der hang om hendes
Skuldre . . „Men saa skil mig dog af med
Vamsen, Måndl" Pont. LP. IV 118. (brænde-
huggerens) Hue og Vams ere tunge af Sne.
Breum.HH.43. jf.: (han) saa' hende tone
frem . . i sin lille straratsluttende Fløjls-
v&ms.Pont.LP.11.89.

|| med videre (uegl.)

40 anv., om tyk beklædning olgn., fx. om en
bjørns pels (D&U.). (firbenene) med deres
graa \&ms.Schand.RP.442. jf.: vi (sidder)
og aander Hul i Rudernes kolde Is vams.
ErlKrist.OM.153.
vamset, adj. ['vamset] {af Vams ell.

(tillige) til forsk, (nu dial.) ord, der er ud-
viklede af Vams ell. (til dels) er hjemlige
(lydords)dannelser, som vams (jy. ogs. vamsi^,
tyk, fed person, fedt (mæsket) dyr (Feilb.),

io Bior, tyk, fed mave (Moth.V33) , vamse,
indhylle, indpakke i tykke klæder (Feilb.),

vamse, vralte, rokke, gaa besvanligt (smst.),

jf. no. dial. vamra, gaa tumlende uden maal,
vamsa, vimse om; næsten kun dial.) især om
person: meget tyk (og fed), korpulent,
tykmavet (Moth.V33) ell. indhyllet, ind-
byltel i tykke klæder; ogs. om stof, dragt

(som minder om en vams): tyk, ulden (og
uformelig, bumset i. vamsede Vognstyrere

60 kommer vandrenae frem af Mørket som
tunge Biørne.AndNx.U11.169. To klumsede
Skikkelser arbejdede sig frem over Havbak-
kernc, en Gammelmor med en lille Tøs ved
Haanden. De var saa indbyltcde og vamsede,
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at de næsten gik i ét med Tykningen over

Søen.sa.DM.I.S?. en stor Karl . . i vam-
set Dragt. KMKofoed. Bornholmske Særlinge.

(1934).7. ErlKrist.0M.U9. tvende tykke,

hvamsede grønne Tienere. Herregaarden.

(1788).51.
Vams-jyde^ en. (muligvis til Vams,

m. bet.: (rild)jyde, der bl. a. sælger vamse
ell. (jf. vamset) uldent stof olgn.; ell. snarest

vrængenavn om jyde, der udtaler (bredt) w i

ord som Vams (jf. Feilb.III.989 og Gldgs.

Skæmt.17 (Huims huams); sml. Feilb. (I. og

IV; M. hvad og Krist.JyA.Till.il,2.261); nu
næppe br.) betegnelse (øgenavn, skældsord) for

en (udpræget, gammeldags) jyde. ved en liden

mundtlig undervisning lære enten de Frem-
mede eller Uåms-Jyder den rette prononcia-

t\on.Høysg.A0.7. II vamse-Jyder. LTid.
1738.643.

I. Yan, en. [va^n] (sj. Vaner. *Vaneren
skrækket forlod

|
Al K&mp. Pram.Stærk.234.

*Gud Niord, den stærke ya,neT.Oehl.(Rahb.

Charis.1804.144). Rask. Br. 1.437). flt. -er,

(fra oldn. vanr (flt. vanir^; mytol.) især i flt.,

om de (if. nordiske gudesagn) til en særlig
slægt hørende guder (som Njord, Frej og

Freja), der efter en kamp med aserne for-

enede sig med disse. *l Frihed forelskede

Vaneres Mod
|

Let Tanken om Fiender
og Trældom 'heiinyeT.Pram.Stærk.211. *Alt
dette til trods var de Vaner . .

|
Dog ikke

et tappert . . YoYk.smst. *Aldrig jeg (o:

Gerda) tænkte, at
|
Jeg skulde Vaners

|
Æt

(o: Frej) unde we\.Grundtv.Mytologi.(1808).

108. *Vaner med til Asgaard bragte
|
Megen

Ynde, megen Kløgt. Oehl.N G. (1819). 195:
*Ha, sukked Freier modløs, jeg er ei læn-
ger Van!

I
. . svunden er mit Tække, jeg

er mig selv ei \iig.smst.220. NMPet.Myth.
(1849).117. DanmRigHist.I.186.

II. van, adj. og adv. [van, ogs. van']
vkn.Høysg.AG.138. || i rigsspr. ubøjeligt;

dial. ogs. intk. -t (Esp.), flt. -e (jf. Esp.
§145, a) ell. -ne (Yi er jo ikke vanne til

saa stort Se\skdi,v.Brodersen.F.64). (ænyd.
glda. van, von (flt. \&ne), æda. wan (Lund.
Ordb.; med intk. want: Harp.Kr.63.168, flt.

wanæ: smst.l4), sv.no. van, oWn. vanr; besl.

m. ohi. giwon(a) (nht. gewohnt, jf. nht. ge-

wohnlich^, oeng. gewun og rimeligvis med
Ven, vente osv., m. grundbet.: som man fin-

der behag i; jf. Vane, vænne || i alm. rigsspr.

nu som adj. fortrængt af II. vant (s. d.))

I ) (i alm. rigsspr. nu sj.) d. s. s. II. vant 1.

(stuepigen) var en nem lille Skjønhed, saa
vever og van (o: ferm) som et Flueben.
Pont. SY 26. især (som præd.) m. flg. anv.
i. i) d.s.s. II. vant l.i. *Min Gud mig end
saa naadig bliver

|
Som hånd i ald min

Tiid er ya.n.Kingo.SS.III.100. *Du alt for
vel er \a.nl HMikkels.D.41. Søfuglene vovede
sig dengang langt dybere ind i Landet, end
de nu ere \s.Ti.Hauch.FH.34. Feilb. UfF.
1.2) d.s.s. II. vant 1.2, med nærmere bestem-

melse ved en inf. ell. (nu især) præp. til

ell. (dial.) ved (Esp. Feilb.), ofte m. inf.

som styrelse. Hykleren er van,
|
Paa Mam-

mon kun at haabe. Brors.78. fra Barnsbeen
vare (de) van at arbeide i Biergene efter

MGta\.0ehl.PSkr.II.12. »han sang, som i sin

Ungdom han var van' yed.Drachm.DJ.1.228.
Marianes Tøse er ikke van (Pont.FH.109:
plejer ikke^ at være saa nøjsomme. 8a./i^./.45.

10 Vi var ikke van til piger af hendes slags.

Hjortø.GU.195. Muller var van ved at tage
Hensyn og færdes lydløst. MLorentzen.Ormen
iHjertet.(1945).7. Han var fra den gamle Tid
og van til E.]\ilployen. SjællBond.105. Feilb.

LollO. UfF. (nu især dial.) om ting, forhold:

der var van at stae et huQ.Moth.V22. por-
ten er ikke van at staa aaben nu. Esp.

2) som adv. 2.1) (bornh.) i sammenlignings-
led: sædvanlig (3). Mancius var stadig over-

20 legen og satirisk som van, naar han var
melankolsk. Jak Hans. Neropolis. (1899). 215

.

Han var i Dag tidligere i Seng end van.
CFMortens.EF.230. Esp. 2.2) (jf. II. vant 3;
især talespr., nu gldgs. ell. folkeligt, dial.)

anv. (forstærkende, pleonastisk) i forb. pleje
van, (jf. II. pleje i) især om levende væsen
(person). En af Bønderne som var den kløg-

tigste og pleiede Van at føre Ordet. Grundtv.
DV1.145. *Strax ud af Borgens Port

|
Gav

30 jeg mig da paa Vandring,
|
Som tidt jeg

pleier van. Winth.HF.76. „blot Ramlers ikke

vil komme herud. Men det er jeg bange for,

hvis de ikke gaae i Pilealleen" . . „Nej
det pleje de aldrig \a,n". Hostr.F.28. Kunde
det ikke more Hr. Pastoren at følge med
vos ned til Stranden? Vi plejer van at

samles dernede efter Møderne. Poni.ilfuld.

188. Og saa tænkte jeg, at det var ved Gud
Synd, at Fruen ikke skulde ha'e det, som

40 Fruen plejede van, da Fruen var hjemme.
Nans.EB.31. De holdt ogsaa deres Aften-
andagt sammen, som de før havde plejet

y&n. JakKnu.In.95. han var saa mærkeUg,
saa alvorlig, forstaar Du. Helt anderledes

end han plejer van. LeckFischer.K.lOl. Esp.
Feilb. LollO. UfF. om ting: hist og her hang
Taget, og Murene svalede paa samme Maade,
som gamle, forfaldne Bygninger pleie van.

Goldschm.VG.21. •det (mærke), som en Hule-

so bjørns Lab plejer van
|
at ststte. Gjel.Rø.214.

„vi købte (kul) i August" . . „Ja, saa er

de jo ogsaa biUigst" . . „Ja, det plejer di

da van —."Wied.TK.128.
van-, præfiks, ['van- ell. (med hovedtryk

paa 2. led) van- (se vankundig, -sindig;!]

vån. Høysg.AG.27. || 2. led har normalt bi-

tryk og faar (spec, i verber og adj.) ofte stød,

hvis dette er lydligt muligt. \\ ved de enkelte

artikler ndf. angives udtale normalt ikke, hvis

60 hovedtrykket hviler paa van- og efterleddets

udtale er uforandret ell. det (ved sjældnere,

mere ta ord) kan udtales baade med og uden
stød. (æda. wan- (i wanfør, wanrøkt ofl.),

SV. no. van-, oldn. van-, mnt. wan-, oht.
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wan(a)- (nht. wahn-sinnj, holl. wan-, oeng.

wan-; Ul oldn. vanr, manglende, oht. osax.

ofris. oeng. wan, got. wans, jf. III. vante og

H. I. Vanske, II. vanske; iesl. m. lat. vanus,
tom (jf. Vanitetj || afledningerne er som regel

af nordisk oprindelse, undertiden dog laante

•IL paavirkede fra ty. (se Van-kant, -magt,
-vid); med enkelte undtagelser (som vanskabt.
Vanvare, Vanvid, vanvittig^ tilhører de skrift-

sproget ell. litterært paavirket talespr., til dels

ogs. fagspr. (se Vankant^; til dannelse af nye
ord er præfikset nu 1. br.) et til dannelse af

afl. verber, subst. (spec. vbs.) og adj. (spec.

verbal- adj.) anv. præfiks med nægtende ell.

forringende bet. (betegnende mangel, ophæ-
velse, absolut modsætning, ringere, uheldig art

ell. beskaffenhed), i afl. af ord, der i sig selv

"etegner mangel, skade olgn., m. forstcerkende

'let. (se Van-men, -smægte; jf. vanflygtig^;
sml. in- 2, mis-, u- 1 || af mere tilfældige

(sjældne) dannelser kan anføres: det der
ved første Betragtning forkynder yderlig

Van adel og Raahed hos disse Mennesker
(o: grønlændere) er ved Clima blevet stem-
mende med deres physiske '^ia.tur. Rothe.Ph.
11.178. -art, en. flt. (l.br.) -er (Mall.G.38.

LEft.1792.638). (ænyd. glda. d.s., sv. no.

d. s.) I ) (jf. Art 1-3^ et levende væsens (en
persons) medfødte ell. ved paavirkning ud-
viklede beskaffenhed ell. natur (tilbøjelighed,

^ane, adfærd), der afviger stærkt fra (udarter

fra) den rette (moralske) norm; dadelværdig,
ond, slet (karakter)beskaffenhed; vanartethed;

vanartighed; tidligere ogs. om hvad der er op-

staaet ved udartning: uskik, uorden, misbrug
olgn. •Da qvæles Vanart, Syndens Rod.
SalmHus.315.2. Stænderne . . have Magt til

at vælge en Konge (ligesom til) at forskyde
ham formedelst hans \axia^rt. Ilolb.DH. 1.408.
At lystn? maa jeg nok lære hende selv, skal
der ikke blive en lille, egenraadig Heltinde
af hende. Skade, at hendes Vanart klæder
hende saa \ei.Ing.VS.1.63. *(de) sætte Byen
i Allarm hver Nat

| Med Slagsmaal, ja end-
i{^ med Drab og Mord.

| Og ieg har nu be-

^iuttet, denne Vanart
|
Skal standses, og

»len fredelige Borger
|
Skal ikke paa sin

Vandring sættes ud for | Mishandling eller

Oveii&ld.Hrz.XVI.Sé. *han8 Venner og Folk
ham ci skulde kjende,

|
Forend han Beilerne

fuldt havde tugtet for al deres Vanart. Wilst.

()d.XIH.v.l93. Henrik Gerner (hørte til) de
Kaa . . som vare bestemte til at bære den
dalevende Slægt oppe midt i dens Vanart
og Vankundighed. /y/i'£;MJ.SA'./.39. (nu) især
i forh. tidens ell. tidernes (Uhm.III.238.
Hauch.LDR.42) vanart, om den paagæl-
dende (spee. den indeværende) tids dadelvær-
liin" hf'knflenhed. Vennernes Frafald, Tidens
l'i' V

; .irt forargede ham og havde gjort
' til \'c^^\nmi. Pont.DR.lv. 143. IlBegtr.

I'i. '.r.hpr.: vanart har en lang
rt f//. hale (s: har langvarige følger).

Ml".6346. I har opdraget et vanartigt Barn,

Fru Sigbrit, og vil selv opleve Følgerne der-

af, Vanart, siger man, har en lang Hale.
Hauch.VZ.83. 2) (jf. Art 6.1 ; især æstet.)

en daarlig, uægte art ell. slags; vanartning;
udartning, det grædende Drama, en . . upoe-
tisk Middelart imellem Tragedie og Comedic,
der, egentlig en konstig Vanart . . næsten
ganske har fortrængt de virkelige Arter.

Bagges.DV.XI.228. Heib.Pros.IV237. „con-

10 tes moraux", en Vanart af den i Tiden saa
yndede filosofiske FoTtæWing. Rubow.SP.5.
-artet v. [-la^rda, -lar'oa] vJs. -ning (s.d.).

(ænyd. vanarte (s), sv. vanarta(s), no. van-
arte) især om levende væsen (person, spec. af-

kom, børn): udvikle sig, arte sig paa en fra

den rette art ell. beskaffenhed afvigende maade;
arte sig slet; udarte (helt); vanslægte; dege-

nerere. I) (nu mindre br.) som verbum, nogle

Værker (blev) frembragte, der ingenlunde
20 have \a.ndiTtet.OGuldb.VH.I.1044. Er jeg

ikke værre faren med Jer to Skiftinger

(o: sønner), end Eva med sine to Lomler
efter Syndefaldet? Thi den ene af dem vilde

. . ikke arte sig, men I vanarte begge, og
fortiente begge at hedde Ka.in.Oehl.0en.

(1824).II.74. Den der . . har været stillet

rigtigt i Retning af det absolute telos (o: eti-

ske maal ell. gode), kan vel vanarte, synke,
synke uendeligt dybt. Kierk.VII. 347. flere

30 af Børnene \a.n&Ttede. BerlKonv.III.220. jf.:

For at imidlertid denne ubetydelige Bemærk-
ning ikke skal vanarte og blive sig selv

vigtig, forsager jeg øieblikkeligen at for-

følge den yiderc. Kierk.V 5. 2) perf. part.

vanartet brugt som adj. (sammenfaldet med
en afl. af Vanart^; vanslægtet; vanartig; daar-

lig (som medlem af en slægt, stand olgn., vol-

dende denne skam og sorg); fordærvet; ond:
slet; spec. om barn: (i høj grad) uopdragen,

40 uartig. vAph.(1759).530. *Jeg tænkte
|
Paa

Sagnet om en vis vanartet Fisker (o: som
plukkede fjerene af den edderfugl, han havde
reddet). Ew.(1914).III.213. »De Franske er

en vanartet Slægt,
|
De reent har glemt

deres Levemaskda. PAHeib.Vise^*Ul794. min
svage Kjærlighed til min vanartede Datter

0^ min uforstandige Svigersøn. Hrz.Lsp.O.
*]eg sloges med Hunde og Drenge og blev

|

en rigtig vanartet Unge.ZakNiels.EM.S. en

50 vanartet (1819: den vanartige^ og forvendt
Slægt. Phil.2.15 (1907). Feilb. om forhold: til-

intetgjør mig, udslet mig af de Levendes
Tal, tilbagekald mig som en mislykket
Tanke, som et vanartet YoTsøg. Kierk.V1.219.
Vanartet Byggeri blev bremset med haard
Haand. Elling. Det gi. København. (1947). 108.

hertil (jf. Vanart og Vanartighed^; Van-
artethed. Gold8chm.EJ.74. i tidligere Tid
havde Faderen Ret til at straffe Børns Van-

60 artethed med at berøve dem al kiv. Vort
Hj.IlI,3.127. -årtis, adj. [-,a»rrfi, -,ar'di]

{ænyd. sv. d. s.; i rigsspr. nu mindre br. end
-artet ($e -arte 2)) d. s. a. vanartet fse u.

vanarte 2). De Vanartige i Hjertet (1931:

XXVI. RratryU ••/, 1951



366 Yanartnias Yand 366

svigefulde; ere en Vederstyggelighed for

Herren. Ord«J i.20. »Siig, giftig Avind, siig

vanartige Gudinde, |
Hvad dig beveget har?

Ilolb.Paars.3. Din vanartige Skielml kalder

du din Broer en Taasse? sa.£r.//.5. I den

første Familie, der levede i og efter Synd-

floden, finde vi en vanartig Søn (o: Kain).

SchyUe.IR.yi36. Hauch.VZ.83(se Vanart 1

slutn.). Denne onde og vanartige (Chr.VI:

hoeragtige; 1907: utro^ Slægt begierer Tegn.

MaUh.16.4. en Flok vanartige Unger. VKor-

fitsen.GM.116. (nu næppe hr.) om forhold:

vanartige (o: ondartede) Febre. LTid.1762.

266.
II

hertil (jf. Vanart og Vanartethed (u.

vanarte 2)) Van artighed. Hold dig fri for

Munds Vanartighed (1931: Svis).Ords.4.24.

(forf. hævder, at) Kunsterne og Videnskaberne

. . ere Kilderne til alle Vanartigheder og

Udyder og . . forstyrre Menneskernes Rolig-

hed og Lyksalighed. LTid.i75i.355. Mortens
Vanartighed maatte tages alvorlig under
Behandling, og en Onkel . . paatog sig der-

for at lære det forhærdede Barn Ydmyg-
hed. jBøf7/i.Jr.369. j7. Vanart 2: (den poeti-

ske dilettantismes) Vanartigheder. Heib.Pros.

Y218. -artning^, en. [-la^rdnen,, -,ar'dneri]

(nu sj.) vbs. til -arte; ogs. (jf. Udartning 2,

Vanart 2) konkr., om noget vanartet, spec.

vanartet menneske. Han er en Vanartning.

[Staffeldt.] OmAusrufungen.(1789).26. D&U.
\ -baaren, part.adj. [-ibå^ran] (jf. iuld-

baaren og II. bære 6.1 ; arkais.) vanskabt fra

fødslen; født som krøbling, en vanbaaren
Vanbyrdig, (en) ussel, rygbraaden Stakkarl.

JPJac.I.160. -hrng, en, et. {ænyd. d. s.;

nu sj.) daarlig, urigtig brug; misbrug. Leth.

(1800). skulde det da ei bedrøve mig, at

see (Oehl.s digterevne) vanbrugt, om end
Ansvaret for sligt et Vanbrug var tusinde
Gange mindre, end det sikkerlig erlGrundtv.
DV.IY231. jf.EjælpeO. -bruge, v. [-,bru?-

qe] vbs. jf. -brug. {ænyd. d. s., fsv. vanbruka,
no. vanbruke; nu sj.) bruge paa en daarlig,

urigtig maade; misbruge, jeg skal fremsette
Christi evangelium uden bekostning, paa
det jeg ikke skal vanbruge (1819: misbruge^
min magt i evsingelium.lCor.9.18 (Chr.VI).

Hvo som bander og sver, negter eller vand-
bruger Guds navn forfengelig. Cif.i 7i2.('yi-

der.II.lll). det (er) vel herneden . . umuligt,
fuldelig at komme til den Modenhed, da
Man bruger denne Verden uden at vanbruge
den. Grundtv. Saga. XVI. sa.DYIY231 {se u.

-brugj. (subst.) Røre . . er i den nyeste Tid
. . blevet forbrugt og vanbrugt, og derved
latterligt. MO.//.627. -byde, v. [-|by?63]

(nu dial.) misbyde; underbyde; skambyde.
Moth.B274. MDL. Feilb. jf. MO. -byrd,
en. (jf. Vanbyrdighed u. vanbyrdig; især
foræld., arkais.) uadelig (ikke ædel) byrd;
ogs.: uægte fødsel (uden for lovligt ægteskab).
Anna var vidende om den Mistanke for
Vanbyrd, der hvilede paa Margaret og Knud.
HFEw. KT.I.135. JohPetersen.BillederafLi-

vetiOldtiden.(1874).95. onde Tunger sagde,

at hun kun skulde være hans (o: en fornem
mands) Slegfred paa Grund af hendes V&n-
hyrd.GyrLemche.S.I.109. -byrdig, adj.

[-|bt/r'di, -|byJrdi] (ænyd. d. s., sv. vanbor-
dig, fsv. vanbyrdhogher, mnt. vanbordich;
især foræld., arkais.) som er af uadelig (ringe)

byrd; ogs.: uægte født. Rothe.NS. 1.243. Æd-
linge og Vanbyrdige kunne aldrig tilsam-

10 men. CBernh.NF.X.58. Slegfreddatteren fra

Tjele (kan ikke) være udseet (til at blive

adelsfrue). Ilde vilde det sømme sig for en
af de stolte Ruder at føre slig vanbyr-
dig Brud til sit Euua.HFEw.KT.il. 147.

JPJac. 1.160 (se u. -baaren^. ufri, vanbyr-
dige Fogder . . afløste de store Adelsmænd.
KrErsl.KL.42. \\ hertil (jf. -byrd) Vanbyr-
dighed. L Moltke. {Fædrel.''*''i 1867. l.sp.4).

HjælpeO. -byrding, en. f-|byr'deri, -|by?r-

20 dert] (ænyd. glda. d. s., «v. vanbording; især

foræld., arkais.) vanbyrdig person, (kongen
maatte) ingen „Vanbyrding" (orig.(1853).

328: ,,Vanbyrdig "^ og ingen Udlænding
drage ind i Regering eller R&åd. Barfod.F.'

1. (1867).547 (jf. AarsberGeheim.il.48). Mon
hun i Folmer Ruds Øine var en stakkels

Vanbyrding, en Pige i ufri Kaar, (som)
aldrig kunde blive hans Hustru? HFEw.
KT.I.62. KrErsl.KL.22. vel var (hun) et

30 Slegfredbarn men ikke en Vanbyrding. Oj/r

Lemche.S.I.106.

I. Vand, en. se I. Vaand.
II. Vand, et ell. (om flaske med vand)

en (se u. bet. 6.2 samt u. Citron-, Sodavand^,
[van'] Høysg.AG.37. (Tande, et. ['vang] kun
% Je^. 2 (.2,3,5,7) og 3 (s.d.); hertil (i ssgr.)

undertiden fit. (om forsk, perioder) d. s., se

M. Dødvande 3, Højvande 1) . fit. (om ell.

(opr.) m. tanke paa flere afgrænsede masser,

40 vandsamlinger ell. om forsk, slags) -e ^Blant
alle Vande er . . Salt- eller Strand-Vand, og
det vi nyde under Navn af sødt eller ferskt

Vand, det silnundeligste.OFMu,ll.(KSelsk

NyeSkr.III.l). se iøvrigt ndf. u. bet. 2.3,8-9,

3, 4.3,4,6, 6.2,4, 6; ell. d. s. (dels om forsk,

hold, portioner ell. slags (i bet. 4.3: s. d.;

jf. ogs. u. Springvandj, dels (nu dial.) i

bet. 2.9: *Ja alle andre Vand
|
Ved Ordets

Krafft maa tvette
|
Aid Synd og Ondskabs

50 Vlette. Kingo.SS.IY272. Jeg kom fra Køben-
havn med Aftentoget, sejlede om Natten
over de to Vand og var om Morgenen i Vejle.

Jørg.Danimarca.(1921).29. „Er det langt

henne, det her Rusland?" . . „Ja, det er'et,

for da maa man over syv Vand og se Solen

gaa ned syv Gange, inden man naar frem."

AndNx.MJ.1.8. dels (især restaurations-spr.)

i bet. 6.2 : Han maatte have en Opstrammer
til, selv om han ikke havde flere Vand.

60 Den klare Whisky slukkede Tørsten bedre.

Leck Fischer.HM.152) ell. -er (kun (dagl.) i

bet.Q.2: To Appelsinkager, to Pommeranser
og to Yander\Schand.SF.129. FalkRønne.
NaarKvinder styrer. (1918).26. (skoleeleverne
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fik) Chokolade, Kager og „Gule Vander".
BerlTid.'M949.M.3.sp.2); glkasusform (egl.

dat. ent.) vande bevaret i forb. over, under
ell. (i rigsspr. kun) oven vande (se u. bet.

2.6 og oven 2.i^. {æda. wand (Harp.Kr.45),
wan (DGL.V188), wadn (smst.), watn, sv.

vatten, no., oldn. vatn, jf. got. wato; ved

siden heraf findes en stamme paa -r: oeng.

wæter (eng. water^, holl. water (jf. Vater-),

oW. wazzar (nht. w&sser) ; besl.m. gr.{h)yd6T, i'o

txind (gen. (h)ydatosj, sanskr. udån-, vand,

lat. unda, bølge (jf. Undulat^, samt med III.

vaad; jf. I. Valle, I. vaske
|| formen Vande,

et (se sp.356'\), æ«t/d. wande (Kalk.lV.760),

kan varre udviklet af den opr. dat.-form (se

ovf. 1.3), brugt i præp.-forbindelser, ell. af
flt.-formen, brugt i nogenlunde sa. bet. som
ent. (se bet. 2.&), men kan ogs. være en gi. af-

ledning af Vand, jf. sv. dial. vattne, våttne,

txindingssted, gadekær \\ m. ubest. art. bruges 20

ordet kun, naar talen er om en afgrænset
mængde, del ell. (jf. bet. Q) en vis slags)

I) i al alm., om den i ren tilstand klare,
gennemsigtige vædske, der kemisk be-

xtaar af to dele brint og een del ilt.

I.l) om denne vædske betragtet som stof, tid-

ligere som grundstof ell. som et af de fire

elementer. Vand . . Er et af de fire hoved
ting hvåraf alle andre ting i verden har de-

res oprindelse. 3fo</i.F36. Det fuldkommen 30

rene Vand . . er et giennemsigtigt Legeme,
uden Farve, Lugt og Småg.vAph.Chym.III.
581. de gennem Roden tilferte saakaldte
„raa" Stoffer, særligt Vand . . ligesom tvin-

ger Planten til vedblivende Assimilation.
Warm.Bot.643. Vandets Udvidelse ved Op-
v&Tmn'mg. Christians. Fys. 531. || t forb. m.
betegnelser for andre elementer. Holb.Bars.
V.2(se u. I. Ild 1.1;. »Ild og Vand og Luft
og Jord,

I
Sjunge Paaske-Psalmer! Orundiv. 40

8S. 1.461. om faste forb. m. Ild (delvis til

ftg. betydninger) se u. I. Ild 2.3.
|| (jf. Vand-

draabe; delvis til flg. betydninger) i forb. en
draabe vand ell. (nu kun dial.) vands
draabe (HCAnd.SS.V111.160. UfF.). 1 hver
Draabe Vand findes forskiellige og mange
Insekter. Suhm.11.83. Heib.Pros.I.193(se u.

I. Draabe l.i^. ;/. bet. 4.«: *0 Bacchusl ..

lad mig aldrig, til min Gru,
|
En Draabe

Vand uddrikkelWinth.ND.lS. de ligner hin- 50
anden ell. er hinanden saa lig som to draaber
vand, se I. Draabe 1,3, III. lig l.i. I.2) om
fu'itighed, væde, der indeholdes i, udpresses,
udf.unes af noget ell. opsuges. Vand i Træer,
VlainkeT.JBaden.DaL. Enhver Plantedel in-

deholder W&nd. Warm.Bot.l 58. trykke vand
af en fodsten, se Fodsten 1. vride vand
af Btaal, se Staal 1.4.

||
(delvis billedl. anv.

af bet. 4.t) i forb. som: Jorden, Svampen
drikker Vand. VSO. se ogs. u. II. drikke 3.2. 60
Lok(k)e drikker vand, solen drikker ell. træk-
ker (ikke i rigsspr. drager. Farum Er. 30)
vand, se u. Loke, II. drikke 3.2, I. Sol l.i.

M) » særlige forb. m. adj. (delvis til de flg.

betydninger), som blødt, brak(t), destilleret,

fersk(t), haardt, rent (Moth.V36. se ogs. sp.
357"^ samt u. III. plette l.i^, salt, sødt, tungt,

(nu sj.) tykt (2Makk.l.20. Moth.V37. jf.

tyk 7 samt talem: blodet er aldrig saa tyndt,

det er jo tykkere end vand (se u. Blod 3.iJ(^,

varmt vand, se III. blød l.i osv. Naturligt
Vand er aldrig fuldkommen reent.VSO. i

sammenligninger: her (o: i helvede) er det

bedre, det skal du kjende,
|
End hvor man

sidder med blottet Ende
|
Paa en Sky, saa

vaad og saa kold som Vand,
|
Og blæ-

ser Trompet det bedste man k&n.Heib.Poet.

X.237.

2) om (masse, samling af) denne væd-
ske, saaledes som den forekommer i

have, søer, vandløb, kilder osv.

2.1) (i ent., oftest i best. anv.) om (væd-
sken som udgørende) indholdet af hav,
sø, aa osv. han stod op, og truede Veiret og
Vandets Bø]ger.Luc.8.24. Et Kiær, hvor
Vandet mosesurt bevægtes kun

|
Af Frøer

og Tudser. Oehl.ND.220. »Østersø og Nord-
havs Vand

I
Favnes over Skagens Sand.

HCAnd.SS.XII.382. *Da gik han (o: en
nisse) hen til Havet

|
Og stirred i det klare

Ydind. Gerson.SOD.46. *Da (0: i maaneskin)
er Vand mig ikke Søens Vove,

|
Træer ej

de dunkle, tavse Skove. JPJac. 1.312. over
store Dele af vort Land findes talrige, smaa
Vandhuller; en Del har Vand hele Aaret,

en Del kun i Forsommeren. NaturensV1921.
256. slippe vandet, se II. slippe 7.4. snegle

vand(et) (af, op, ud), se II. snegle 2.4. der
er længe vand i sure sige, se I. Sig 1. bilde

en ind, tro, at der ikke er vand i stranden,

se Strand 2.i. før kvindfolk fattes svar paa
stand, i Vesterhav da fattes vand, se fattes

1.2 slutn. gaa ned og spytte i vandet, se

spytte 1.5. træde vand(et) ell. (nu; jf. bet. 2.8J
vande, se III. træde 6.6.

|| (jf. bet. 4.1^ om
(vand i) vandaare: Af dette Middel (o: et

sædsold) har man ogsaa betient sig, for at

finde Vand. Der giordes da adskillige Spørgs-
maal angaaende, hvor man skulde grave
Brønden, hvilke Soldet besvarede. T/iieie.

111.158. grave efter Vand. VSO. vise vand,
se vise.

|j
(se ogs. de flg. grupper) i best. /,

spec. om hvad der ikke er land paa jordover-

fladen, det element, hvori fiskene lever, hvori

der kan sejles, bades osv. (mods. Jord 2.i,

Land 6.1^. *Man slige Ygler (0: øgler) seer

paa Landet.
|
De andre finder man 1 Vandet.

Abc.l5. jf. bet. 2.o: herske paa Vandet (paa
lla,vet).Scheller.MarO. som en fisk i van-
det, se u. I. Fisk 4.i. || i udtr. for at falde

i vandet, drukne olgn. (ell. blive reddet fra

druknedøden). PFaber.SK.63(se u. drukne
1.1^. *Den, som bestandig har plasket paa
Søen,

I
Han ender be^ibeligvis i Vandet.

Drachm.SH.63. falde i vandet: min Søn
. . er maanesyg, og lider meget Ondt; thi

han falder ofte i Ild, og ofte i Vajxd. Matth.
17.15. billedl.: lide nederlag; falde igennem.

28*
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Valgdagen i Kbhvn. viste, hvor fuldstændigt

Augustforeningen er falden i Vandet. Krieger.

D.III.282. Det faldt i Vandet, (om en Sag,

et Forslag, som ej gik igjennem, ej blev

til Virkelighed). 3/au.//.5i6. nu iscer (jarg.)

om at gaa paa værtshus (undervejs) og blive

beskænket. Bom. S. 176. den, der vil bryde

isen, falder let i vandet, se u. Is 1.2. Man
kiender ogsaa en Hex derpaa, at, om hun
kastes i Vandet, svømmer hun ovenpaa
og kan ikke syn]ie. Thiele.111.180. (l.br.)

billedl: selv hvis Militærudgifterne bogsta-

velig talt havde været ensbetydende med
at kaste Pengene i Y&ndet. Har Niels. De
DanskesVej.*(1938).25. springe i vandet,
spec: for at begaa selvmord, jf. springe

sp. 49P. (han) var sprunget i Vandet for

at besigtige Skaden (paa skibet). PoU^'tl92å.

5.sp.2. (være, blive) saa vaad, som om man
var trukket op af vandet, se u. III.

vaad 3.2 || i udtr. for at vade, især i forb.

(Dgaa i 'vand(et). Jeg vilde gåe i vand
til min hage for hans skyld. Moth.V38. *Den
fremmede Person til Beltet gick i Van-
det,

I

Og hialp at største Deel (o: af god-

set fra det forliste skib) blev helst. Holb.

Paars.30. et stenet vadested, hvor hesten

går i vand til livet.Socialdem.*/»1949.11.sp.l.

billedl.: „mærker han det gaaer over hans
Kræfter, stopper han nok!" — „Han? Jo
vist! Nei han gaaer i Vandet lige til Halsen
og paastaaer endda, at han ikke er vaad om
VøddeTne.''ARecke.EnOldgesell.(1860).19. (jf.

het. 2.i:) Bevægelsen er en Spekulation i de
Vanskeligheder, der er skabt af Krigen,

og — Kronens hurtige Stigning. Der er store

Vanskehgheder, siger (finansministeren). Der
er mange, der sidder i Vand til Halsen. PoJ.

*Uol926.1.sp.6.
Il i udtr. for badning, især i

forb. gaa (skulle, have været) i 'vandet,
da maatte man ogsaa kunne lære at svømme,
inden man gik i Vandet. fiei6.Pros.X.i5S.
Jeg havde lige været i Vandet. Bergs.FM.84.
det ægte københavnske Badested, hvor nogle
af Jordens lykkeligste ligger paa Landet og
gaar i Vandet. J5sm./.75. Skal vi gaa i Ysm-
det? Wied.S.157. (jarg.:) Efter Vandet (o:

badningen) holdes Frokost og Siesta over
hele Linjen. £sm./.77. se o^s. m. Strand l.i,

I. svømme 1.2. gaa i 'vandet (med klæderne,
tøjet paa) brugt (dagl., jf.: „simpel Tale-
maade."Coi!rø.^ billedl.: begaa en dumhed,
fejl; dumme sig; lade sig binde noget paa ær-
met, overtale til at gøre noget dumt; blive nar-
ret. Der er nok nogle Købere, der vil „gaa
i Vandet" paa Kulspekulationerne. Bøgh.DD.
1872.117. Sirenen, der har lokket Eder til .

.

„at gaae i Vandet" (o: give en dyr souper).
Watt.PF.246. Jeg gaar altfor let i Vandet,
og de andre benytter sig af det til at
bilde mig de taabeligste Ting ind. AndNx.
LK.107. (du) har faaet ham til at gaa i

Vandet med Klæderne ^a,&.OscJens.SL.95.

II
om havet, søen som skibes element ell. som

sømænds og fiskeres virkefelt, nu omstunder
(findes) fast lige saa mange Mennisker .

.

paa Vandet (o: som ernærer sig ved fiskeri),

som paa L&ndet. H olb. Ep. V* 111. Keed af

Vandet, kjøbte han (o: en sømand) et li-

det Bnns. Blieh.(1920).XVIII.190. beholde

et Fartøj i Y&ndet. Scheller.MarO. hist og
her (bor) en Himmerlænder af den yderligt

nøjsomme Slags der „bruger Vandet" og

10 som man jo kan kalde Fiskere. JFJens.J7£^.

160. løbe i vandet, blive søsat, den (bed-

ding), hvorfra (skibet) løb i Vandet. Lorent-

zen&Kjærbøl.TT.47. sætte i vandet, dels

(m.h.t. baad olgn.): fra land, fra skib sætte

ud i vandet; dels m. h. t. nybygget skib: sø-

sætte (ved stabelafløbning). Scheller.MarO. For
nylig er paa Helsingør Skibsværft den fjerde

store Motorfærge . . sat i Vandet. LoA;omo-

tivT.1939.8.sp.2.

20 2.2) (jf. bet. 2.t) m. særlig tanke paa de
strømmende, flydende ell. bølgende mas-
ser i hav, vandløb, kilde osv.; ^ især om
strøm i havet. Om Morg. Vinden NtV og N
med en stærk Storm og N Vand (o: norden

strøm). Jens Sør.II.26. *Da hævedes Bølgen,

og Vandet foer
|
Saa bradt aisted. Ew.(1914).

III.205. *Saa langsomt i Sandet
|
vi glide

afsted; |
imens ruller Vandet

|
ved Hestenes

Fied. Oehl. Digte. (1803). 231. jf.: *skal han
30 (o: en slapper) bryde Veyr og Vand,

| Og
slaae sig frem til Havn og Larvd. Stub.81.

i sammenligninger: Du (o: Ruben) bruser op
som Vandet (Chr.VI: Letfærdig som van-
det; 1931: Du skummer over som Van-
det). IMos.49.4. *Et Riimbrev af den gamle
Sanger (o: den nu bekymrede og nedtrykte

Baggesen), |
Hvis Vers en Tid lang flød som

Vand (o: med lethed). Bagges.11.84. levende
vand, .se II. levende 2.2. (han) øsede .

.

40 noget rindende Vand udi begge sine

liasndei. Eolb.MTkr.584. se ogs. rinde sp.

1071**. 4^ i formen Vande, et. Mod Vind
og Ya,nde.Wolfh.Mar0.468. De havde nu
faaet saa stærk Strøm imod . . at enten

maatte det være et Sund, de var komne
ind i, eller ogsaa maatte et stort Vand
(se bet. 2.9) have sit Udløb i Bugten, thi

Ebben alene kunde ikke sætte et saadant
Y&nde.AchtonFriis.95. haardt Vande (o:

50 stærk strøm). Scheller.MarO.388. i forb. som
norden (Dagbl.*^Utl872.1.sp.5), sønden
(se II. sønden 1) vande. jf. Norden-, Søn-

denvande samt Kølvande (u. Kølvand^.
||

billedl. i Agitationens hvileløse Vand holdt

Lindberg sig tnsk.HSchwanenfl.M.II.9. alle

Teorier og Ekspert-Beregninger bygger paa
hastigt glidende Y&nd. Pol.^'/iil922.7.sp.2.

||

der er løbet (ell. vil løbe^ meget vand i

ell. til stranden ell. i (Cit.l834.(Hjort.B.II.

60 171)) ell. til (Blich.(1920).XIX.195. AndNx.
PE.IV.29) havet siden (ell. forinden^, som
udtr. for at der er gaaet (vil gaa) lang tid. jf.

(sj.): der kan — som man siger — endnu
løbe meget Vand under Broen, inden Hr.
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Lindberg eller Jfr. Rantzau kunne optræde
som dramatiske S&agere.Heib.Pros.VI.lSo

samt: der kunde løbe meget Vand over

Bække inden den ansatte Dag til Ridder-

spillet kom.Biehl.DQ.il1.250. alt vand vil

til strand (og pengene til den rige mand),
se Strand 2.i. || otn vand, hvis kraft, bevæ-

gelse udnyttes til drift af maskiner; især om
møllevand. *Dog maa Du gaae ved Midnats-
tide,

I

Hvor Møllens Hjul gaaer rundt for i'o

YaLTidet.Hauch.SD.il.22. sætte Vandet paa
a: aabne Stigbordet, saa Vandet strømmer
til Møllehjulet. Colrø. mal, medens vandet
løber, se I. male l.i. vandet løber (i dam-
men, til stranden olgn.), mens mølleren sover,

se Moller 1. det er vand paa hans kværn,
mølle, se Kværn 1, I. Mølle 1.2. stæmme
(for) vandet, se II. stæmme l.i,

2.3) m. henblik paa skiftende vand-
stand, især p. gr. af ebbe og flod. Vand . . 20

kaldes ebbe og fl6d (jf. Tidey&nd). Moth.
V36. vandet er ude, inde (0: det er ebbe,

henh.: flod).Feilb. i rigsspr. næsten kun (i

formen Vand cll. (nu især) Vande, et, ell.

(nu sj. i rigsspr.) fit. vande^ i mer ell. min-
dre faste forb. m. adj.: en lang smal Revel
. . tor med daglig Ya.nd.Jens Sar. 11.79.

ved dagligt Y&nde.JHLars.HA.I.25. Ned-
rammede Pæle kan angribes (af pælekrebs)

lige fra Bunden op til Højvandslinien, men 30

Angrebet er stærkest mellem Lavvands-
linien og daglig Vande. Suenson. B. II. 68.

billedl.: hele (fodbold)llo]dGt var uendelig

langt under dagligt Vande (0: under sin

sædvanlige standard). SorøAmistid.*'/* 1944.6.

sp.2. det er faldende Vande. iVorwan-
Han8.DegladeSmilsBoplads.(1909).48. Schel-

ler.MarO.388. fuldt vand, se fuld 1.8.

2 store Stene ligger tørre oven Vandet,
uden det er højt Y&nde. Cit. 1703. (Jens ^o

Sør.II.38). Havets Flod, høje Vande. BitcA.

(1920).1.159. høit Ya.nd.SøLex.(180S). Ski-

bet . . var løbet paa (o: grundstødt) ved
højeste Y&nde.. Søiberg.KK.1.86. se ogs. høj

sp.ll58**^. (ikke i rigsspr.:) Hestene (gaar)
i de Huller, der findes i Havbunden (rrnl-

lem Ballum og Rømø). En saadan Situation

er ikke til at le ad, især naar det er paa
..kommende Vand" (anm.: I Flodtiden^.

JacAnd.Er.III.237. Landet, som, naar lavt 50

Vande er, ligger ganske tør. JensSør. 11.91.
Disse Aber . . gaae ved lave Vande ned
til Strandbredden . . for at fange Østers.

Kielten.A.123. lavt Yand. SøLex.(1808). det
var lave va.nde.Feilb.(ti. 1. vande^. se ogs.

lav $p.453**B: slak (se III. slak 2), stille
vande (0: vandet, vandstanden ml. ebbe og

flod; jf. Slækvande;. Wolfh.MarO.466. (paa)
det aabne Vand mellem Fanø og Manø .

.

blev vi . . overrasket af „vigende Vande", m
C Skovgaard-Petersen. Min Arbejdsdag. (1939).
68. vandet falder (Moth.V37. SøUx.(1808).
Scheller.MarO. se ogs. u. II. falde 3.i;, sti-

per (SølAix.(1808). Scheller.MarO. 352) ell.

vokser (s. d.). det laver paa vandet, vandet
laver, se Y. lave 1.

2.4) m. henblik paa (sø)vandets ind-
trængen i ell. over noget, oversvømmelse
olgn. Man (0: skibets besætiiing og pas-

sagerer) truedes med Ild, man svemmede
i Yaxi.d.Eolb.Paars.17. Ved Vand vil det

(0: jordens undergang) ikke skee.fiCJ.nd.

F.66. der er 5 Fod Vand i Lasten. jScAeHer.

MarO.
II

i særlige forb. som obj. for verber

(i visse tilfælde delvis til bet. i), holde vand,
være vandtæt, saa (hav-, sø)vand ikke kan
trænge ind. Et Par Vandstøvler, der holder

Vand, er en Opfindelse, der endnu staar

tilbage at giøTe.Bogan.1.39. Støvleskaftet

kunde aldrig holde Vand efter den Tmt. Ros-

Ung.LilleNønne.[1922].86. (1. br.) billedl.: være
uangribelig; holde sig (uanfægtet); staa ved

magt. Det Syn, der anlægges paa Grundtvig
i Kapitlet Darwin og Grundtvig (i Johs. V.
Jensens Den ny Verden), vil næppe holde
Vand i grundtvigske Kredse. FredeRasmus-
sen.JVJensen og Udviklingslæren.(1940).58.

saa maa en Tilskuer notere, at denne Be-
tragtning ikke holder Vand, hverken histo-

risk eller logisk set.GadsMag.1943.331. sky-
de vand(et), se skyde 5.1. skæppe vand
(ind), se III. skæppe 3. tage vand, tage

vand ind, over, se II. tage 12.3, 36.7, 41. 1.

trække vand, se trække 9.3 (og II. Sold
1.2, I. Støvle 1.2^.

II
(delvis til flg. betyd-

ninger) i forb. m. præp., især under; lægge
(Søiberg.KK.II.42) ell. (næsten kun) sætte
under vand, (lade) oversvømme. Sætte
Landet under Ya,nd.Høysg.S.301. et Skye-
brud har sat alle Broerne, Portene, og Ud-
gaderne under Y&nd. Bagges.DVIX.226. en
lille Forhøjning, som end ikke det vold-

somste Tøebrud nogensinde satte under
Y&nd. Blich.(1920).X.80. sætte Magasinerne
under Y&nd. Scheller.MarO. billedl. (spøg.):

det har moret ham at sætte Fredensborg
under Vand (o: i et taarepersende digt).Vilh

And.Litt.II.203. staa under vand, se II.

staa 19.1.

2.5) m. tanke paa vandmængdens ud-
strækning i lodret retning, især betrag-

tet m. h. t. sejlbarhed, skibes dybgaaende ell.

(jf. u. bet. 2.1 j en vadende person, (ofte efter

præp. paa; se ogs. u. II. paa 1.2^. han førte

mig igjennem Vandet (Chr.VI: vandene^.
Vand til Anklerne. Ez. 47. 3. Vandet gaaer

ham til midt paa Livet. VSO. hvor meget
Vand (Dybde) har vi? Scheller.MarO. en

Klippe med 3 Meter Vand. »msf. ankre paa
10 Meter Y&nd. smst. have vand (nok) under
kølen, se I. Køl 1.2. i billedl. udtr. for yderste

livsfare ell. druknedød (jf. ænyd. Hånd gik

udundi 0: ad undas, hen paa de 7 favne.

PSyv.II.189). den Troende ligger bestandigt

paa Dybet, har 70,000 Favne Vand under
sig. Kierk.V1.414. Han greb den fortumlede
Pige, inden hun kunde vare sig. (Hun var)

ude paa de syv Favne Vand. „Slip mig!"
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bad hun. Elkjær.NT.127. være paa dybt
\ ånd.Scheller.MarO. til Flodsiden staar By-

muren brat ned paa dybt Vand.JFJens.

C.97. Apparatet vil . . arbejde bedst paa

dybt \md. Pol."/il942.11.sp.l. billedl, i

udtr. for fare, genvordigheder: jeg er kom-
men i meget dybt vand (1871: i Vandenes
Dyb). Ps.69.3(Chr.VI). Jeg skulde natur-

ligvis ikke mærke, at hun var ulykkelig.

Men jeg mærkede det. Hun var kommet ud
paa dybt Ya.nd.AaDons.FR.135. jf.: Som
Hafsens dybe Vand

|
Er Herrens Naade.

Kingo.SS.III.83. flot, grundt, lavt, lægt
vand, se II. flot 1.2, III. grund 1, III. lav

1.2, VII. læg 1. i formen Vande, et: i Aaen,

paa et Sted, hvor der var meget lavt Vande.
Blich.(1920).X.57. se ogs. u. III. grund 1,

III. lav 1.2, VII. læg 1. (jf. u. bet. 2.0) i udtr.

for skibs beliggenhed i vandet: Skruen er til-

strækkeligt i YSindet.Scheller.MarO. Skibet

ligger dybt i Vandet, smsi.

2.6) om overflade af vandet i hav, sø

osv. ell. (især ^) vandlinien, tage van-
det, se II. tage 13. || især styret af præp.

(delvis i den gi. kasusform vande/ (holde

sig) oven vande ell. (nu l.br.) vandet,
se oven 2.1. * Herrens Røst var over V ån-
de t.Grunrf^v.SiS./O. Skibet blev ramt over
Y&ndet. Scheller.MarO. holde hovedet (næ-
sen. Poul Sør.BS.ll) over vandet, se Hoved
1.2. (sj.:) Han trak . . Aaren over Vande.
LBruun.SF.43. under vandet ell. (ikke i

rigsspr.) vande (Skovrøy.LM.43). de Skud,
som (skibene) havde under Vandet. LMi^a-
sting.VT.95. sejle under Vandet. -Sc/ieiZer.

MarO. jf.: Planter, som gror under Vand.
WesenbL.Ins.6. svømme under vandet, se

I. svømme 1.2. paa vand(et): Peder traadte
ned af Skibet, og vandrede paa Vandet.
Matth.14.29. hvoraf kommer det, at man
seer blaa Lys sommetider brænde paa Van-
dei"} Holb.Mél.lV.7. *En Svane stolt paa Van-
det flyder,

| Og første Rang blandt Fugle
nyder. Abc.14. jf. u. bet. 2.s: ligge højt, lavt
paa vandet, se II. høj 1.2, III. lav 1.2.

||

i billedl. udtr. Kast dit Brød paa (Chr.VI:
oven paa^ Vandet (o: vær gavmild), thi du
skal finde det længe derefter. Frced.ii.l. *Er
Kierlighed i Dvale,

|
Da er din Troe ey

andet,
|
End Boblerne paa Vandet. Brors.

184. være (flygtig, falsk) som skum paa
vand, se Skum 2.2.

2.7) (jf. bet. 2.2^ t ent. (i formen vand
ell. (et) vande/ om en strækning af hav
osv. ell. (jf. bet. 2.8J vandmasser, der be-
tragtes m.h.t. bølgegang, strømforhold,
isdække, sejlbarhed, vandets udseende
olgn. når der er leilighed og vand dertil (o: til

at staa ud af havnen ved vintertide). Cit.l749.
(Vider.1.87). næsten kun i faste forb. m. adj.
a åbent vand(e). imedens Vandet endnu
er aabent; Betænker, hvad naar lisen legges?
OeconT.lV.73. en Søhavn, hvorfra de med
det første aabne Vande . . kunde seile til

VoTnvnern.CBernh.lV.390. saadan gik det
hele Dagen, snart med aabent Vande og
snart i Isen. Drachm.SS.93. „Første aabne
Vande" indtræder, naar Sejladsen paa den
paagældende Havn kan ske uden Risiko.

JurFormularbog.* 241. se ogs. u. aaben 2.4.

klart vande, dels om vand, der er gennem-
sigtigt, fri for uklarheder, grums; dels (l.br.)

om isfrit vand. (han) maa med sit store

10 Vaad een Gang om Aaret i klart Vande
udi Søen fiske 4, 6 k 8 Dage i R&d.Cit.l775.
(AarbFrborg.1913.26). man kunde aldrig

komme (svanerne) paa Skudvidde, enten Isen

saa var tyk eller tynd, eller det var klart

Ya,nde. OldemorsErindringer.(1908).87. fiske
i mudret vand, se mudret l.i. i plumret
vand er godt at fiske, se plumret l.i.

fiske i (op)rørt vand(e), se II. fiske 6.

jf.: (Kaj Munk) boltrede sig som en fisk i

20 polemikkens oprørte vande. Drewsen Christ.

RM.61. Efter et almindeligt Sagn skal der

i ældre Tider have været sejlbart Vande
lige fra dette Sted til Løitved.NRasmSø-
kilde.B.19. smult vande, se smul, III.

smult, staaende vand, se u. II. staa 26.1.

*Mig lokker ei bag det stille Vand
|
Hjor-

ten med kneisende T&kkeT.Winth.IV182.
billedl.: Han vidste det jo . . hvad for stille

et Vand hun v3iT.JPJac.II.170. det stille

30 vand har den dybe grund, se II. stille

1.2. Stillestaaende Y and. vAph.(1772).
III. talem.: stillestående vand , stinkende
vand. Krist.Ordspr.nr. 9926. sejle vandet
tyndt, se tynd 5.3.

2.8) (jf. oldn. votn (se Arkiv.LV.49), eng.

waters, ty. die wasser, fr. eaux, lat. aquæ,
gr. h^i'data i lign. anv. || i rigsspr. især o)
i flt., om vandmasser, bølger, bevægelser
i (et omraade af) hav, sø, flod osv.; ofte

40 (jf. u. bet. 2.3j uden (tydelig) fif.-bet., om
vandet i hav osv. Mange Vande kunne
ikke slukke Kjærligheden, ei heller Strømme
overskylle den. Højs.8.7. (hun har) sat mit
hele Legeme udi saadan Ildebrand, som hele

Pebling Søes iis-kiølende Vande ikke kand
udslukke. Holb.Usynl.1 1. 1. *Flyv, Fugl! flyv

over Furresøens Yande. Winth. 1.69. *Mod
grønne, side Strande

|
gaar stærke, stride

Yande. Drachm.Vag. 232. * Fjordens stille

50 Vande — blanke
|

i Aftnens Glans. JakKnu.
Va.7. Havet brød gennem Digerne . . Bøn-
dergaarde og Lader ramlede sammen som
Korthuse, hvor Vandene gik hem.IsakDin.
FF.179. en Genstand, der ensom og usand-
synlig ragede frem over Vandene (o: i Vester-

havet). EBertels.MH.89. || billedl. (se ogs. m.,

næste gruppe). Ord i en Mands Mund er«

dybe Yande.Ords.18.4. jeg (gled), ligesaal

viljeløst og taabeligt, ind i dette Forhold

60 som i alle andre, altid ned ad Vandene.
EBrand.UnderL.43. I disse oprørte, sydende
Vande (o: familieforsamlinger) var det jo

ikke altid let at følge med for et almindeligt

Menneske, som mig. EllenReumert.To lykke-
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ligeHjem.{1919).93. Saa standser Bifaldet.

Vandene lægger sig.KMich.(Pol*''/iol926.11.

sp.3). ofte efter en gen.: han . . dukkede
sig ned i Fornøjelsernes hvirvlende Vande.
PHans.KK.278. I 1830'erne, da Grundtvig
var kommet ind i Overvejelsens roligere

Vande, skrev han sin Verdenshistorie, i^or-

rild.Da.Litteraturhist.(1939).73. Ideerne be-

væger Aandslivets store Y&ixde. OFriis. Liit.

258. Naturens ædle Dyrker begjerer ei den i'o

Krands,
|
Der falmer i Tidernes Vande.

Hauch.SD.I.190. *Han (o: Bismarck), der

er løftet saa højt paa Tidens Vande. 5cÅand.
SD.67. \\ i særlige forb. dele ell. skille

vandene (ad), vandene delte sig, skiltes

(ad), cgl. m. henblik paa jødernes overgang

over det røde hav. Mose udstrakte sin Haand
. . og Vandene skiltes ad (1931: Vandet delte

sig). 2Mos.l4.21. billedl., især i udtr. for at

adskilUi, danne et skel, ell. for at der opstaar 20

uenighed ml. mennesker, da man skred til

Forfatningsarbejdet, skilte Vandene sig hur-

tigt om ham (o: Montesquieu). Han blev

Oraklet for det maadeholdne Parti, men
Genstand for Angreb fra de mere radikale.

Fridericia.(Verdenskult.V1.395). endnu var
Vandene ret delte. Navnlig var Bondestan-
dens Repræsentanter alt andet end stemte
for Enevældens Likvidation. Via Cour. DZ?.

11.314. Tiden skrider frem, og Manddommens 30

Kamp- og Arbejdsaar kommer. Herligt at

være med til at dele Vandene, at skabe Daad
og Vilje i Folket. Larsen-Ledet.LK. 1.9. van-
dene lukker sig over en, ofte billedl.

JPJac.I.83(8e u. IV lukke 7.i). Over Ingen
lukker Vandene sig hurtigere end over

Politikeren, der gaar ud af den aktive

Tjeneste. Selv Skuespilleren dør ikke i den
Grad med sin Afskedsforestilling, flørup.//.

187. mudre vandene, se u. mudre 1.2. 40

svæve (oven) over vandene, se II.

svæve 3.4. døde vande, (jf. Dødvande^
oftest billedl. Hvis du vidste hvad det er

at længes efter sin Samtid og . . at drive

om i døde VAndelJPJacfBrandes. Br. II.

303). Man havde falskelig troet, at (Ludvig
XVPs) Regering kun udviste døde Vande.
JohsSteenstr.HN.36. se ogs. død sp.17^*«:

op(pe) i vandene, (dial.) i (højt, oversta-

digt) humør, ,,højl op(pe)". nu var Mændene 50

(i gildelaaet) ved at komme op i Vandene og
var absolut ikke til Sinds at tage hjem, før

de i hvert Fald havde faaet sig en Svingom.
Steenberg.H.1.157. han er oppe i vandene.

2.9) om vandsamling i naturen; især
om afsluttet omraade, der udgør et hav,
en 80, dam osv. ell. (nu sjældnere) flod,
aa, bæk, kilde; ofte ^ spec. om farvand;
og$. koll., om samtlige have, søer, floder osv. eo

inden for et omraade; (dial.) ogs. om vandpyt,
vandsamling, der skyldes regn, oversvømmelse;
i best. f. ofte med situationsbestemt bet., om
det for øje, i nærheden værende hav, det ell.

de farvande, en sejlads strækker sig over olgn.

paa den anden Side er et frisk Vand, hvor
jeg undertiden tager Cabeljou af den længde.

Holb.HAmb.II.4. (grækerne) sloge deres

(o: jødernes) Porte ind og besudlede deres

Vande (0: brønde). sa.JH.11.608. At bringe

levende Fisk, nemlig Torsk fra de Born-
holmske Vande til Kjøbenhavn, dermed
begyndte man 11 bQ. FThaarup. Bornholms
Amt.(1810).57. Østersøen er et stort Vand.
Drachm.KK.94. et Landskab uden Vand, er

for mig, som et Ansigt, hvor Øjet mangler.

Schand.F.117. den danske Konges Højheds-
ret over de hans Lande berørende Van-
de, særligt Sundet og Østersøen. Fndmcia.
DPH.4. Byen ligger ved W&ndet. VSO. han
havde vejret i lange Drag ud over denne
Sø, der var mere sortladen end de Vande
han kendte inde i Landet.JVJens.Br.lOO.

udtørres Bjergenes kølige, rislende Vande
(1871 afvig.). Jer.18.14 (1931). Nordslesvigs

største Højde næst efter Skamlingsbanken,
Knivsbjærg, styrter sig fra 97 m's Højde
brat ned mod Y&ndet. HVClaus.DL.72. jf.

bet. 2.8: saa længe Vandene ikke fryse til

under Grønland og Spitsbergen. OeconT./.fii.

Den strænge Vinter, der indtraf omkring
Midten af Januar 1937, tillagde hurtigt

Yeindene.OrnitholFT.XXXI.68. i navne paa
farvande: Hammervandet ved Bornholm.
Søkort Stedn.20. \\ i særlige forb. m. attrib.

adj. ferske vande, søer ell. vandløb med
ferskt vand. ferske Søer eller Vande. Z)L.

5—10—42. Et Slags (fugle), som lade sig

see i Høstens Tid, oppe i Landet ved ferske

Vande og neden ved Stranden. Thurah.B.20.
Retten til at drive Fiskeri i Søer, Aaer,
Bække og lignende naturlige ferske Vande.
JurFormularbog.*334. Statstidende.'*/, 1949.1.

sp.4. flydende, løbende, rindendevand,
se tlyde 1, løbe sp.514'«; rinde sp.l071"s:,

laas(e)t, lukket vand, se laase 3.2, IV
lukke 4.1. det salte vand ell. de salte
vande (sj. salten ysinde.HCAnd.SS.XlI.
97), se II. salt 1. vildt vand, vilde vande,
se vild.

II
i særlige forb. m. præp. neden,

oven vandet, se II. neden 3, oven 2.4.

efter præp. over: needen under var een
liden smal Broe over et Vand, hvorved een
Vandmølle gik. Æreboe 148. *for at komme
didhen (0: til Amerika) herfra,

|
Man seile

maa over Y&ndet.Winth.IV43. paa Hjul og
Køl over Vand og Vej førtes hun bort fra

Sjælland. JPJoc./.224. Han vilde over Van-
det til New York. Ekstrabl.*U 1920.1. sp. 5.

Den 21., 22., 23. December kan . . Pakker
(ikke) sendes over Vandene Store Bælt og
K&tteg&t. PoU'/itl941.6.sp.2. over vandet,
spec. (jarg.) om rejse til ell. ophold i Horsens
statsfængsel (tugthus) som straffefange. Da-
nia.III.55. nu skal Emma „over Vandet",
Bom det hedder. CFMortens.EF.36. Jeg staar

til over Vandet for tolvte Gang begaaet
simpelt Tyveri af et Bundt CigMei. ORung.
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SS.llO. (jf. bet. 2.6> efter præp. paa: en

Rædsel for allo Søfarende paa vore Vande.

WinthJX,288. Vi vare to Dage paa Van-

det (o: paa Overfarten). MO. Vi har nu saa

mange kinesiske Ting, sagde Enkefruen: for

vor Familie har jo faret paa Vandene. Z^angf.

S0.91. 16 Aar gammel kom jeg endelig ud
paa de større Y&nde.PoV'/tl941.Sønd.l2.

sp.4. billedl: jeg skriver det som jeg aldrig

tænkte at skrive . . Altsaa vil den gode

Læsere pardonere mig, som er forceret ud
paa disse Vande, og maa roe mig i Land
som jeg best k&n. PEdvFrns.S.2. || i andre

faste forb., især talem. olgn. vandenes dat-
ter, (poet.) overnaturligt kvindeligt ixesen, der

lever i vandet (tindine, nøkke osv.). Vandenes
B&tter. I)rachm.(bogtitel.l881). en Luftaand

mellem Ildaander og Vandenes Bøtre. HBrix.

KB.283. saadanne fiske i saadanne
vand(e), sagde fanden, han fandt munke
i røverkulen, se saadan l.i. Cp lægge vand
mellem sig og en anden, rejse bort fra en

over havet; især billedl.: tage afstand fra,

sJdlle sig ud fra en; lægge et hav mellem (se

u. 1. Hav l.i). Hr. Arne Sørensen skynder

sig ogsaa at lægge Vand mellem sig og Pa-

stor Mallings Nazistparti . . Det skete i føl-

gende Erklæring: (osv.). PoVU1938.5. sp.4.

(Brandes) havde omhyggeligt lagt Vand mel-

lem sig og Socialisterne i sit Inserat (i

„Dagbladet"). Stangerup.K.I.IM.
2.10) i forb. til vands ^f ^^ vand. Vel

vorde . . det Jødiske folk til land og til

vand (Chr.VI: til vands^ evindelig. 23faA;fc.

8.23(1728). *IIvad om jeg er til Land eller

Vand,
I

Hvor jeg monne færdes og fare.

SalmHj.52.5). ||
(til bet. 2.i ; nu næsten kun

i forb. til lands og (til) vands, jf. u. Land b.i)

paa søen, havet; til søs. (vi) tog ind stoore

Stycker af Franckerige, og beleyrede Paris

selv baade til Lands og Y&nds. Holb.Kandst.

II.l. det meste (brændsel skal) hentes til

Vands anden Steds ii&.PEdvFriis.S.lBQ.
(russerne) er ogsaa til Vands ydenfor Kiø-
venhavn paa noune . . Skibe. PNJørg.ER.9.
(nu 1. br.) i forb. som drage, gaa, rejse
til vands: Moth.RSQ. Grev Waldemar . .

gik til Vands først til mgSi.Holb.DH.II.828.
Høysg.8.206. jf.: *„Siigl kom Du, som en
Nar, til Lands?"

|
„Jeg kom til Vands."

Wess.llO.
II

(til bet. 2.1 ; nu næppe i rigs-

spr.) i udtr. for at styrte i vandet ell. drukne
(sig); i forb. so7n gaa til vands, de stødte
til hinanden, og saa gik de til Vands. UCAnd.
BCÆ. 1.175. han gik til vands (o: druk-
nede sig).Feilb.

\\ (jf.u. bet. 2.5-6) 4>- * '^dtr.

for, hvorledes et sldb ligger i forhold til vand-
overfladen, i forb. som sætte et skib mere
til vands, o: faa det til at ligge dybere.

Gaiathea var i de Dage paa sit ufordeel-

agtigste Dybgaaende: den var efter min
Overbeviisning sat mere til Vands, end dens
Seilevner kunde staae sig imod. St.Bille.Gal.

1.106. Skibet er sat for meget til Vands.

Scheller.MarO.364.
\\

(til bet. 2.9) i udtr. for

at føre dyr til sø, dam olgn. for at drikke

ell. bade, køle sig. løser ikke hver iblandt

Eder sin Oxe eller sit Asen fra Krybben
paa Sabbaten, og fører dem til Vands! Luc.

13.15. drive (MO. Halleby.108) ell. (nu
næppe br.) slaa (se u. III. slaa 13,4^ kvæg
til vands, nøde til vands, se II. nøde 1.8.

køre til vands, især (dial.) billedl, m.h.t.

io person: d. s. s. ride til vands 2. Det var:

„En Sjæl efter Døden," og deri . . blev „An-
dersen ordenUgt kjørt til Vands." ^C^nd.
ML.235. hun havde kørt Skolemesteren til

Vands i Landets Y{\%ioxiQ. Skovrøy.Fort.143.

AnkerLars.VS.l 15. ride til vands (ænyd.
ride en til ell. i vand, ty. zu wasser reiten)

1. i egl. bet., m. h. t. hest. Grundtv.Myth.xxi.
*Naar Tydsken sin tørstige Ganger rider

]

tilvands i Viborg '^ø. Ploug. 1.246. •Han kan
20 ride den kulrede Hoppe til Vands. IngvBond.

(Myrebogen.Nr.1.(1908).103). 2. (udviklet af

foregaaende gruppe; nu i rigsspr. gldgs.) hegle

en igennem, kritisere en haardt ell. (nu især)

sætte en til vægs, gøre en til grin, afsløre en.

Graah.PT.II.155. (Luther) havde været Mand
for . . at ride Aristoteles til Vands. Orundir.
DV.111.223. hun skulde . . nok engang ride

ham ordentlig tilvands for hans skammelige
kTi^\dig.CBernh.XI.326. * (et skrift) Hvori ..

30 han . , ei tilvands blot Professorer rider,
|

Men selv med Sjællands Biskop gjør det af.

PalM.(1909).Ill.ll. Berg har mere end en

Gang vundet en alt for let Sejr ved i en

Debat at ride Berntsen til Yzjvd^.HWulff.
DR.43. Feilb. trække til vands, navnlig

billedl., d. s. s. ride til vands 2; ogs.: tage

ved næsen; snyde. Det var dengang Mol-

bech og fl. i „Maanedsskrift for Literatur"

saa ofte trak (HGAndersen) til Vands. £fr2.

40 (Kyrre.HH.Till.45). Ja den Røde blev Pa-

storen da trukken godt til Vands med.
Men det var Deres egen Skyld, hvorfor vilde

De ikke tage mig paa Raad med? Scharling.
N.187. vilde han da ikke blive leet ud,

haanet af Kritiken, trukket ordentlig til-

vands af en glubsk og henrykt Aandsover-
legenhed? Bønnelycke.Lt.l33. man (vil) godte

sig over den kapitale Maade, hvorpaa han
(i „Nøddeknækkerne") trækker Spidsborgerne

50 til Y&iids. MBorup.JLHeiberg.III.(1949).66.
Feilb. UfF. ||

(til bet. 2.9) i udtr. for at føre,

transportere en ting ned, hen til hav, sø,

kilde olgn. Næste Foraar blev (skibet) rul-

let til Vands igen; paa Lavvande rulledes

det ud, saa langt man knude. RibeAmt.1919.
111. krukken gaar saa længe til vands, at

den kommer hankeløs hjem, se I. Krukke 1.

3) om (mængde af) denne vædske saa-

ledes som den forekommer i regn, dug,

60 ved smeltning af is, sne olgn.; oftest om
regn(vand). Skyerne dryppede med (1931:

Sit) Ya,nd.Dom.5.4. det Vand, der falder

ved et enkelt Nedslag om Sommeren. Fctr-

lære.(1854).47. *ud af det regnkvalte Gry
|
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springer der et eneste Lyn . . |
lange Draa-

ber, lodrette Stave af Vand
|
staar stille .

.

i Luften, jyjeJis.J5t.63. Der var godt med
vand i den hy%e. MKlitgaard.MS.llo. || i

flt. 'Qvæg i betimelig Tid
|
Groden med

Himmelens Y3inde.Boye.AD.IL49. *Duggen3
Vande |

Faldt paa hans Pande,
| Og Kilden

rislede ved hans Fod.CKMolb.SD.78. Him-
len sendte alle Vande ned over Jorden.

Bang. T. 194.
||

(uden for faste forb. vist lo

'un dial.; jf. Dagsvandej t e)it. i formen
-t) vande, især om stærk ell. langvarig

^gn. Sikken et Vande ! Kværnd. Feilb. (u.

. vande^. || det hælder (Moth.D37. se ogs.

. II. hælde 9;, skyller (se u. II. skylle I.2;,

t\Tter (EChristians.O.11.63) ell. (især) oser

/ se øse) vand ell. (nu i rigsspr. kun) vande
ned; hældende (se u. II. hælde d), styrtende

lStuck.D.22), øsende (se øse^ vand(e), der

regnede vand i spandevis, se I. regne l.i. 20

vandet driver af en ell. noget (d: han, det

r drivende vaad(t)), se II. drive 13.i. Denne
>ky vil give W små.VSO. Skyerne drev for

stærkt til at give Y&nd. Elkjær.UF. 8. løbe
i vand (om sne), se II. løbe II.2.

||
(delvis

Ul bet. 2.1^ t forb. hælde vand(et) af øret
(ørene), se Øre. || i talem., m. ordspil paa
'"t. 5.3-4, se u. Blammer 1, Glammer.

4) (mængde af) denne vædske, saa-
' des som den bruges, udnyttes af men- 30

.esker (og dyr); om forb. m. betegnelse for

beholder ell. maal, som et glas, en pøs, skaal-

fiild, skefuld, spand, taar vand, se u. Storm
1.3, I. Pøs og II. Pos 2, Skaalfuld osv.;

•tide vand (om beholder: være tæt), øse

vand, se II. holde 3.4, øse; sprænge, stænke
and paa (over), se sprænge 3.i, stænke l.i.

II
(bibl.) i samtnenligninger som udtr. for stor

mængde. De have udost deres Blod som
Vand. P«. 79.3. || i udtr. for forgæves, unyttigt, 40

overflødigt arbejde, slaa vand paa en gaas,

hælde vand i en si, gemme vand i et sold

Ign., se Gaas I.2, I. Si, II. Sold I.2; i sa.

mv. (tiu næppe br.): bære vand i strand

(Oraah.PT.n.104), i havet (Ew.(1914).1.3),
til havet (FSyv.1.24. Mofh.V38), kaste vand
i havet (se u. I. Hav l.i sluin.); jf. bære
vand til ens mølle u. I. Mølle I.2; i (andre)

talen)., se u. I. Hale 6, III. ren 2.4, snav-
sf't 1, II. spilde 3.2 ofl. \\ spec. i flg. anv.: 50

4.1) om det vand, der hentes fra aa,
tide, brønd olgn. ell. findes i vandposte,
rdninger; ogs. om vandpost, vandled-
mg olgn. indretninger. Gud oplod hendes

Dine, at hun saae en Vandbrønd, saa gik
hun ojr fyldte Flasken (1931: Sækken^ med
''

' lMo8.21.19. Enhver Gaard- eller Huus-
im attraaer Vand indlagt i sin Gaard.

' '*1812.§1. *(han) Fik vundet op af
1 li in

I
Det friske, kolde V&nd.Winth.HF. to

-'itl. 8om man i de vel indrottede Huse ikke
behøver at stige ned ad Trapperne for at
hente Vand, men ved et Høitryk har det
'Icroppe, blot man omdreier Hanen. A'terJk.

XII.302. Kjøbenhavns . . Forsyning med
Vand fra de nye Vandværker. EeÉ^wia^ii;**/,

1859. Pompen vil ikke give Vand.y^SO. saa
stiller vi (bajerne) i Vadsken og lar Vandet
rende. KLars.HFE.40. vi har Vand i Huset.
Bl&T. raat vand, se IV raa 2.i. drage, op-

drage, poste, øse vand (op), se III. drage

2.1, 14.8, opdrage 1, I. poste, øse; gaa over
aaen efter vand, se II. Aa 3. der er lukket
(af) for vandet olgn., se IV lukke I.2, 8.2.

rindende vand, se rinde sp. 107P*^. m. ubest.

art. (om art, slags): (han) hentede Vand ved
en Post i Baggaarden, som han kendte for

at have et godt Wånd.KLars.GIIF.1.246.
4.2) i al alm., om vand, der anvendes

til et ell. andet formaal i dagliglivet ell.

(især fagl.) inden for haandværk, indu-
stri osv. hvilketsomhelst Redskab, som no-

gen Gjerning gjøres med, det skal lægges

i Vand. 3i¥os.iJ.32. Naar man henter Vand
til Brøgning, maae man ingenlunde kalde

det Vand, men: Løu; for ellers kan der ikke
bUve Øld deTSil.NBlich.VP.212. sHbe uAu
vand, se slibe 1.5. || om vand brugt til sluk-

ning af ild. slaae Vand paa Ilden. VSO. se

ogs. u. I. slukke 1.2. lange vand, se III.

lange 3. vaadt vand, se IIL vaad 4.i.
||

om vand, der paafyldes dampkedel, brudes

til afkøling af motorer m. m. Fortætteren . .

staaer (i dampmaskinen) i det kolde Vands
Kasse. Ursin.D.57. Maskinen . . efter at have
.. indtaget Vand ved Vandkranen. Ctf.2856.

(JernbaneT."/,1943.6.sp.4). føde Vand paa
en Kedel Wolfh.MarO.202. der skal hældes
vand paa køleren j Lokomotivet havde ta-
get Vand og var stødt til Toget. JFJen«.
RF.16. tage vandet, (0, spec. jærnb.)

om dampmaskine: suge vandet ud af kedelen

sammen med dampen. LokomotivT.1933.13.
sp.lf.l935.19o.sp.l.

4.3) (jf. bet. i.i) om vand, der bruges i

husholdningen til vask, rengøring , til-

beredning af mad og drikke olgn. ell. til

at vaske sig, bade i. Jeg kom ind i dit

Huus, du haver ikke givet mig Vand til

mine Fødder (0: til fodvask). Luc.7.44. Det
Vand, hvori Linned og Klæder skal by-
ges (o: vaskes), kaldes „Spad". T/iie/e.///.49.

Rugmelsgrød, kogt i Vand. NRasmSøkilde.
B.93. Gaa ing og vask Dig — der staar Vand
i Hatæsken !.S'<ormP.r.3(/. Mon Vandet ikke

staar og koger bort . . De vilde jo lave Te.

Fallada.B.182. vand paa maskine, se Ma-
skine 1.2. hun .. fik Vand paa til Kaffe.

NJeppesen.P.151. jeg gaar lige ud og sæt-
ter Vand paa til Te.MLorentzen.F0.116.
skylle i, med vand, se II. skylle 3.3. mælk
og vand, saft og vand, se Mælk l.i (og

Mælkevand^, Saftevand, gaa for lud og
koldt vand, se I. Lud 2. faa (lidt) vand
i hovedet, spec. (dagl.) som udtr. for at

vaske sig (lidt), kl. 6 maatte vi op og efter

at have faaot lidt vand i hovedet, tog vi

afsted
! II

(især kog.) i fU. (nu i rigsspr. i

xxvr i!*ntrykt "/, IMl 24
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formen vand^, om flere portioner, hold vand.

tag en Myre-hob i en Seck, og vaske den vel

udi tro W&nd.He8teL.(1703).A3.v (huderne)

maae vaskes og skylles i flere Y&nde. Phys

Bibl.VI.47. (den snavsede slaabrok) vilde ikke

blive reen i fem Vand, selv om Du brugte

Tot&ake. SHeegaard.UT.273. skylle noget i

3 \&nd.Wiwell01. skylle Tøi i to Hold

Vand (i daglig Tale ogsaa elliptisk: i to

Vand). y^O. det er toet i tre vsinde. Feilb.

II
t forb. ikke bære vand til ell. (nu kun)

mod en (ænyd. ikke bære vand til en ell.

ikke bære en vand til (PTidemand.Overs.af

Luthers HussposHlle. I. (1564). 18^), ej værd
at bære en vand til (PSyv.II.2S2); jf. ty.

einera nicht das wasser reichen, egl.: ikke

være værdig til at byde gæsten vand til at

vaske sine hænder i før maaltidet; forb. m.

mod skyldes indflydelse fra udtr. som komme
op mod (se IL komme 47.2^, kunne lignes

mod (se ligne sp.904^^^), ikke være at

regne mod (se II. regne I.2)) ikke kunne
r^aale sig med; ikke være jævnbyrdig ell. paa
højde med. alle de Procuratores, som er her

i Byen . . bær icke Vand imod ham; de

er kun nogle Tingstnde.Holb.GW.1.3. *den
Safran-gule Soel . . |

I sine bedste Klæ-
der

I

Bær, som mand siger, ikke Vand
|

Til denne Himmel-Stads (0: en afdød fyrst-

indes modtagelse i himlen). Wadsk.23. Vort
Juletræ kunde ikke bære Vand mod Møllers.

Det var kun et lille, der stod paa Bordet.

UngdGl.II.228. De to Søstre . . indtog deres

gamle Pladser som Helsingørs Skønheder,
og skønt de var i Trediverne, kunde Byens
unge Piger ikke bære Vand mod dem. Isak
Din.FF.289. »Forældrenes Sorg bar ikke

Vand mod hans Søsters. Høeg&Rubow.Overs.
af Ovids Fasti.(1945).125.

^•4) (jf- bet. 4.1 og A.8) om vand brugt
som drikke; drikkevand. *Som Hjorten tør-

stig raaber
|
Og skriger efter Vand

|
Saa

længselsfuld jeg hå^her. SalmHj.589.4. Næste
Morgen var Ingvor borte . . Nu fik han
hverken Æde eller Vand, sa Stine.Gravl.EP.
172. talem. (ikke i rigsspr.): Jeg havde dog
baade at sidde og ligge paa, men hvad har
jeg nu? ikke Vand til en Rund. NPWiwel.
NS.99. se ogs. u. ulykkelig 1.2. (sj.) i flt.,

om portioner drikkevand: De staalne vande
(1871: Stjaalet Vand^ ere søde; og det
skiulte brød er nyde]\gt.Ords.9.17 (ChrVI).

II
i forb. drikke vand (se ogs. u. bet.l.2).

lad mig drikke lidt Vand af din Krukke.
lMos.24.17. Gid jeg kun var jer Skrifte-Far.

Jeg skulde . . dømme jer til at æde Mask,
og dricke Vand i et heelt Aar, indtil I

giorde Tænitentze. Holb.UHH.1.2. *Du maa
drikke

|
Alt hvad du vil, undtagen Vand,

|

Det ene duer ikke.Storm.SD.167. jeg var
nær besvimet af Glæde. De maatte give
mig Vand at drikke. Heib.Poet.VII.365. Drik
ikke længere bare Vand (1819: Drik ikke
mere Vandj, men nyd lidt Vin for din Mave.

lTim.5.23(1907). drikke brændevin olgn.

som vand, drikke store mængder brændevin.
*Hirschholm3 Bønder drikke kan

|
Brænde-

viin, som klaren Y&nd. Her erBonde-Krigen,
[gadevise 1786]. [4]. De drak (brændevin),
som om det havde været Yand. SHeegaard.
UT.450. AndNx.AH.llO. jf.: Job inddrikker

Gudsbespottelser som Ya.nd.Job.34.7. om jeg

saa skal drikke vand af en træsko, se

10 Træsko l.e.
|| (jf. Vanddrik^ i forb. en drik

vand (se u. Drik 1.3J ell. (dial.) en vands
drik (Moth.D133. Lunde.Elverprinsen.(1921).
17). II

i forb. som gøre vand til vin,
se Vin. || i billedl. anv. (visdommen skal)

give ham Viisdoms Vand at drikke. Sir.15.3.

drikke vand brugt (dial. ell. jarg.) i videre

anv.: komme Hl kort; blive sat til vægs; blive

dukket; ogs.: bøde for noget. Om jeg så skal

drikke vand for det i morgen. Krist.Ordspr,

20 625. ved saaledes at invitere fra en Farve,

der begynder med et Es, løber man den
Risiko slet ikke at faa sit Es hjem, eller

som det saa kønt hedder paa Dansk: Es'et

kommer til at drikke Ya.nd. BerlTid.'^U1925.

Sønd.2.sp.4. han maatte ordentlig drikke

vand (0: i en diskussion). OrdbS. jf.: den
drak vand (om et søm, der bøjer sig under
slaget). Feilb. \\ i forb. m. Brød, navnlig

som betegnelse for det nødvendigste i den dag-

30 lige kost. I skulle tjene Herren . . og han
skal velsigne Brødet og Vandet for dig.

2Mos.23.25. det Fornemmeste for Livet er

Vand og Brød. Sir.29.25. især i forb. vand
og brød, om meget tarvelig kost bestaaende

af tørt brød, hvortil drikkes vand; næsten kun
om saadan kost for straffefanger ell. om straf,

der afsones paa saadan kost. (bortrømte sø-

mænd) leggis udj Fængsel i fiorten Dage til

Vand og Brød, om de ikke have at betale

40 med.DL.4—1—3. Jeg mener. Du begynder
Din Fruestand i Tugthuset . . Fruen kan jo

spinde brav, og fortiene dobbelt Vand og

Brod.Olufs.GD.32. *Vand og Brød er nok
til Smaafolks l^ødtørit.Bredahl.I.41. LovNr.
215^*U1939.§47. jf.: sætter denne (0: pro-

feten) i Fængsels Huus og bespiser ham med
Trængsels Brød og Trængsels Vand.SZrøw.
18.26. i forb. som han fik 30 dages vand og

brød, fem gange seks dages vand og brød.

50 Vand og Brød i 4 Gange 5 Dage. Ugeskr.f

Reisv.l876.112. især efter præp. paa, i forb.

som fængsel paa vand og brød (Cit.1815.

(HistMKbh.VI.77). Lov'"/»1866. §146. Lov
Nr.542*/iol919.§51), (hen)sidde (Moth.V39.

Stampe. 1. 272. Cit. 1815. (HistMKbh. VI. 77).

Pol.'*/»1907.3.sp.4), sætte (Holb.Paars.203.

Forordn.*/*1767. Ing.EF.III.126), hensætte
(Stampe.VI.77), (nu næppe br.:) straf (Cit.

1815.(HistMKbh.VI.77)), straffe (Forordn.

60 ''/»1708.1.§17) paa vand og brød. — 1 Pd.

(brød) for hver Varetægts-Arrestant og 2 Pd.

for hver Vand og Brød-Arrestant.iEejI.
yil846.E.§6. Staklerne skulde afsone dem
(0: de ikke betalte skatter) med V.and og
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BrødsstTåf fen. Bagger. 1.94. selv med sin

Vand- og Brødstraf spøgte (Goldschmidt).

Borchsen.HI.5.

4.5) vand brugt til vanding af planter,
Hl at anbringe afskaarne blomster i olgn.

jeg gaaer . . ind i mit Kammer, for at sætte

de smukke Blomster i \&nd.Heib.Poet.VI.15.
Blomsterne trængte til \a.nd.AaDons.S.14.
Der var mange hvide Liljer i Vand (o: i

blomsterglas med vand). IsakDin.FF.385. det i'o

er bedst, de (o: blomster til at sætte paa et

middagsbord) staar i Vand i Køkkenet til

sidste ØjebUk. ERode.OgsaaideandreHuse—

.

(1946).161. Husmoderen giver Planterne
-: ind. Hvadhedder det?(1947).122.

4.6) (jf.bet.6.1) vand med helbredende
eii. undergørende kraft ell. vand, der
bruges i religiøs kultus; især om daabs-

''. vievand. Vel har jeg (o: Johannes) døbt
ler med Vand, men han (o: Jesus) skal 20

uobe Eder med den HeUig Aa,nd.Marc.l.8.

•i Kirkens Korsgang . .
|

gaar Klang af

Daabens Yånd.Rich.1.47. Saa hittede man
paa Barnedaaben — at naar Barnet fik

Vand over Hovedet saa var alt afgjort.

Kierk.P.XI,2.251. Vand gjør det vistnok
ikke, men Guds Ord, som er med og ved
'V&ndet.Katek.64. jeg kan bevise, at min
Far betalte en Præst for at slaa Vand
paa mit Hoved. Rode.EM.54. fraskillelses 30

vand, se u. Fraskillelse l.i. livets vand,
$e Liv 1.1 (og d.3). billedl.: *De gamle Gu-
der dyrkes, de gamle Viser synges,

|
I Be-

geistringens Vand maa det Gamle iforynges.

Drachm.D.22. jf.: *Vi appellere kraftigt til

Troens Vand hos Læserne
| Og holde Athei-

sterne Moralens Ord for Næserne. snw^2/.
||

(højlid.) i flt. »Drag ind ad dine Porte,
|

Min Sieles dyre Pant,
|
Som mig, der jeg

var borte,
| I Daabens Vande fandt. Bror«. 40

53. Asken vi stænke,
|
Stænke med hvide,

|

HelU^e y&nde.Orundtv.PS.II.207. »ømt med
de viede Vande

|
signer han (0: præsten)

'^irnets Pande. LCNiel8.SmS.76.
4.7) m. henblik paa (det kolde) vands an-

vtndelse til afsvaling, afkøling af per-
noner; ogs. i billedl. udtr. for at dæmpe
begejstring, lidenskaber, gøre en nøg-
tern ell. neddæmpet olgn. „Jeg har com-
poneret dette Stykke (0: en serenade), for 50

at divertere hende." — „Og jeg har slaaet

Vand ned (o: hældt en spand ell. natpotte ud
af vindtiet), for at temperere Heden af jer

nierne.'' Holb.Vg8.(1731).II.17. »Det er saa
en Sag med Geniets Ild.

|
Den udbryder ofte

alt for vild.
| Jeg priser Betænksomhedens

Vand.
I
Paa hvert et Vers har jeg hældet

en SpMd.Oehl.Digte.(1803).265. (ligesom at)

faa, ilaa en spand (koldt) vand over hovedet,
te I. Spand 2.2. sml. Buksevand. || ofte i forb. éo
slaa vand paa ell. i. du behøver ikke at
slaae Vand paa min Beeeistring. /nj.Li?.///.
44. oftest i forb. som slaa (koldt) vand i

blodet (se ogs. u. Blod 2.2 og IL gyde 4).

jeg maa blive ude halvtredie Aar . . i saa
lang Tid forandres vel mit Væsen og der
kommer mere Vand i mit unge Blod.HCAnd.
BC.I.159. „Naa det er Dig?" spurgte Lars,

og Forbavselsen slog koldt Vand i Hid-
sigheden. Schand.F.248. Erik vidste nu, at

Ester var forlovet, det slog ham nok koldt
Vand i Blodet. EJuelHans.HM.19. || hertil

7nuligvis talem. slaa hale i vand med en, se

I. Hale 6 slutn.

5) en om vand mindende ell. helt ell. delvis

af vand bestaaende vædske, der indeholdes
i, frembringes i legemet; jf. ssgr. som
Blod-, Hjerte-, Labyrintvand; især i flg.

anv.: 5.1) om vædskeansamling (hydrope,

ødem) i legemsdel, organ ved visse sygelige

tilstande; ogs. (nu næppe i rigsspr.) som syg-

domsbetegnelse: vattersot (Hydrops). Van-
det slog hindes hierte i stykker. Mo/L 737.
Jeg aabnede (hævelsen) strax, hvorved et

tyndt rodagtigt og stinkende Vand fusede

frem. N C Borck. Skadei Endetarmen. (1 775). 5.

OBloch. D.*1.41. tappe Vandet af den Syge
(Vattersotige). 750. || især i forb. m. i til

angivelse af legemsdelen, der er nu en vedbli-

vende Kortaandethed, stadig Trang til at

hoste op, man hører Rallen — der er „Vand"
i selve Lungerne. OBloch.D.*I.45. Hendes
Ben var helt svulne af Overanstrængelse,
der havde sat sig Vand i dem.AndNx.DM.
IV84. vand i hjernen, se u. Hjerne l.i.

vand i hovedet, hjernevattersot (Hydro-
cephalus); ogs. (dagl.) som udtryk for dum-
hed, forrykthed olgn. en stakkels lille Pige med
Vand i Hovedet. HBegtr. DF. 1.43. Klinisk
Ordbog.(1921).255. vand i knæet (knæene),

vædskeansamling i knæets ledhule. S&B. UC
Gram.Lægebog.(1929).136. vand i leddet,
se II. Led l.i.

||
(vet.) om vattersot hos

kvæg. Moth.V36. om iktesyge hos faar: Blich.

(1920). XXII. 116. jf. Boers.VetF.283. 5.2)

(især med.) om fostervand. Vandets Stil-

ning (Formatio aqvarum) eller den uegent-
lig saakaldte Bristning. Saxtorph.F.95. Ved
Fosterhindernes Bristning afgaaer Vandet.
VSO. vandet gaar, se gaa sp.505".

||
(nu

næppe br.) i flt. CJBerger.Spørsmaaleover
Menneskets Fødsel. (1766). 78. 5.3) (talespr.)

om urin. deels for Alderens Byrde, og deels

for jeg ikke kan blive af med mit Vand,
der volder mig megen Fine. Biehl. DQ. 11.10.

Mod den Sygdom, som kaldes Rosen, bruger
man at tage et Stykke ubleget Lærred og .

.

at lægge denne Klud (over hævelsen), efterat

man har vædet den i sit eget W&nd. Thiele,

lll.lll. de Mænd . . skulle komme til at

æde deres eget Skarn og drikke deres eget

Vand (Chr.Vl: pis).E8.36.12. Pigerne kunde
falde paa at løbe hen og tjatte til ham, saa

skreg han sanseløst, og ae vidste at han
tabte sit Vand af Skrank. AndNx.PE.I.148.
Ufrivillig Afgang af Vandet. VSO. || drive
vandet, se u. II. drive 4.8. holde sit vand
(Moth.H234. Slange.ChrIV.174. Levin.) ell.

24<
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holde paa vandet ell. f stille vandet
(Moih.V37), holde urinen tilbage i et længere

tidsrum, ell. itidtil der er lejlighed til at lade

vandet, man bør aldrig holde paa vandet
i

i udtr. for at pisse: give vand (Moth.V37.

Faar giver Ymd.ACAnd.HT.45. UfF.), ka-
ste sit vand (fra sig) (se II. kaste 6.4,

18.2^, slaa sit vand af (se III. slaa 39.i.

t afslaa sit vand. Moth.V37), slaa vandet
af ell. fra sig (se III. slaa 16.8^, slaa sit lo

vand ud (se III. slaa 61.4^, slippe vandet
(CHans.BK.40. se ogs. slippe sp.506^*) ell.

(nu i rigsspr. næsten kun) lade sit vand
(se lY. lade 3.2;. hælde (Krist.Ordspr.152.

UfF.) ell. slaa (CHans.F.273. Borries.P.137.

UfF.) vandet fra kartoflerne, (vulg. ell.

dial.) om mænd: pisse. \\ i talem. vind
ell. vejr og vand skal have sin gang,
(m. ordspil paa bet. 2; nu især dial.) ofte

brugt som undskyldende udtr., naar man la- 20

der en vind gaa (ved vandladningen). Maxi.

11121. Grundtv.Da.Ordsprog. (1845). nr.2842.

Krist.Ordspr.378. Feilb. jf. u. bet. 3, 6.5

samt u. Faareskræk: *Sydost-Glammer
| Og

Kvinde-Klammer
|
Og Faare-Skræk

|
Ender

gjerne med Ysind.Bogan.II.104. Krist.Ordspr.

nr.9951ff. 5.4) om klar vædske, der i visse

sygelige tilfælde ell. ved irritation af øjet ell.

som følge af sindsbevægelser samler sig i og

flyder ud af øjnene; især om taarer. (næsten 30

kun i faste forb.). Moth.V36. han sang gjerne

Bertrands Afskedssang til den store Keiser,

og da luede Ilden i hans sorte Øine under
Y&nd. Ing.EF.V50. i forb. som vandet løb,
randt olgn. ham ud af øjnene, ned ad
kinden: *Vandet randt ham fra hans Øie.

Winth.XI.112. dog løb Vandet mig ned af

Kinden, da jeg skrev det. HCAnd.Breve.1.26.
Lugten af dig skal rive Hertugen saadan i

Næsen, saa Vandet skal rende ham ud af 40

begge Øjnene. Hostr.DD.152. Vandet pibbel-

løb ham ud af Øjnene.JVJens.H.336. (sj.)

i flt.: *jeg saae trille
|
Fra hendes Kind

de Vande, Sorg ndtvingex. CKMolb.Dante.il.
109. (maaske delvis til andre bet.:) snyde en,

saa vandet driver af ham ell. løber ham
ud af øjnene olgn., se III. snyde 3.1. jf.:

Thomas . . snød Folk, saa Vandet trillede

af dem. JVJens.HF.134. klemme vandet
af (øjnene paa) en, se II. klemme l.i. give 50
vand, (nu næppe br.) græde. Hun gaf vand.
Moth.V37. se ogs. u. Barmhjertighed sp.

1156". bringe (HCAnd.Breve.1.19), presse
(ErlKrist.MM.69), trække (se trække 9.5;
en vand(et) i øjnene; faa (Hauch.II.452.
HCAnd.SS.IY9. Bang.L.284), have (Oehl.

11.181) vand i øjnene. 77.; Man kan kikke
sig Vand i Øjnene paa den Tegning. Zitfunfc.

A.31. (nu l.hr.:) der kommer, løber,
staar vand i ens øjne. Vand stod i hans eo
Øine. Suhm.(SkVid.Xll.177). *Den gamle
Helt kom Vand af Fryd i Øiet. Rahb.Tord.54.
Ham dog løb ei Vand i Øiet:

|
Stum han

stod og uden Tiøst.Ing.RSE.VI.239. saa

kom det klare Vand mig i de tossede Øjne,
og Gu' græd jeg. „Det er ogsaa bansat, hvor
Du er let tilvands iaften!" sagde jeg til mig
se\v.Drachm.VD.38. Vandet kom igen Ege-
skov i 0inene.KLars.HPE.39. øjnene staar
ell. (nu næppe br.) gaar (Moth.V37. Kom
Grønneg.II1.280) i vand: *min Siel i Læng-
sels Sne,

I
Og i Vand mit Øye staaer. Brors. 70.

Aakj.RS.121. Det kunde han ikke fortælle

om, uden at Øjnene kom til at staa i Vand.
Lauesen.RV.65. øjnene løber i ell. med
vand, se II. løbe 11.1; (bibl., især foræld.)

i forb. som øjnene flyder, strømmer med
vand: vore øyen-laage flyde (1871: strøm-
me; med va.nd. Jer.9.18(Chr.VI). mit Øie
strømmer (Chr.VI: nedflyder; med Vand
(1931: strømmer med Taarer;. jBegfr.i,76.

||

(i rigsspr. især spøg.) i forb. som have let

(se III. let 6.4, 6;, nemt, nær(t) (se I. nær
6.1 samt Krist.Ordspr.374) til vandet ell.

(især dial.) til vands. Hun havde . . svært
nemt tilvands. Bang. 7.42. Hvordan det kan
være, — gamle Folk, Jørgen, de faar saa

nemt til Y&ndetl Skjoldb.KH.197. han har
ikke langt til vands (om en, der gør tegn
til at ville græde). UfF.(sdjy.). jf. Drachm.
VD.38 (se ovf. 1. 3). \\ i talem. (jf. u. bet.

S), se u. Blammer 1, Glammer samt u. bet.

6.3. 5.5) om vædske, spyt, der afsondrer
sig i munden (jf. Mundvand;,- især om spyt-

afsondring, der skyldes tanken om, synet af

noget lækkert. Hummerne havde kravlet .

.

i Fiskehandlernes Bassiner flere Dage forud.

Den Slags giver Vand ved Tænderne. fiwcM.
GodlilleBy.(1937).125. hvor er K. dog sul-

ten . . der er Vand i hans Mundvige ! CHans.
BK.179. tænderne (munden) løber (nu
næppe br. render, se IV rende 9.2; i vand,
se II. løbe 11.1. 5.6) om sved. Jeg staar

gandske i et Vand. Jeg maa puste noget,

KomGrønneg.11.123. Vandet haglede ned ad
ham i Husets Varme og af indre Varme.
HCAnd.SS.VI.69. || nu næsten kun i forb.

som svede, saa vandet driver, render
af en. (jeg) sidder her og sveder, saa at

Vandet driver af mig. Hauch.V1. 62. Han
arbeidede, saa Vandet løb ham ned ad An-
sigtet. F^SO. (spøg.:) di (er) saa dovne, saa

Vandet render a' dem.Wied.Silh.198. han
blev snydt, saa vandet drev af ham I

6) (jf. bet. 4.6; om i naturen forekom-
mende vand, der indeholder bestand-
dele, som giver det særlige egenskaber,
ell. om kunstig fremstillet vandig ell.

vandlignende vædske med særlige egen-

skaber. Aromatiske Ya.nde.vAph.Chy7n.III.

591. Alkaliske Ysinde.Tychsen.A.II.144. he-

de, alkalisk-salinske Vande, hvis vigtigste

Bestanddele, Natriumsulfat, Klornatrium,

Natriumkarbonat, findes i omtr. samme
Mængde i alle Kilderne (i Karlsbad). Sal.*

XIII.613. kulsurt, mineralsk vand, se kul-

sur 2, mineralsk; det velsignede vand, se vel-

signe; mousserende vande, se moussere, især
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• flg. anv.: 6.1) kildevand (brugt til bade og

ånkkekure), der indeholder mineralske,
for sundheden, mod visse sygdomme
gavnlige stoffer (oftest i fit.); tidligere ogs.

om selve kuren. Jeg har ordineret to Pulver
for Jomfruen, et at bruge for Vandet, et

andet efter Vandet (o: drikningen af det læ-

gende kildevand). Holb.KR.IIl.Z. Valdieri (o:

et hadested) var bekjendt for sine Vandes
Virksomhed. £rauc^.M/C7.5<S. (jeg vil) drikke,

bade, og gaa paa Vandet som vi kaldte det

i Ems. FTuHeib.Hjem.227. meget heller . .

vil jeg . . tage derud paa Klampenborg
og drikke Y&nd.Hostr.G.9. jf.: Foruden Ba-
dene af kunstige Vande, varme Bade, Damp-
bade, Dryppe- eller Styrtebade, har han
endnu en mig forhen ubekjendt Art, nem-
lig Sprøitebade. Ørs<.Br./,i52. hånd drog til

Carlsbad, for at bruuge vandene der.

JJuel.440. Du kand tilbyde din Tieneste at

felge hende (o: til kilden), for at see til hun
bruger Vandet Tet.Holb.KR.1.2. 6.2) om
drik, bestaaende af vand, hvori der er

opløst ell. udtrukket et ell, andet næ-
rende ell. velsmagende stof, jf. ssgr. som
Fløde-, Mælke-, Safte-, Sukker-, Tevand (2);

ogs. om spirituøs drik, jf. Gylden-, Ild- samt
Dingle-, Snabelvand || uden for ssgr. næsten
kun i flg. anv.: egl.: drik af mineralsk vand
'" bet.Q.\) fra en sundhedskilde, der for-

ndles paa flasker; derefter om kunstig frem-
Ilet drik af lignende art; mineralvand; nu
r om sodavand (2); ogs. om flaske af

' inne drik. andre Tvper af Vand er ste-

-vt mere. Pol.**/tl94d.4.8p.5. Ugeskr.fRetsv.

iy49.A.688. Gud ved, om hun har husket
min Vichyvand ved Sengen. ERode.IAvets
Ekko.(1944).106. i forb. som en hvid ell.

dansk vand, mods. en gul, rød ell. sød
vand (jf. tilsvarende forb. u. Sodavand 2.i).

Citronsodavand, Sportsbrus og den almin-
delige „danske" Vand. BerlTtd."/. 2932. Af.

12.sp.o. En Flyver er Udtrykket for en
dansk Vand og Akv&vit. sm8t}'/*1934.Sørul.

6.sp.4. Iscreme og røde Vander gled ned i

y^å\exne.Pol.*U19'39.11.sp.4. Ungdom, som
drak Kaffe og søde \B.nå.PoulSør.BS.

''•3. se ogs. 8p.356**^. whisky og vand, se

Whisky. 6.8) (især fagl.) om kunstig frem-
Mlet vædske, bestaaende af vand (ell. alko-

hol, vinaand osv.), hvori er opløst, ud-
trukket et ell. flere stoffer, der giver
vådsken en særlig kraft ell. egenskab,
$om kan udnyttes i haandværk, indu-
stri, medicin, skønhedspleje olgn. (jf.
Msgr. som Bleg(e)-, Bor-, Hekse-, Kalk-,
''rirbol-, Klor-, Kobber-, Konge-, Lodde-,
"t-. Poler-, Rader-, Skede-, Tjære-, Urte-

vand^. man (kan) i Apoteket . . faae Vand
a( de alleriieeste og beste VTter.Agerbeeh.
FA.I.20. Kt Vand at tillave, hvormed man
kan borttage alle Slags Pletter. Oecon//,
(1784). 1.65. Et consentrert Vand af disse
Sobstanzer giver det skiønneste og reneste

Reagens for Jernet. HCLund.Samler. I.(1803).
156. 'Thor klædes maa som Frei (o: Freja)

\

. . da skienkes Thor et Vand,
|
Hvormed han

alle Skrammer af Huden vaske k&n.Oehl.
XXIX.283. Saa begynder da igjen den
samme Cur med Omslag, Vande og Salver.

Chir.(1845).1.755. || især om parfume (jf.

fx. Hoved-, Rosenvand^, et Lille . . Værelse
med Tæpper, Blomster og duftende af de

io fineste Vande. Ponf.5.25. Parfumen. Denne
uhyggelige, kunstige Duft af onde Vande
og Djævlens BlomsteT.Bønnelycke.MM.M.
i forb. som duftende (TroelsL.III.105),
lugtende (vAph.Chym.I.501. Hostr.DD.49.
ADJørg.JE.139. se ogs. u. lugte 6.2), vel-
lugtende (Bagges.L.1. 7. LovNr. 47 y* 1887.
§1. CEw.C.64) vande, kølnsk, ungarsk
vand, se kolnsk, ungarsk 2.i.

7) billedl., som udtr. for hvad der mang-
20 ler kraft ell. hurtigt forsvinder, er for-

gængeligt, bliver til intet; især i flg. anv.:

7.1) egl. (til bet. 4.i) om drik, der er uden
kraft, styrke og (udpræget) smag (mods.
vin, (stærk) kaffe, te osv.; jf. Mære-, Pose-
vand^; i videre anv. i udtr. for hvad der

mangler kraft, lødighed, værdi; næsten kun i

forb. være (det bare, rene) vand. Denne
Kaffe er bare \sim\.vAph.(1772).III. Det
Forlangende, at han skulde bedømme An-

30 dres Arbejder . . betegnede han som noget
af det mest kjedsommelige af Alt, da den
overvejende Del var det bare Ya,nd. PRMøll.
Mads Hansen. (1881). 49. Paa Baggrund af

Holberg er Paullis Komediedigtning det bare
Vand. Nystrøm. (Biogr. Haandleks. IH. (1926).
64). jf. bet. 2.1: skal det kaldes Vers og
Poesi, saa har jeg seilet mange tusinde Mile
i slig Poesi, det er jo ikke Andet end det
klare \a.nd.Hauch.VII.426. smage som (det

40 bare) vand, se smage l.i. (nu næppe br.:)

Dend Edition er ikke Vand værd.fl'oii.
Bars.II.6. \\ i forb. være (det bare, rene)
vand mod (0: i sammenligning med) noget.
Deroppe paa det kongelige Theater, der gaao
de omkring ligesom andre Mennesker, og det
gjør de meget natyrlig, men det er det bare
Vand mod Italienerne. //osfr.G.li. Jeg glem-
mer ikke, at en Præst finder Tilfredsstil-

lelse i at tale saa ringeagtende om en For-
50 gænger, som vel havde sine Fejl, men mod
hvem De er det rene — Vand ! OThyreg.
MS. 171. (denne forfatters) Indianerhistorier

er det bare Vand mod Coopers. For f/n^-

dom.1945/46.41. 7.2) (bibl.) i sammenlig-
ninger, der udtrykker svaghed, svæk-
kelse olgn. alle knæ (skal) gaao ustadige

(1871: ryste; som ymd. Ez.7.17 (Chr.VI).

jf. bet. 7.8: da blev Folkets Hjerte mis-
trøstigt og blev som (1931: til; Vand (0:

tomodiøst). Jos. 7. 5. 7.3) (egl. til bet. 3 med
tanke paa smeltende is, sne; nu 1. br. i rigs-

spr.) i udtr. for at noget bliver til in-
tet ell. ikke bliver virkeliggjort, ell. for
at man ikke naar et resultat, en af disse
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sædvanlige Whisky- Forliebelser, som hun
længst var saa hjærtelig ked af, fordi hun
vidste, at de strax løb ud i det bare Vand.

SvLa.HiG.35. || næsten kun (nu Udi gldgs.)

i forb. blive til vand. (bispernes) Anslag

bleve til Y&nd.Holb.DH.II.22L »det er vore

skjonne Drømme,
|
som blev til det bare

\&nd. Ploug.1.47. Jeg er . . forberedt paa at

ogsaa dette Projekt . . bliver til Vand.
Bråndes.Br. II.107. Slædepartiet (maatte op- lo

gives), fordi der . . var indtraadt et saa ved-

holdende Tøvejr, at dette Projekt i Ordets

bogstavelige Forstand blev til Vand. NatTid.

*/iil908.Aft.l.sp.5. 7.4) (Hl bet.2) som udtr.

for hurtig forsvinden, forgængelighed
olgn.

||
(især bibl.) i sammenligninger, du

skal glemme din Møie, du skal komme den
ihu som det Vand, der er løbet forbi. Jo6.

11.16. Lad dem henflyde som Vand, der

løber bort. Ps.58.8. Den kostbare Tid løb 20

som Vånd. Rørd.AM.106. \\ (3 i forb. skri-

ve(s) i vand (lign. udtr. i eng., ty. ofl.;

efter lat. in aqua scribere, gr. en h^dati
gråphein) brugt i sa. bet. som skrive(s) i

sand (se Sand sp. 709'*^). At skrive paa
Dansk er jo som Regel at skrive i Vand.
Brandes.VK.123. det (er) en virkeUg Til-

fredsstillelse at se, at ikke alt, der i det
stille er talt og virket til Højnelse af

Udgivertekniken, er som skrevet i Vand. 30

Bj Kornerup.(Personalhist T.l943.70)

.

8) om perlers ell. ædelstenes (især dia-

manters) vandklare glans, renhed og

gennemsigtighed. 8.1) (fagl.) i egl. bet.,

om egenskab ved perler, ædelstene; de tre

højeste grader af denne egenskab kaldes før-
ste ell. reneste, henh. andet, tredie
vand, om helt farveløse og klare, henh. mere
ell. mindre farvede og uklare diamanter osv.

vAph.Nath.VII1.356. Keiseren af Ceylon har 4o

Perler . . af det klareste Wajid. Schytte.IR.II.

355. *(smykkerne) var fattet i forældet Stiil,
|

Og Diamanterne just ikke alle
|
Af renest

ya.nd.Hrz.XVI.S. det Skjønne, Sande og
Gode . . blev til en Ædelsten, klarere end
Diamantens Vand. HCAnd.(1919).III.172.
De orientalske (perler) spille med et hvidt
eller lyst kjødfarvet Vand . . De ameri-
kanske have et guulagtigt eller grønligt

'Y9Lnd.Hinnerup.Juv.384. Diamanter af „før- 50
ste Vand" eller „reneste Vand" ere farveløse.

VareL.*170. 8.2) billedl, især i forb. af (det)
reneste vand, af højeste fuldkommenhed,
renhed, i udpræget grad; især som udtr. for
at en person helt og holdent, til fuldkommen-
hed er noget angivet. *En Diamant (0: sul-

tanens skønne datter), og af saa sieldent
Vand,

I
Som kun jomfruelig Uskyldighed

|

Kan giøre Fordring j)m.Oehl.I.157. (han)
skal være Constitutionelsindet af det reneste e'o

Wa.nd. Davids.B.I.171. (Morris var) en Ro-
mantiker af det reneste Y&nd. EHannover.
NA.139. en politisk Opportunisme af det
reneste Ytinå.Verdenshist.V1.112.

Tand-, i ssgr. ['van-] (undertiden skre-

vet Van-, se u. Vandgren osv. — især poet.,

højtid. Vande-, se u. vand -blandet, -fuld,

-stænk, -svælg, -væld, jf. Vande-sted. — nu
sj. Vands-, se Vands-nød, -vaade, jf. u. Vand-
draabe, -drik^. (jf. Vandings- og Vater-j til II.

Vand, især i bet. 1-2; af de mange ssgr. kan
(foruden de ndf. medtagne) nævnes: vand-afkø-
let, -afkøling, -analyse, -ansamling, -areal,

-bassin, -bruse(-apparat), -cirkulation, -dunk,
-dyb, -dybde, -dækket, -dæmning, -elskende
(dyr), -fordampning, -forraad, -fortræng-
ning, -forurening, -hastighed, -hentning,
-hævning, -indhold, -indtrængen, -installa-

tion, -kvantum, -ledende, -nedsivning, -om-
flydt, -omraade, -opvarmning, -procent, -ra-

tion, -reservoir, -rigelighed, -sjap, -sjat,

-skadet, -spuling, -spyende, -strømning,
-stæmning, -teknisk, -trafik, -tyngde, -ud-

skylning, -udtømning, -visning, -yndende
(plante); endvidere en del betegnelser for dyr
og (navnlig) planter, der lever ved ell. i vand,
især (bot.) betegnelser for plantearter og navn-
lig ssgr. m. smsat. sidsteled, fx.: Vand -bal-

drian, -begonie, -birk, -brandbæger, -brun-

rod, -bunke, -frøbid, -gifttyde, -hønsetarm,
-klaseskærm, -kløverkrone, -leverurt, -pile-

urt, -risgræs, -skarnbasse, -skedeknæ, -skruk-

ketrold, -skærmplante, -sommerfugl, -stan-

kelben, -sylblad, -treblad, -tudse, -aand,
en. (jf. -væsen 1) if. folketroen: aand, der op-

holder sig i vandet (fx. nøkke, undine). Hauch.
11.317. SaUVII.83. -aare, en. I) under-

jordisk vandstrøm (der fører grundvandet fra

et sted til et andet), „kaldes det sted i jorden
hvor der velder vand nd". Moth.V40. EPont.
Atlas.111.387. Vandaare er . . Betegnelsen
for Strøg nede i Jorden, der i særlig Grad
føre Vand eller give Vand fra sig, naar de
overskæres. MøllH.VI.151. HisfMKbh.II.74.

2) (1. br.) om flod, aa, kanal og lign. vandløb.

denne svære vandåre (0: Dynafloden). AOlr.

DH.II.102. 3) (sj.) om vandledning. CKMolb.
Span.277. 4) [1 1.6] t lymfekar; sugeaare.

Moth.Conv.V23. Viborg&Neerg.HB.42. -af-
l^ift, en. (jf. -skat; især emb.) afgift for en

ejendoms, virksomheds forbrug af vand fra

kommunale vandledninger. VSO. HistMKbh.
111.405. TeknLeks.III.590. -afledning,
en. (fagl.) bortledning af nedbørs-, spilde-

vand olgn. ell. skadeligt, overflødigt vand paa
et areal (der drænes, udtørres). Olufs.Land-
oecon.126. der skal være indlagt Vand . •

og saa vidt muhgt . . være tilvejebragt den
fornødne Vandafledning. LovNr. 91 "/« 1924.

§4.
II

(nu sj.) i konkr. anv. Forpagteren
har . . at holde samtlige Vandafledninger
forsvarlig oprensede. JurFormularbog.''344.

||

hertil bl. a. Vandaflednings-anlæg (LovNr.
54*'/tl926.§ll). -afløb, et. (især bygn.)

om (indretning, foranstaltning til) afløb af

nedbørs- og spildevand olgn. fra en ejendom,
et areal. LovNr.77^yd889.§6. AGøtzsche.Byg-
ningsret.* (1937). 54.64. Græsrabatten (vil)
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bindre Vandaflobet (fra cyklesiien). Vejkomi-

teens SkrijtNr. 16.(1938).11. -agtig, adj. (jf.

vandet, vandige I) som ligner, minder om
txind. Moth.VéO. den vandagtige Vædske
(i øjet), der fylder det Rum mellem Horn-
huden og den farvede Rud. LSmith.DN.65.

Frugten har en vandagtig Sma^. VSO.VIII.
121. Ikke sjældent findes vandagtig Hæ-
velse af Underlivsvæggen funder svanger-

skabet). VortHj.11,1.144. 2) (nu næppe br.)

som bestaar af ell. indeholder stoffet vand;

øgs.: som har indstilet, opsuget fugtighed,

vand, er udtrukket i vand olgn. (alantrod)

gives i . . vandagtige Afkog. Aaskov.A.46.
(frugterne) maa koge saalænge i Saften eller

Mosten til alt det Vandagtige som er trængt

ud af Frugten i Mosten er bortdunstet.

Syllebog.(1800).17. Naar (havvandet ved salt-

fremstilling) har uddampet de vandagtige
Bele. Estrup.HistBl.So. jf.: Den besynderlige

Egenskab, at kunde taale megen Spiritus,

uden nogen kjendelig . . Forandring i det

man kalder sin Forstand, forudsætter . . et

stort og herskende Pflegma — et vandagtigt
Legeme og en vandagtig Sjæl. Ew.(1914).IV
265. 3) t om areal: hvorpaa der er vand-
ansamlinger, ell. som er fugtigt, disse Syg-
domme har ligesom sit rette Hiem udi vand-
agtige, sumpige og taagefulde Stæder. Sund-
kedsMagazin.(1763).14. -aks, et, en. ^
vandplante af slægten Potamogeton Tourn.

1'af familien Potamogetonaceæ, vandaksfami-
ien) , hvis blomster sidder i et endestillet

aks. Viborg.Pl.(1793).38. Kaalund.76. Rostr.

Flora.I.'*(1925).81. vejbredbladet vandaks,
se vejbredbladet.

Vandal, en. [van'da'r] (især foræld. \&n-
daler. ConvLex.XVIII.528). flt. -er. (fra

lat. (flt.) vandali (vandili, vanduli); maaske
Hl æda. wendel ofl. (se ValdJord.(1926).II.l.

JySaml.5R.IV,1.93ff. Classicaet Mediaevalia.

IV(1941).62 ff. jf. Vendelbo;, navn paa lands-

delen Vendsyssel, jf. oldn. Vendil-, Vandil-

kagi om Skagen ell. Vendsyssel; jf. ogs. oeng.

wendle om indbyggerne i Vendsyssel (sml.

WdrlerundSachen.IV(1912).171ff.); sammenr
blanding har fundet sted med folkenavnet Ven-
der (s.d.); næsten kun i flt.) I) (hist.) om
'Crson tilhørende) et østgermansk folk,
r i folkevarulringsliden træffes forsk, steder

uropa og Nordafrika (bl. a. indtog og

de Rom aar 455), og som fik ry for

tU/T grusomhed, barbarisme, de Vandaler, som
gafve Nafn til det Landskab Vandalitia,
nu Andalu8ia.//o/6./n<r./.2/7. •Gothers og
Vandalers \\siX.Oehl.V292. »Vandalens Kølle

' (under folkevandringen) , hvad ikke
rstod. Hauch.SD. 1.238. NordiskKuUur.

i.( ij>6).14. 2) person, der øver vanda-
lisme (mod noget). *(en gud) Som kunde
. . uden at ham Hjertet bløded,

| Tilføie

Konst og Videnskab | De uerstatteligste
Tab:

| En saadan Gud jo maatte næv-
net

I
For en Barbar og en Vandal. PaiJf.

VII.307. moderne Vandaler . . tørster efter

at styrte (Thorvaldsens) Figurer i Støvet.

JVJens.TB.43. det skal . . indrømmes, at

de større Børn (i et hus for børnerige fa-

milier) af og til er Vandaler. Ugeskr.fRetsv.

1948.A.1009. jf. (sj.): hendes Mama fik fat

i Poemet og brændte det, den Vandaler-
indelVKorfitsen.KF.6 samt: Culturens Van-
dalerhaand har for længe siden udslettet

10 de ædle Træk af reen og ophøiet Natur.

NPWiwel.NS.31. CD vandalisere, v.

[vandali 'se^ra] -ede ell. (nu sj.) -te. vbs.

-ing. {sv. vandalisera, jf. eng. vandalize; til

Vandal ell. Vandalisme) øve vandalisme
mod. Servituter paa (Frederiksberg have),

hvorved man sikrede sig, at Haven ikke

før eller senere vandaliseredes. Poi."/s79(?7.6.

sp.l. de pragtfulde Kirker er udvendig van-
daliserede, indvendig smagløst smykkede.

20 Galsch.SR.248. Orientaleren vandaliserer al-

drig Silketæppet ved at bruge det som Gulv-
tæppe. PWestermann. ÆgteTæpper. (1945). 47.

vandalisk, adj. se vandalsk. Vanda-
lisme, en. [vanda'lisma] f'f Vandallsmus.
JBaden.FrO.). flt. -r. {fra fr. vandalisme,

først brugt af biskop Henri Grégoire ca.l793;

afl. af Vandal; især UJ) det at ødelægge ell.

øve hærværk mod noget smukt ell. ær-
værdigt, værdifuldt (især af vankundig-

30 hed, mangel paa forstaaelse ell. kultur); ogs.

mere konkr. om det, hvori ødelæggelsen bestaar.

Hvo kunde frygte en slig Vandalisme (o: om-
bygning) under en saa oplyst Bestyrer, som
Herlufsholm har den Lykke at cie? Molb.

UV320. (kirkerne) ere blevne ført tilbage

til deres oprindelige Skikkelser og befriede

for senere Tiders Misprydelser og Vanda-
lismer. Op/jB.*//.452. selv om der ikke vil

bhve øvet . . Vandalisme imod (søelefan-

40 terne) i „Videnskabens" misbrugte Navn,
kan man være sikker paa, at de . . snart

vil blive nedlagt. NaturensV1912.189.
Vand-aloe, en. (jf. -klo^ 3( vandplan-

ten Stratiotes aloides L., krebseklo. JTusch.238.
Warm.Frøpl.lOl.
vandalsk, adj. [van'dansj] (ogs. van-

dalisk [van'daMis^]). (<r/. vandalisch, /r. van-

daliaue ost;.; afl. af Vandal) adj. til Vandal.

i) (hist.) til Vandal 1; substantivisk, om
50 sproget: et Paabud af (vandalernes) Patriark,

at Deltagerne paa Kirkeforsamlingen Aar
484 kun maatte tale Vandalsk. 5a/.*XX/ Tf

486. 2) CP til Vandal 2 : som øver ell. er præget

af vandalisme, man gjorde et vandalsk For-

søg paa at udpibe Meyerbeers „Robert af

^ormsindiet". Davids.KK.442. den lille, græ-

ske Offerskaal . . sejlede jeg (som dreng) nok
saa længe med i Rendestenen til den gik

til bunds . . Det er forunderligt, hvor Drenge

60 kunne være vandalske (orig.1.225: barba-

riske^. Berg«. 0/V/. C/595;. J64. den Vision,

som vandalske Hænder nylig saa brutalt

har nplintret. Bjarnhof.LE.78. Skoleungdom-
men . . strømmede (ind i kirken) og op-
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løftede sit vandaliske Skrig. HCAnd. SS.
IV.45. Pillerne (i Ringsted kirke), der paa

den skjændigste og mest vandaliske Maado
er forhuggede og araputerede. Wors.OJS.SS.

Tilsk.1938.1.445.

Vand-anemone, en. (sj.) ^ vandra-

nunkel, Batrachium aquatile (L.) Wimm. et

af de mange Vandhuller i Tykningen, bevok-

set langs sin Bred af Siv og Vandanemoner.
AchtonFriis.D0.il1. 274. -anker, et. 4> ip

anker (II) til drikkevand. Larsen. Bardenfl.

Søm. 1. 127. FoV''U1946.Sønd.2.sf.l. -an-
læg, et. (fagl.) anlæg, hvorved der skaffes,

tilføres bygninger vand. VortHj.II,1.69. Cen-

tralvarme.261. -anstalt, en. (sj.) vandkur-

anstalt. Goldschm. 11.290. -arbejde, et.

(fagl.) arbejde, der udføres i ell. under vand.

II
otn vandbygningsarbejde. Grunden (til en

dæmning) forsyner man . . med en vel for-

pælet Rist, hvorpaa Stenen siden legges, 20

som . . sammenbindes, som i alt Vand-
Arbeid, med Kalk og Gement. Eraft.M.II.
763.

II (jæg.). Vandarbejde, Hundens Søg i

og Apportering fra Y3ind.DJagtleks.1352.
\\

(sport.) om roers arbejde med aaren, naar
den er i vandet. Vi lukker kritisk paa Roerne
. . Deres Vandarbejde er alt for dybt. PoL
''/,1941.9. sp.3. Sportsleks.II.645. -arbej-
der, en. (fagl.) især i forb. gas- og vand-
arbejder, se u. Gasarbejder, -arm, en. 30

især (o): arm (1.3.2) af hav, sø, fjord osv.

en afsides Gade nær den Vandarm, der ad-
skiller Byen fra . . kmd,gex.Eauch.II.218.
der (er) Udsigt over næsten hele Halvøen,
et ret ensformigt bølget Land, men hvor
Vandarme overalt blinker frem mellem utal-

lige Næs, Odder og &er. AchtonFriis.JL.il.
167.

II f om vanduare olgn. Der ligge vel

Vandarme endnu i Grunden overalt, saa en
Pompe . . uden megen Bekostning, kunde 40

opsættes hvor det skulle xæTe. Politievennen.

1798199.151. -arve, en. (ænyd. d. s. (i bet.

2)) 2( navn paa forsk, i vand ell. paa fugtige
steder voksende planter. I) plante af slægten
Montia L. Lange.Flora.656. Rostr.Flora.I.^*

(1925). 161. liden ell. (tidligere) mindste
vandarve, om arten Montia minor Gmel.
JTusch.147. 2) (nu næppe br.) tykhladet og
lancetbladet ærenpris, Veronica beccabunga L.
og Y anagallis L. JTusch.260. 3) (dial.) 50

fuglegræs, Stellaria media (L.) Vill. JTusch.
238. 4) (dial.) vandstjerne, Callitriche L.
JTusch.292. -baad, en. (jf. -cisterne 2)
4> baad, der transporterer drikkevand; især:

baad, der fører det vand, et skib, et søfort har
brug for, ud til dette. Cit.ca.l760.(Thott4°
1416.142). EBDhlp.IV.152. Bardenfl.S0m.il.
138. -bad, et. I) (fagl.) i egl. bet. Vandbad
. . kaldes alle slags vand mand toer læge-
met i.Moth.V40. ved meget udbredte For- 60
brændinger kan det blive nødvendigt at
holde Patienten i permanent Vandbad. /SoL
111.531. jf.: »denne Ridetour (0: med stærk
regn)

\
Ham truer med et Vandbads kolde

Cum.PalM.V307. 2) (bibl, kirk.) om daa-
ben. Moth.V40; især i forb. vandbadet i

ordet, han rensede (menigheden) formedelst
Vandbadet ved (Chr.VI: i) Ordet. Ephes.
5.26. * Herrens Røst er over Daaben,

|
Aan-

dens Vandbad i Guds Ord.Grundtv.SS.IVlO.

3) (badet ell. vandet i) en vandfyldt beholder,

hvori ell. hvorover en anden beholder m. et

indhold, der ikkti maa opvarmes direkte, an-
bringes; mariebad; især (kem.) om saadan
beholder, i hvis dampe en beholder med et ell.

andet indhold opvarmes, og (kog.) om (be-

holder med) varmt vand, hvori en mindre be-

holder med en ret olgn., der skal opvarmes ell.

holdes varm, anbringes, jeg (kogte) siden i

Vandbad, eller efter Kjøkken-Terminologie,
som man koger en Budding.Olufs.NyOec.I.
116. Naar man . . har tillavet Sauce og
Gemyser nogen Tid før Middagen, maa de
ikke staa i Gryden direkte paa Komfuret .

.

De maa stDles i Vandbad. Consi.GJJ.76. Ved
Opvarmning paa Vandbad smelter Lanolin.

PharmDan.(1933).44. -bakkelse, en.

(bag., kog.) en slags bakkelse, hvortil blandes

mel og margarine, som spædes m. kogende
vand. Klevenf.RJ.45. han (har) forfærdiget

sine Sømalerier, som man laver Vandbak-
kelser, varme og friske i faa Minutter. jSran-

de8.X.353.^ ISuhr.Mad.^" (1923).243. -balje
ell. -ballie ell. -balle, en. balje med vand
ell. til at have vand i. Moth.V40. „Ta' Dem i

Vare for Vandballen!" . . Det var Pigen,

der . . havde sat Ballen derud for at vaske
Trapper. J5ø^i'i.JT.572. Jeg havde hjemme
kun været i Bad i en stor Vandbalje hver
Lørdag Mten.Schand.0.1.56. billedl.: •Jeg
længes virkelig meget efter at høre, hvilke

Søslag I opfører i den kjøbenhavnske Vand-
balle. JLange. (Brandes. Julius Lange. (1898)

.

158). -ballast, en. 4> vf^nd, der gennem
bundventiler kan lukkes ind i tanke langs slå-

bets bund og tjene som ballast. Larsen. Skibs

Mask.254. jf.: han (0: et skib) kommer fra Kø-
benhavn vandballastet for hjemgaaende.
MylErich.S.185. \\ hertil bl. a. Vandballast-

I

rum, -tank. -balle, -ballie, en. se -balje,
j

t -behold, et. beholder, bassin olgn., der '.

rummer vand. JGBusch.Mathematik.II.(overs. I

1802). 411. -beholder, en. beholder med
\

vand ell. til opbevaring af vand. LTid.1738. i

493. Drachm.KK.149. MurJernbeton. 151. \\ i

billedl. ell. i sammenligninger, hvo kan udgyde
,

Himmelens Vandbeholdere (Chr.VI: nedlegge

himmelens vand-fald; 1931: hælder Him-
melens Vandsække om)"^ Job.38.37. et Par
store Damme, der er anlagte som Vandbehol-
dere for mulige Ildebrandstilfælde. Blaum.
Sk.219. Rødderne (er) ofte opsvulmede, saa

de kan tjene som underjordiske Vandbehol-
dere. VilhRasm.ÆM.45. -beholdning,
en. (nu sj. -beholding. ECAnd.BCÆ.1.226)

vand, opsamlet ell. opbevaret i en beholder;
1

tidligere ogs.: beholder med vand, vandbehol-

der, ell. bassin, brønd, dam olgn., hvorfra
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hentes vand, ell. om samling af (regn)vand

i pyt, vandhul olgn. Demninger, Cisterner,

Brønd og Vand-Beholdninger. LTtdJ727.52S.
Vandbeholdningerne ved Langaae (osv.) ere

kun store B&mme. Blich.f1920). XXI. 240.

Ved disse Bevægelser . . kan Dyrets (o:

søpungens) Vandbeholdning fornyes. Luiien.

Dyr.570. (straffeloven har ikke) nogen Be-

stemmelse om almenfarlig Forgiftning af

saalænge Vandbindingen foregaar, har Be-
tonen Brug for Ya.nå. IngBygn.l939.llO.sp.l.

O -bjerg, et. om meget høj hølge, braadsø
olgn. Holb.Ep.III.385. *Høit løfter han (o: en

skibbrudden) sit Hoved.
|
Men ak, bag ved

ham velter sig et YdLO.dhievg\Ew.(1914).III.

191. Drachm.STL.l. i haardt Vejr rejste

Søerne sig som en snæver Horisont af hus-

højt skridende Vandbjerge.JFJens./^raFri-

Bronde, Vandbeholdninger, der tjene til Brug lo staterne.(1939).9. -blaa, adj. (ænyd. d. s.)

for Andre. Goos. /. 654. -bejdsning, en.

(snedk.) behandling af træ ved paastrygning

af vand, før den egentlige bejdsning finder

sted. FagOSnedk. -berkes, et. (bag.) ber-

kesbrød, hvortil der anvendes vand i st. f.

smør. JulianeDahl.Kogebog.(1855).590. -be-
standig, adj. (jf. -fast 2; fagl.) om ting,

stof: vxodslandsdyglig over for vand. Har-
pikserne giver . . Overfladelag, som ikke er

af en blaa farve som havets vand; især: (gen-

nemsigtig) hvidblaa. *Øiet (maa) see
|
Den

vandblaa Ægir rulle Skum i Sivet. OeW.F///.
266. Dér laa hun. Gudinden, paa Havets
Skum,

I
en lokkende Blomst i det vandblaa

'Rnm.Brachm.GO.Sl. HavebrL.*23L Den lyse

vandblaa Kiole. Elling. RP. 14. \\ især om
øjne: af en lys blaa farve (ofte m. bibet. af at

udtrykket er barnligt, naivt, udtryksløst), (de)

tilstrækkelig haarde og vandbestandige. /ng 20 vandblaae, intetsigende Øine. Gylb.EA.161.

Bygn. 1944. 300. sp.2. -bevtegelse, en.

(fagl). VidSelskSkr.Nat.5R. VIII. 565. 595.

(slusens) Formaal er at tilstede Vandets
Gennemstrømning i een Retning, men hindre

Vandbevægelse i modsat Retning. Sal.XVI.

249. VejledningiVandmesterfaget.(1942).13.
\\

(bot.). den gennemgaaende Vandbevægelse
(Saftstigningen i videre Forstand) (hos plan-

ter). Warm.Bot.412. -bevæger, en. (fagl.)

Bergs.PP.18. Soya.HF.25. \\ substantivisk, t

formen Vandblaa ell. Vandblaat om farve-

stof. Moth.V40. Vandblaa . . er et Rosani-
lingruppen tilhørende Farvestof. PapiVL.399.

LSal.XII.234. -blad, et. I) (bot.) om hvert

af de blade paa vandplanter, der vokser under
vandet (mods. Flyde- og Luftblad^. Warm.
(Naturv Tidsskr. 1872. 83). Kold Ro. Sporepl.

364. 2) fll.5] t d.s.s. -læbe. Bøssel.Jorde-

indretning, apparat, der sætter vand i bevæ- zo moderkunsten. (1754). 1. -blandet, part

gelse. Scheller.MarO. -bi, en. I) (ænyd. d. s.

(ogs. om vandkalv), sv. vattenbi, ty. wasser-

biene; jf. fsv. vatudrumber, -draghare i sa.

bet. (se MASO.11.133); navnet hentyder til,

at dronerne if. ældre antagelse bragte vand til

kuben; fagl. ell. dial.) hanbi; drone; liggebi.

nallager.BB.121. MHans.H.133. Feilb. || bil-

ledl. ell. i sammenligninger (jf. u. I. Drone
slutn.). disse overskydende Mennesker (er

adj. (f vande-. Sort.Poet.83). (især fagl.)

blandet med vand. Vand-blandedt \\n.Moth.
V41. vandblandet Damp. TeknMarO. -bleg,
adj. (i3, 1. br.) bleg, farveløs som vand. de
vandblege Børn, de kraftløse . . Skabninger.

Goldschm.BlS.il.60. jeg tænkte mig ham lidt

rødnæset og vandbleg af Mangel, forkom-
men og v&\en.JVJens.(Teatret.l901l02.95.
sp.l). jf.: Heiberg havde foreholdt Ingemann

kun) Ædere, og som Vand- Bier i Bie-Kuben. 40 hans vandblege Erotik. Han var selv endnu
LTid.1760.255. disse Privilegerede, der

nok kan fortjene Navn af Vandbier, der trak

Næringen fra de ægte Bxer.Nyerup.UnivA.
434. dovne Munke udjog os (0: jøderne) fra

dette Spanien, som vor Flid havde beriget .

.

(iisse Vandbier bemægtigede sig den Hon-
niriL'. vi i Aarhundreder stille og fredeligt

havde indsMnht. Blich.(1920).XI.193. (adels-

mændene) er rene Vandbier. HFEw.VK. 1.183.

Det var for saa vidt snarere som Vand-
bier end Bom Arbejdsbier, vi (o: to højskole-

Ivrere) hang ved den moderne Digtnings
y.\',rA^^'Ti\oT.HBegtr.JK.108. 2) (si.) dynd-
'htf. Iwi-talis. D&H. -bille, en. (200I.) om
Mier af de i vand levende familier. NordConv
Iax. V.684. De fleste Vandbiller og Vandtæger
er RovdjT. Frem. DA^.702. svec. (foræld.) dels

om vandkalve, Dytiseidæ (Prosch.Naturhist.
fls'>2).119), dels om vandkærer, Hydrophi-

ko]deTe.HBrix.AP.IV316. -blegn, en. fll.6]

(ogs. -blegnej. flt. -er ell. f -e (JournalMed
Chir.II.238). {ænyd. vandblene, -blæne; især

med., 1. br.) vandfyldt blegn, svedblegn olgn.

Disse fik . . en Feber, bleve hist og her rød-

spettede, og paa nogle Steder besatte med
Vandblegner. Lrtd.i759.32S. Større Vand-
blegne — Hydroa.OLBon^.r.^^S. -blom-
me, en. (jf. -lilje ; ikke i ngsspr.) 2( (hvid og

50 gul) aakande. vAph.Nath.Ll. PhRDam.FI.
187. -blomst, en. I) (sj. i rigsspr.) (blomst

paa) vandplante. Moth.V41. MO. VSO. jf.:

•Nilens Vandblomst (0: vel om ægyptisk lotus,

Nymphæa Loios L.). Orundtv.PS. 11.342.
\\

(dial.) Sf bukkeblad, Menyanthes L. UfF. 2)

^y/. -blomstring; bot.) en af blaagrønalger, der

samler sig paa overfladen, dannet farvetone af

stillestaaende vand i damme, søer olgn.; ogs.

om selve grøden i vandet. Warm.Bot.l-i5. Rostr.

i'p (Bram8end:Drejer.Zoologie.(1841).93). 60 Flora.lI.*(1925).5. 3) (jf. u. -gren; f han-
-bindende, part. adj. (fagl.) om stof: som
^'ptager tand i sig ell. holder paa optaget vand.
hiTten. DéblL -binding, en. (jf. -bin-
dende; fagl.). Processerne sker langsomt, og

blomst paa melon, agurk olgn. IIaveD.(1762).

82. CORafn.Plora.il.208. -blomstring,
en. (bot.) d.s.s. -blomst 2. Frem.DN.235.
-bly, et. (Jly. wasserblei; betegnelsen skal

XXVI. Rmtrykt /, IMl 26
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hentyde til, at man tidligere merUe, det fore-

kom i havet; foræld.) grundstoffet molybdæn

ell. (især) mineralet molybdænit, der ligner

grafit og giver en blaalig graa streg paa papir;

oqs. om grafit. AWIlauch.(1799).176. VareL.

(1807).III.300. VSO. SaUXXIV.488. || her-

til Vandbly-fflans (o: molybdænglans. VSO.),

-metal (d. s. Tychsen.A.1.68), -sur (Larsen.),

-syre (AWHauch.(1799).185. Tychsen.A.II.

198). -blære, en. (ænyd. d. s. (i bet. 2))

I) (nu 1. br.) boble olgn., der danner sig i vand.

Lucianus ligner Mennesker ved Vandblærer

af det Skum, som Strømmen foraarsager.

Holb.Ep.II.184. MO. Taage er en Samling

af smaa Vandblærer. F/SO. 2) [II.5] om vand-

fyldt blære i ell. paa legemet. 2.1) f om lille

vandfyldt svulst (cyste), der kan danne sig i

forsk, organer. Vandblærer . . kaldes nogle

små hinder fulde af vand, som vokser i

lever milt og \\xnge.Moth.V41. Tode.SB.14.

2.2) (dial.) vandfyldt vable, blegn olgn. paa
kroppen. FrOrundtv. LK.215. 2.3) f urin-

blære. Buchw.JS.(1725).4. Saxtorph.F.34.

-blæser, en. (fagl.) indretning i en vand-

luftlumpe, hvorved luften blæses ud. MKnud-
sen.Fysik.(1923).90. -boble, en. (ænyd.

d.s. i bet.iy I) f'^y.
-blære 1, -buUe^ boble,

der danner sig paa ell. i vand; (nu oftest:)

boble. Oven over ham præsenterer sig en

Genius, som igiennem et Rør udpuster
Vand-Bobler i Lniten.LTid.1746.483. VSO.

II
billedl. ell. i sammenligninger. Haabets og

Begierlighedernes Heftighed binde Sielen til

de nærværende Ting, og lade den Friehed

til at betænke . . at disse svage Vandbobler,
som flyde paa Livets Strøm, snart skulde

opsluges af Evighedens Svæl^.JSneed.III.
253. *Sorger neppe opsteg, før de, som
Vandbobler, bristed'. Tro;ei.//.32. 2) [II.5]

(jf. -blære 2.2; dial.) vandfyldt vable. UfF.
-bold, en. stor, let, oppustelig bold, brugt

til leg i og ved vandet. BerlTid.^'Ul950.Aft.

8.sp.4. -bord, et. (sj.) I) servante. Bagges.

(ABagges.JB.1.157). 2) vaterbord. Moth.V41.
;/. Vandbordshøjde. Larsen, -borg;, en.

(bygn.) en af vand omgivet, især paa holm i

sø, mose bygget borg. Beckett.R.46. National-

musA. 1937 .58. -boring, en. boring efter

vand (især til anlæg af brønd); brøndboring.

MO. D&H. -bred, en. (ænyd. d. s.; nu
1. br.) bred af et mindre (fersk) vand (sø,

dam, kanal olgn.) ell. (tidligere) af større (salt)

vand (hav, fjord osv.). JJuel.272. Samtlige
Gjenstande (fra stenalderen) vare samlede
. . dels i selve Vandbredden, dels lidt læn-
gere ude i Nd^nå&t.VidSelskOversigt.l859.
182. Vandbredders Beplantning. Havebr L.*

11.1056. -breg^ne, en. S( bregne af under-
klassen Hydropterides (i reglen vand- og

sumpplanter). Lange.Flora.24. KoldRo.Spore-
pl.364. -bremse, en. en slags bremse
ved oliemotorer (der udnytter friktionen
ml. bremsens planer og vandet i bremse-
huset). PSchrøder.Maskinkere.IIL(1918).357.

-bros;, en. 4> d- *• *• -sæk l.i. Bardenfl.

Søm.L146. -brok, en. [II.6] (med., vet.)

ansamling af (en serøs) vædske i skedehinden

omkr. testiklen (hos mænd og heste) (Ilydro-

cele testis). Moth.V41. Klinisk Ordbog.(1921).
255. Husdyr-Voldgift.(1942).277. -brad, et.

(nu næppe br.) I) indtrængen, oversvømmelse

af vand. Moth.V41. 2) sted i havet, hvor

vandet bryder over et skær. MO.^ 3) [11.5]

o aabning af et vædskefyldt sted i legemet ved

vattersot m. det formaal at aftappe vædsken.

Lægen.XlI.236. -brug;, et. I) (sj.) d.s. s.

-forbrug. D&H. 2) f indretning, ledning

til tilførsel af vand. LTid.1723.219. -bra-
gende, part. adj. (nu næppe br.) som for-

bruger vand. Staden fik større Folkemængde,
flere Heste og Køer, flere vandbrugende Fa-

briker. jV?/erMp.ZJ5.4W. -bryn, et. (ogs.

-bryne, en. JensSør.II.75. JPaulli.Urte-Bog.
20 (1761).299. jf. Esp.39). (sv. vattenbryn; især

dial.) I) stedet, hvor vand og land mødes;
vandkant, tæt ved Vandbrynet sad en uni-

formeret Herre. Schand.VY82. Bjørnefamil-

jens Baad stod i Vandbrynet, halvvejs op-

trukket, med den skarpe Køl dybt ned
i Smået.Drachm.STL.28. jf. Esp.39. 2)

(jf. Bryn 3) vandets overflade; vandflade:

vandspejl, der . . er slemme farlige store

Stene oppe i Vandbrynen. Jens /Sør.//. 75.

30 Aakande . . hvis store hvide og gule Blom-
ster ligge i Vandbrynet af Aaer og ferske

Søer. VS0.L8. (grunden har) oprindelig . .

været under vandbrynet (bUnd), mens den
nu er synlig tør. Søkort Stedn. 65. -bræt,
et. [II.3] (bygn., dial.) d.s. s. Sugefjæl; ogs.

om skraatstillet bræt anbragt under vindue

for at beskytte muren mod regnvand (jf.

tt. -Uste 1 og I. RegnbrætJ. Cit.l723.(Kbh
Dipl.VllI.561). LandmB. 111.340. Tømrer-

40 arb.227. Feilb. -brønd, en. {ænyd. d. s.; nu
næppe br.) brønd (2.2). Isaak lod igjen de

Vandbrønde (1931: Brønde^ opgrave, som
.. Philisterne havde tilstoppet, i ilfos. 26. i S.

EPont.Atlas. 1.525. Larsen, -buk, en. (zool.)

d. s. s. Sivbuk 1. Brehm.Patted.649. Ldeber-

kind.DYXII.193. f -bokse, en. (efter ty.

wasserhose, se Vandhose) skypumpe. HWest.
St.Croix.(1793).254. f -balle, en. (efter ty.

wasserbuUe, jf. dog no. dial. buUa, boble)

50 d. s. s. -boble 1. (det nyfødte barn trues) dog
hver Dag og hver Time med Døden, saasom
Legemet . . er ikke andet end en Vand-
Bulle, hvilken af mindste Anstød brister

og torgSiBier.Holb.MTkr.468. -ballen, adj.

(dial.) opsvulmet ell. gennemtrængt, gennem-
vædet af vand. En Gang imellem roede han
ud og pilkede Torsk i en lille vandbulden
„Loriai".AndNx.S.134. Esp.498. Rietz.799

(skaansk). -banden, part. adj. knyttet til

60 vand(et). Padderne er endog saa vand-
bundne, at deres Tilværelse ligefrem er af-

hængig af Ysindet.Frem.DN.547. \\ især

(kem.) om stof: som er kemisk forbundet

med vand. Vandbunden Gyps. Ørst. E. 60.
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den almindelige Svovlsyre er vandbunden.
Johnstrup.De chemiske Grundstoffer.(1855). 43.

-bask, en. (vel dannet som overs, af det

nylat. Hydrangea, dannet til gr. h^dor, vand,

OQ ångos, kar, urne; betegnelsen skal hentyde

hl frøkapslernes form) 2( busk af slægten

Hydrangea L. LandmB.111.201. PoU*Ul938.
ll.sp.6. -by, en. (sj.) by, der ligger ved et

rand; vandstad. Joab . . indtog Vandbyen
(1871: Kongest&den). 2 Sam. 12.26 (1931).
-bygmester, en. (1. br.) bygmester, der

udforer vandbygningsarbejder. JGBusch.Ma-
ihematik. II. (overs. 1802). 346. VSO. -byfp-
ning, en. (jf. Strømbygning; fagl.) det at

opføre noget i, ved ell. over vand ell. om det

ijibyggede arbejde; ogs. om den gren af inge-

niørvidenskaben, der beskæftiger sig med an-

læg til vandforsyning , vandkraftanlæg, byg-

ning af havne, sluser, kystsikringer osv. Cit.

1 764.(Ejterretningerom denDa.Søe-Etat.(1790).

414). Man har een Gang i Kjøbenhavn an-

stillet Forsøg med bornholmsk Cement . . og
anvendt det til Vandbygning. ^u^er^ÆGar-
Ueb. Bornholm. (1819). 98. i Vandbygningen
nejes man med Jærnplader beskyttede ved
Tjæring eller Forzinkning. 5u€nson.B.//.70.

II
hertxl: Vandbyi^nin^s-anlæg, -arbejde,

-direktør (s: direktør for statens vandbyg-

rtingsva^en), -entreprenør, -lag, -inspek-
ter (ældre betegnelse for vandbygningsdirek-

tør. Departemenistidenden.1868.1066), -kunst,
•kyndig, -lære, -teknik, -værk, -væsen
(o: ministeriel instittdion, som bl. o. admini-
strerer statens havne og projekterer og leder

nye vandbygningsanlæg under staten) og be-

tegnelser for materialer, der brudes ved vand-
bygning, som Vandbygnings-cement, -kalk,

•mørtel, -byld, en. (jf. -hævelse, -svulst;

nu sj.) vandholdig byld (ødem). Amberg.

Larsen, om byld paa øjelaaget: Moth.V41.
•b«ek, en. (glda. vanbek t bet. 1 (Suso.173);

uden for dial. (i bet.: vandpyt. UfF.) nu kun
bibl.) mindre vandløb; bæk. et Land med
Vandbække, Kilder og dybe Brønde. 5Mos.
8.7. Holb.DH.II.688. »den rislende Vand-
bæks

I

Klare ^trøm.Riber.II.123. || billedl.

Kongens Hjerte i Herrens Haand er Vand-
bække (1931: Bækkej.0rd«.2/./. om taare-

$trøm: Mit Oie rinder med Vandbække (1931:
VajidatTommc). Begr.3.48. -bækken, et

eH. (sj.) pn (Holb.Skiemt.EU (sa.Ep.HI.392:
9t)). (cenyd. d. s.) I ) (nu sj.) bækken, fad
olgn., der kan rumme vand (ell. anden væd-
9ke); især i flg. anv.: I.l) fad med vand til

at vaske sig i; vatkefad. her er Slaap- Rocken,
om Eders Naade vil staa op. Erich spring
nd efter Håndklædet og Vandbeckenet.
Holb.Jep.II.2. »Til den trætte Flygtnings
Fødder

|
Bragde jeg Vandbæknct hen.i9ø-

ioft.Panih.56. 1.2) [11.6] bækken til al lade

sit vand i: natp<^te. Moth.V40. 2) (nu 1. br.)

hassin, vandfyldt areal olgn. SophMull.V0.21.
if.: Indvendig ligner (havnen) et stort Vand-
oekken eller Dam. Rnner. 11.525. -bælg-

svalst, en. [II.6] (med., foræld.) bælg-,

sæksvulst, der indeholder vand. Chir.(1845).

11.7. -bænkebider, en. (jf. u. Marflue;

zool.) den i vand levende bænkebider Asellus

aquaticus. Brehm.Krybd.734. Ldeberkind.DY
111.200. -bærer, en. I) (jf. -dragerj dels

(især om orientalske forhold): person, der bæ-

rer vand fra brønd olgn. til huset ell. gaar

rundt og sælger drikkevand; dels (dial.; fw-
10 æld.): person, der bærer vand til slukning

af ild, ell. funktionær ved brandsprøjten. Am-
berg. Han var træt som en Vandbærer al-

tid. Bang.ExcentriskeNoveller. (1885).115. Al-

drig har jeg haft en Samtale, om det saa

var med den ringeste Vandbærer, uden at

jeg . . fik mine Tanker lutret. HRasmus-
sen.DragendeEgne.(1900).106. de fremmede,
der opholder sig i din Lejr, baade dine

Brændehuggere og Vandbærere (1871: din

20 YanddiageT). 5Mos.29.ll (1931). Mandskabet
(i brandkorpset) havde Bestillingerne: Red-
ningsmandskab , Vandbærere , Kørepligtige

(osv.) . Aagerup-Kirkerup.(1946) .40. jf. Vand-
bæreren som (uofficielt) navn paa Cheru-

binis syngestykke ,,Les deux journées ou Le
porteur d'eau". HPanumB.ML.85. Prinses-

sen gaar saa rundrygget som en Vand-
bærerske. Bang. »5^^.79. 2) (sj.) ^ kande-

bærer, Nepenthes L. Ved Ham, der fylder

30 Vandbærens Kande
|
hver Nat, i de hede

regnløse L&nde. Aarestr.SS.il.187. -bøffel,
en. (zool.) om den i Østen alm., hel- ell. halv-

tamme bøffel, der ynder at ligge i vandhuller

olgn. JVJens.Sk.72. Jeg ser de graa Vand-
bøfler slæbe primitive Træplove gennem
Kwangtungs fede Muld. Haslund-Christensen.

Asiatiske Strejftog. (1945). 23. -bølge , en.

(ænyd. vandbøl(g)e, vandebølge, fsv. vatn-

bolghia; jf.-vo\e; nu næsten kun fagl.) hver

40 af de bølger, hvoraf en bølgebevægelse i vand
bestaar; bølge (I.l.i). havet og vandbølgernc
(1819: Bølgerne; bTuse.Luc.21.25 (Chr.Vl).
Herren, han laa om Bord og sov,

|
Medens

Vand-Bølgerne bruste. Grundtv. SS. 111. 130.

Lemvig Vaaben: et Taarn staacnde paa
nogle Vandbølger. l/C^nd..S'6\///.ii6. Til-

bagekastes . . Vandbølger fra en Kajmur
eller lignende, dannes der staaende Bølger.

Sal.*XXl1.103. jf. I. Bølge 1.2 : Min Fisker-

so stang jeg sænked
|

I Vandbølgen ned.

Hauch.SD.1.213. -børste, en. (fagl.) en til

heste brugt børste, der dyppes i vand. MR.1836.
169. PWBalle.R.61. -celle, «n. (bot.) blære-

formet udvidet celle i vandvæ^vet. Warm.Bot.
231. -cement, en. (fagl ) cement, der bruges

ved vandbygningsarbejder olgn.; vandbygnings-

cement. MilTeknO.313. -cement-tal, et.

(bygn.) tal, der angiver forholdet ml. kg. vand
og kg. cement i en betonbhtnding (forkortet

w V/c). Teknljek8.1.579. -chokolade, en.

(kog., foræld.) drik af (bitter) chokolade, kogt

i vand. OLBang. Diæteti8kLommebog.(1836).
11. FuldsUendig Koge- & Syltebog. (1861). 559.

-C iSterne, en, I) (fagl.) cisterne (beholder),

26*
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hvori vand kan opbevares. S&B. JernhaneL.

56. Bardenfi.Som.il. 145. 2) ^ vandbaad;

cisterne (3). CollO. Scheller.MarO. -cykel,
en. ^;7. -ski; især fagl.) en slags (paa to pon-

toner anbragt) cykel, som kan bevæge sig

hen over vandet. D&H. BerlTid.''U1949.Aft.

8.sp.3. jf.: I 1914 vandcyklede man over

Sundet.smsf. -daab, en. (kirk.) daab, der

foretages med vand. vAph.(1764). Zwingli

(adskille) fra den ydre Vanddaab en indre

Aandsdaab. Brøchner. Overs, af Strausz: Troes-

lære.l1.(1843).450. Hvad betyder da denne
Vanddaab (1909: Hvad er da Vandet i

Daaben Tegn p&a,)? Katek.§109. •dam. en.

(nu især dial.) d. s. s. 1. Dam 2. vAph.(1759).
Kraft.M.ll.757. (gud) forvandler Klippen
til Ysinå-Da.m.Ps.114.8 (Lindberg), (havet) er

saadan en vældig stor Vanddam, saa stor,

saa der kan sejle Skibe paa den. Bregend.FT.
208. -damp, en. (jf. -dunst, -taage; ofte i

flt.) vand i luftformig tilstand. vAph.Nath.
V111.357. Jo varmere Luften er, desto flere

Vanddampe kan den indeholde, uden at

disse fortættes til Skyer eller Taage. Frem.
DN.195. lngBygn.l949.289.sp.2. -del, en.

(fagl.) d.s.s. -partikel. Zra/f.M.77.626. Vid
SelskSkr.Nat.5R.lY 318. Naturens V1914.65.
-diamant, en. (poet., sj.) om vanddraabe.

Hen over smallen Steen man træde maatte
(o: ved vandfaldet) \

Heel slibrig af de mange
Vanddemanter. OeAZ. Z7X. 55. -diæt, en.

(med.) diæt, hvorved der kun gives (kogt)

vand. VoreSygd.lV.244. -doktor, en. (sj.)

d. s. s. -læge. D&H. -draabe, en. ^f Vands-.
ae u. bet. 1). {ænyd. vandsdraabe, -drobe,

fsv. vat(n)s-, vatndrupi, oldn. vazdropi; jf.

vands draabe «. II. Vand l.i) I) i egl. bet.

da Havet . . overskyllede (Knud den stores)

Legeme . . sagde (han) : Her seer I en mægtig
Konge, der ikke har Herredom over Vand-
åTa.a.heTne.Holb.DH.L148. (han) holder sit

Forstørrelsesglas for Øiet og seer paa en
\&nddT&aihe.HCAnd.(1919).n.285. \\ i sam-
menligninger. Som en Vanddraabe (Chr.Vl:
vands-draabej af Havet . . saa ere tusinde
Aar imod Evighedens 'D&g.Sir.l8.11. han
mærkede, at han ingen Stemme havde.
Ordene bleve slugte af hans hede og tørre

Strube som Vanddraaber af en ophedet
Saindhvind.Schand.TF.n.373. jf. u. I. Draabe
1.3: Man siger vel, for at betegne stor Liig-

hed: „som tvende Vanddraaber"; men be-
tragte vi dem igjennem Forstørrelses-Glas .

.

da falder den for det ubevæbnede Øie til-

syneladende Liighed snart bort. Blich.(1920).
XVH.21. 2) (guldsm.) vandklar topas. Hin-
nerup.Juv.291.333. VareL.*875. Qp -drae,
et. (ænyd. d. s.; vist efter no. vassdrag ell.

8v. vattendrag; ;/. I. Drag 6.1 og 10; sml.
Aa-, Rendedrag og Vand-strækning, -strøg)
om vandløb som bæk, aa, elv (m. tilhørende
søer olgn.); nu ofte som fællesbetegnelse for
randløb og søer (undertiden ogs. fjorde, sunde
olgn.) ell. om strækning, omraade omkring,

langs vandlob olgn. ell. om omraade med
mange søer, aaer osv. Øllenaae . . er eet

af Bornholms største Vanddrag. 72aM;ef<<feOor-

lieb. Bornholm. (1819). 84. Vanddragene ved
Himmelbjerget. GoWsc/im.TTSP. Øerne derude
ligger saa dybt under mig, at jeg tyde-
ligt ser de skillende Vanddrag imellem dem.
AchtonFriis.DS0.il.399. Ørken gør han tU
Vanddrag (1871: en vandrig Sø).Ps.l07.

10 35(1931). -draeer, en. ({f) -dragere.
5Mos.29.ll (Chr.Vl)). (ænyd. vanddrager(e),

-drauer (ogs. i bet.: vandsøger og: hvad der

bringer regn), oldn. vatndragari; nu 1. br.)

d.s.s. -bærer 1. 5Mos.29.11(se «. -bærer 1).

Reiser.11.531. MO. AOlr.DH.ll.203. -dran-
ker, en. (jf. -drikker^ dels (sj.): afholds-

mand. Winth.ll.25. dels (spøg., l.br.) om per-

son, der drikker meget vand. OrdbS. -drik,
en. (^t Vands-. Moth.V52. LTid. 1737.746.

20 Cit.ca.l750.(JOlr.Da.Sølvarbejder.(1915).61)).

{oldn. vazdrykkr; jf. en drik vand, vands
drik u. II. Vand 4.4; nu sj.) en drik af

vand; ogs.: vanddrikken. Man skal curere

Fraadserie med Hunger og Viin (3: drikkeri)

med Y&nd-Drik. Agerbech.FA. 1.96. Druer-
nes Nectar er ikke saa sød,

|
Som Hel-

tenes Vanddrik. Pram.-S'terA;.747. G) -drik-
ken, en. det at drikke vand. Holb.Ep.
111.200. Vanddrikken giver en slap Mave.

30 Heib.Poet.1.384. VSO. Q) -drikker, en.

({1i) -drikkere. Ew.(1914).lV275). person,

der drikker vand; især: person, der kun
drikker vand (og ikke spirituøse drikke); af-

holdsmand (jf. -dranker, -mand I.2). Holb.

Ep.lll.200. Den aldrende Vandsælger . . og
de to Vanddrikkere ere . . malede med stor

Dygtighed (paa et billede af Velazquez).

JLange.lll.118. „Jeg er en stor Vanddrik-
ker," sagde han, „og jeg synes, der er noget

40 symbolsk i saadant et Glas Vand. — Ren-
hed, Uskyld." JaAZnu.CP. 39. jf. (m. ned-

sæt, bet.): De taler, som De er, det er at

sige, en Vand-Drikker. Bie^i/S'/mesp. 77.424^.

O -driknings, en. d.s.s. -drikken. LTid.
1733.362. Brandes.X.114. \\ hertil Vanddrik-
nings-kur. Bl&T. -drivende, part. adj.

(l.br.) I) [1 1.2-3] som driver af vand. hur-

tigt bjergedes Baaden . . een og anden af

de vanddrivende Søgutter (0: fiskere) om-
50 slyngedes af kjerlige Arme.Blich.(1920).XIX.

188. Schand.lF.53. 2) [II.6] urindrivende.

Vanddrivende Midler. VSO. Vanddrivende
The. Folk Lægem. 111. 115. -drossel, en.

(ænyd. d. s.; nu sj.) % vandstær, Cinclus

aquaticus. Moth.Conv.V23. NordConvLex.lll.
44. -drukken, part. adj. (især dial.) som
har ind-, opsuget ell. er gennemvædet, -truk-

ket, -blødt af vand ell. regn. Moth.V41. de

Norske Skibe, som baade var meget vand-
60 drukne og stærkt ladte , kunde umuelig

løbe saa let som de Dsmske. Orundtv.Snorre.

111.79. græsbevokset , vanddrukkent Lav-
land ved A&en.JohsSteenstr.lS.26. Lugten
af raadnende, vanddrukkent Træ, der tro-
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sker langsomt til }i\iid.NatTid^*Ul949.Sond.

2.sp.l. MDL. Feilb. LollO. -dryp, et. det

Vanddrj'p, som en slig Utæthed ved Glide-

ren kan ioTiiai.xt3kgQ.PFLunde.Vandjorsynings-
Afparatf.Dampkjedler.(1846).6. Egedes hid-

tidige Vaaningshus . . var, naar det reg-

nede, ikke fri for YsLnddryTp. Bobé.HE.134.
-dan)*t, en. (nu næppe br.) d.s.s. -damp.
LTid.1727.88. Taage (fremkommer) ved det

at Luften . . afkiøles, hvorved Vanddun- i'o

stene savne deres Opløsningsmiddel.^W
Hauch.(1799).686. VSO. -dykker, en.ffagl.

(mods. Rogdykker^^ dykker (I.l). Moth.
V41. j/. Vanddykkerkorp %.IngByf}n.l950.

lZ9.sp.2. Vanddykkertjeneste. Beret-

ningom Kbh.s Brandvæsen.1946147.32. -dyr,
et. {ænyd. vanddiur, oldn. vatnd^r; især

zool.) dyr, der lever i vandet (mods. Land-
dyr (og LuftdjTJ; jf. Hav-, Sødyr^. Moth.
V42. Vanddyr af en Familie, som staaer 20

nær ved Sælhnndenc.GForchh.DG.ld. Frøer
eller andre Wånddyr. Naturens V 1945.100.
-døbe, V. (som gengivelse af oldn. ausa
vatni; jf» IL -ose; 1. br.) m. h. t. gi.- nord.,

hedenske forhold: overøse et nyfødt barn med
vand (og give det navn); valne. Rahb.NF.
1.20. Grundtv. Snorre. 1.68. LGMuller. Dan-
marks Hist.I.(1836).158.

I. Vande, et. se IL Vand.
II, vande, v. ['vana] -ede. vbs. -ing 30

(s. d.). {ænyd. vande, wantne, glda. watne,
oldn. vatna, ;'/. eng. water (oeng. wæterian^,
ty. wåssem (ældre wassernj, mnt. wateren,
weteren; afl. af II. Vand; jf. vatne || om
forb. vande (en) krage (hvor vande vist er

en omdannelse af vende^ se u. I. Krage)
I) (til II. Vand 1-4; m.h.t. ting: tilføre

ell. væde med ell. i vand (i videre anv. ogs.

anden vædske). I.l) (fagl.) væde, over-

stænke med ell. lade ligge nogen tid i 40

vand som led i den tekniske behandling
af noget, for at tilberede det, give det en pas-

sende konsistens olgn. trykke, giøre Papiir .

.

hærde, giøre sev, indbløde og vande. LTtd.
1759.4. er det (0: ler) for tørt, vandes det.

Suenson.B.III.326. han var i Færd med at

vande et nyoplagt Ceraentloft. 6'orø-4m/s<id.

'*ijl939.8.sp.l.
II
om behandling af lærred:

overbruse med vand. Hun vanded der (0: paa
blegepladsen) sit Lærred, sit Garn og sit so

V)Tn\.Winih.V1.258. »Giv mig Vandkanden
der!

|
Vi vil det Lærred vande hist paa

VMgen.IIegermL.Troub.16. SjællBond.66.
||

*% m. h. t. tovværk, der ikke er i brug: (med
visse mellemrum) overhælde med varui for at

fftrhindre, at del raadner, brænder sammen.
^»':rin^\(1752).§457. Uarboe.MarO. \\ m.h.t.
'rt/;i< irrr; især % forb. vande ud (se u. bet.

't.ij. btlli^dl.: En kogt Gjedde, som ikke bli-

ver vandet jævnligt af Moscis gule Vin, er 60

der ikke stor . . Fornøielse ved at sætte
Tand i.Bogan.1.28. 1.2) oversprøjte m.
tand for at afkøle, rense ell. (nu især)
dæmpe ild, støv olgn.; nu i alm. spr. kun

m. h. t. vej, gade: overstænke med vand (fra

vandvogn olgn.) for at dæmpe støvet ell. (ved

vejarbejde) gøre vejbelægningen egnet til ai

tromles. S&B. vande en Vei, en Gade.
VSO. (ved kulfyring) kan man . . dæmpe
Kulstøvet ved Hjælp af det varme Vand
fra Spuleslangen; men med Briketstøvet er

der intet som helst at stille op. Der kan
man vande saa meget man vil.LokomotivT

.

1941.177.sp.l. jf.: Der vandes med Petro-

leum paa Strandvejen. VortLand."^il904.1.
sp.6. 1.3) m. h. t. plante ell. (jf. bet. 1.4^

areal: tilføre, overrisle med ell. (især) over-
sprøjte, -bruse med vand (fra vandkande,
haveslange olgn.) for at give planten det

nødvendige vand, fremme vækstbetin-
gelsernei jorden; ogs. om oversprøjtning med
gødningsvand olgn. Jeg vil vande min bedste

Urtegaard, og bestænke mit Bed. Sir.24.36.

hun skulde lige til at vande nogle Bede.

Sibb.11.108. *hun vandede sin Urtepotte.

Aarestr.SS.11.212. vande en Eng ved Over-
risling. 750. jf.: *Deres Træer med Viin de
v&nded. PalM. VI. 21 9. Ældre Jordbærstyk-
ker har godt af Superfosfat hvorefter der

vandes med Aile. Haven.l925.63.sp.2. || uden
obj. Der plante de og vande; dem glæder
Blomsters liæT.Oehl.XXIX.186. om Aftnen
vi gik

I
i Haven rundt med hinanden,

|
og

knap du Tid til at tale fik
|
for lutter Lugen

og Ya,ndery. Schand.SD.19. || billedl. Jeg plan-

tede, Apollos vandede, men Gud gav Væxt.
lCor.3.6. eders hulde Naade havde vandet

|

Mit gamle, halvuddøde Stammetræ
|
Med

persisk Fyrsteblod. OeAL/.i 77. Vi gammel-
dags

I
Personer, som er spredte rundt i

Landet,
|
hvem ej moderne Strømninger har

vandct.Schand.SD.xxxiii. 1.4) om flod, aa,

kilde, kanal olgn.: tilføre et omraade vand
ved at gennemstrømme ell. overrisle ell.

midlertidig oversvømme det. der gik en
Flod ud fra Eden til at vande Haven. 2 Afos.

2.10. smukke Urtegaarde, Vandede af kiø-

lige Bekke.Holb.Hh.n.35. Hvor Nilen van-
der Ægypternes Jord

| I Africas brændende
Lande. HGAnd. SS. XIL 188. (Jordanfloden)
løber i en meget dyb Dal. Den vander denne
snævre Dal, men ellers slet ikke det omgi-
vende L&nd.GKoch.JL.25. billedl.: *(vi bør)

med Taksigelse 03 mod Hans Throne vende
|

Til Kilden, hvorfra ned de Naades Strømme
gaar,

|
Der Vandet har vor Jord det forbi-

gangne AaT.Holb.NP.Bl." Livets Flod, som
klar i Vaar

|
Vandede Guds Urtegaard I

Grundiv.SS.lV.142.
||

(sj.) tilføre en sø vand.

et Sted vare tre smaa Soer saaledes belig-

gende, at den ene laae noget høiere end den
anden, hvorved den underste blev vandet
af de to øvre, saa at der dannede sig to

rigtignok kun smaa Y&ndlaXd.FJaeobsen.Et
AariGrønland.(1862).26. 1.6) spec. (billedl.)

anv. af bet. I.3-4, i forb. vande med blod
j|

dels (l.br.) i forb. som vande frihedens træ

med blod som udir. fur ai fremme friheden
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ved blodsudgydelse, revolution olgn. JHSmidth.
(ForSandhed.1.169). Vogel-Jørg.BO.352. jf.:

Jeg har . . læst et Sted, at Kjærlighedens

Træ maa vandes med Taarer, ligesom Fri-

hedens med Blod. Oylb.1.174. || dels i forb.

som vande jorden med blod, udgyde ens

ell. sit blod (under aaben himmel, i kamp).
Med Tyrkens sorte Blod du (o: Græken-
land) vande skal

|
Den Jord, som suged dine

bedste TånreT. Blich.(1920).V 204. »Denne
trodsig kjække Pande

|
Maatte bøie sig og

vande
|
Med sit Blod den tabte Jord. Winth.

X.127. »Mindet raaber fra hver Plet
|
der,

hvor Slaget stod,
|
hvisker fra hver Tue,

|

som vandet blev af Blod. Ploug.1.108. 1.6)

(især bibl. ell. dial.) udgyde regn over; væde
(jorden) med regn. Regnen og Sneen nedfalder

fra Himmelen, og vender ikke tilbage der-

hen, men vander Jorden (1931: før den har
kvæget Jorden). Es.55.10. Han vander Bjer-

gene fra sine høie Sa,le.Ps.l04.13. jf.: »Nor-
rig er rig paa Fos og Elv,

|
Danmark med

Regn maa vande sig selv. Oehl.XXXII.24.

2) (til II. Vand l-i) m. h. t. levende væsen:
oversprøjte med ell. (især) lade køle sig
i vand ell. give vand at drikke. »Drengene
af Glæde skraale

| Og vandes af den store

Straale (o: fra brandsprøjten). HCAnd.Saml.
Digte.(1833).283. især i fig.anv.: 2.1) m.h.t.
kvæg ell. (især) heste: føre ned til ell. ud i

dam, sø osv. for at lade dem køle sig i vandet
ell. (og) (jf. bet. 2.2) drikke deraf; trække,
ride osv. til vands (se u. II. Vand 2.io^;

ogs. (jf. bet. 2.i): føre hen til vandtrug olgn.

for at drikke. Sybille har spaaet, at Tyrken
skal vande sine Heste udi Lim^oiåen.Holb.

GW.IV.IO. »Lars han vander Qvæg i Byens
Kjær. PatM.^damJ?./.6i. Karlen skulde van-
de dem (o: to øg) i Dammen, og saa blev
de katolske — bremsgale velsagtens. JFJens.
HF.58. uden obj.: meest vogte man sig at
vande af smaa Kjær og Sumipe.PWBalle.

R.47. 2.2) give, bringe et dyr (især: hus-
dyr) vand at drikke, (de) droge Vand og
fyldte Renderne, at vande deres Faders
K\æg.2Mos.2.16. Om Vinteren vandes Kø-
erne ofte i Stalden. FSO. O. kommer altid

for sent. Han skal jo først vande sin Ka-
iiSinef\igl.PoVyil934.Sønd.l4.sp.3.

\\ (jf. u.

bet. 3.2) m. h. t. høns; især (nu næppe i rigs-

spr.) i talem. han ved nok hvad han gør,
naar han vander sine høns, o: han gør, hvad
der er ham selv til nytte, ell. ved, hvordan noget
rettelig behandles, hvordan en sag skal gribes

an; han er beregnende. Grundtv.Snorre.il.83.
Krist.Ordspr.625. 2.3) (sj.) m. subj. -skifte,
om dyr: søge drikke ell. afkøling i et vand,
vandingssted. lure paa Kronvildtet, naar det
trak hen for at vande i A&Tesw&d. Blich.
(1920).XXIV.64. 2.4) (1. br.) i forb. m. adv.:
forjage v. hj. af vand. fandt en af Karlene
paa at „vande" en Rottefamlie op af et Hul
1 Stalden, saa var „Kvik" (o: en hund) med.
BerlTid.^*Ui>1929.Sønd.3.sp.4.

3) (til II. Vand b) som udir. for at udgyde,
udskille visse legemsvædsker. 3.1) (til

II. Vand 6.3; i rigsspr. især spøg.) i ell. som
udtr. for at lade vandet, urinere. || intr.

Levrn. („prov., navnlig Jydsk. Ogsaa i Sjel-

land. ukjendt i Khvn, i Fyen"). *(faarene)
brægede højt og vandede tit. Rørd.B.136.
I er jo ved at vande i Buxcrne af Forskræk-
kelse alle sammen, sa. 5.213. (koen) hade

10 intetanende stillet sig an og vandet på
tråden (o: i det elektriske hegn), men sank
i knæ , da strømmen sluttedes. Mølbjerg.

Gården.(1949).26L Feilb. UfF. \\ m. obj.:

lade vandet paa. hunden stod og vandede
mine roser I

||
(med ordspil paa bet. 2) -f i

forb. som vande sin lærke, lade vandet.

Moth.L124. 3.2) (til II. Vand 6.4^ i udtr.

for at græde, fælde taarer
||

(nu 1. br. i

rigsspr.) i forb. som vande øjne. »Jeg er

20 ey mindre glad har Øyne ofte vandet,
|

Og tacket Himlen, at han kom saa vel

fra Landet. Holb. Paars. 249. det (var) en
slem Bestilling at rive den raa Peberrod
. . I den Anledning har mangen En maat-
tet vande Øine. CReimer.NB.317. (l.br.) om
taarer: »friske Taarer Øiet vande. PaJM./.
69. (sj.) i pass., om øje: Øjnene vandes.
D&H.

II
(m. ordspil paa bet. 1.3 og 2.2) i

forb. som vande agurker (se Agurk^, en
30 høne (Bang.L.95. sa.Va.224), mus (Kværnd.

Feilb.) ell. (i alm. rigsspr. kun; dagl., ned-
sæt, ell. spøg.) høns. Holst.LHbl.8. hvad er

det — vander du Høns? Er du blevet saa
glad over Giensynet? Bang.SE.34. de Folke-
bøger . . som endnu for et Par Menneske-
aldre siden . . fik Malkepigerne til at vande
Høns. VVed.R.2. jf.: De maa ikke vande
for mange Høns, min egen Liscia, naar Vil-

helm skal (rejse). Schand.VV.314. 3.3) (til

40 II. Vand 5.5; dial.) i udtr. for, at ens
tænder løber i vand, ell. at man føler

stærk lyst til (at nyde) noget; i forb. tæn-
derne vandes ell. (nu vist kun) man
vander ell. vandes tænder. »Hans Belte

ligerviis er overmaade riigt,
|
Eens Tænder

vandes, naar mand ikkun hører sligt.Kyhn.

PE.67. Gaa Du hen og tag Jomfruen op,

hun staaer og „vandes Tænder" efter en
D&nds. AntNiels.FL.II.45. han kunde ikke

50 undvære et Par Sug (af piben) om Afte-

nen . . Jeg saae godt, han sad og vandede
Tænder, endskjøndt han sagde Ingenting.

sa.(Folkekal. 1865. 123). jf.: (hun) Vannes
tænder over at Hun ikke Havde sig in El-

sker. Kollerød.192.

4) (til II. Vand 2) i udtr. for, at noget
kastes ell. slaar ned i vandet. 4.1) (skibs-

bygn.) m. h. t. bolt. Vande Bolte. Saaledes

kalder Skibbyggeren det, naar enkelte Bolte

60 maae slaaes ud af et Skib nedenfor Vandets
Oweråa.de.Funch.MarO.II.145. 4.2) (fagl.)

tvinge ned under vand- ell. isfladen.
Naar man med Isøksen har hugget Hul og
derefter med en Sav skaaret Isen i passende

I
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rektangulære Flager, benyttes Isbrækkeren

til at vande disse o: tvinge dem ind under
Randen af den faste Is, saa at Renden bliver

å&hen. Sal.IX.580. 4.3) (^, foræld.) om hvad
der ligger paa vandet: synke ned i bølger,

tage vand over olgn. (lodsen) gaaer forud

med sin store Lots-Baad, og Skipperen følger

ham saa nær, at han kan høre, hvad Lotsen
siger. Paakommer strængt Veir, eller Lots-

M arkerne vande saa sterkt, at han ei kan
lotse Skibet forud . . maa han gaae om Bord.
Anordn."/iol771.§5. 4.4) (1. br.) falde ell. lade

sig falde ned paa vandoverfladen; om fugl,

fiyvebaad olgn.: lande paa, slaa ned i

randet, af den første Flok (o: edderfugle)

. . sender vi nok saa flot 3 ned paa Vandet.
Det siger sjask, da de tunge Kroppe vander
i fuld ¥&Tt.JBichel.Koloniliv.(1925).135. En
stor P. B. Y.-Flyvebaad viser sig, den van-
der ved ham, slæber ham om Bord (osv.).

BerlTid.^'/itl945.Aft.l0.sp.4. 4.5) (;ii, jæg.)
om projektil: slaa ned i vandet. Blich.(1920).

XV111.118. *mod Orlogsskibet tUmaals man
skyder,

|
og Kuglen vander for Lollands Bov.

Drachm.PT.98. Man kunde . . se Granaterne
vande rundt om Ba,&den.BerlTid.^*^»1915.

Aft.l.

5) (til II. Vand 3-4; dial.) upers. det van-
der, det giver vand; der strømmer vand ud,

ned; til II. Vand 3: det regner (stærkt). UfF.
til II. Vand 4.i: på 6-7 alen kom vi ned til

en vandåre hvor det vandede kolosalt. UfF.
6) (jf. II. Vand 1) gøre noget mindre

kraftigt, lødigt, koncentreret; uden for

forb. vande ud (se bet.l) kun (bank-spr.)

m. h. t. aktiekapital: udvande (4). Disse høje

Dividender skjules for Publikum ved at
„vande" Aktiekapitalen. Pol.*'Ua907.7

.

7) t forb. vande (noget) ud, (jf. udvande^.
7.1) (især fagl., spec.kog.) i egl. bet.: lade

noget ligge en tid i vand for at faa den rette

konsistens, blive udblødt, befriet for visse stof-

fer (fx. salt); udvande (2). Grynene (maa)
vandes godt ud i koldt Vand. CJacobsen.
NyKogebog.(1857).194. Det forudsættes, at
den (o: klivfisken) er vandet godt xid.Const.

Koqrb.SS.
Il

(l.br.) refl.: ligge og trække, ud-
blii.lrs OSV. i vand. derpaa kiødder man dem
(j: huderne) ud og kaster dem i Vandet, paa
det at de kan vande sig ud.JFBergs.G.224.
7.2) billedl.: d. s. s. udvande 4. de vandede
ikke deres Idé ud i Sma&vTøv\. Drachm.DG.
l'il. Min ideelle Begeistring var næsten van-
•!i t nd.sa.SS.^141. undertiden stod (skytte-

h'itgelsen) Fare for at vandes ud til blot
"-' bar Morskab eller Skiveskydning om Gc-
MusteT.PRMøU.Madsllansen.(1881).27.(8J.)
refl.: (Olfert) Ricard skulde slippe for at
staa og vande sig selv ud. KMunk.A.93.

||

fhank-spr.) m. h. t. aktiekapital. 7.8) (sj.)

rftlde. iftrømme frem, ud (som vand), 'ud
• n Or-lstrem fra Lord Henry vanded —

|

!%;ut Huset (o: parlamentet) hans Veltalenhed
tidt b&nded. Drachm.DJ. 11.281

.

III. vande, v. se III. vaande.
Vande-, i ssgr. se Vand-, -blandet,

part. adj. se vandblandet.
Vand-edderkop, en. (zool.) I) (jf.

-spindel og Dykkeredderkop^ den i fersk-

vand levende edderkop Argyroneta aquatica

(af familien Drassidæ). Drejer&Bramsen.Na-
turhistorien.l.(1840).205. lAeberkind.DVlII.
316. 2) (nu næppe br.) skorpionstæge, Nepa.

\Q vAph.Nath.VIll.371. 3) (nu næppe br.)

vandmide, Eydrachna. Funke,(1801).1.507.
vande-fuld, adj. se vandfuld.

Vandel, en. ['van'(9)l] best.f. -en; uden
flt. og næsten kun i tibest. f. {ænyd. d. s. i

bet.: forandring, erstatning, livsførelse, han-
delssamkvem, omsætning, næringsvirksomhed,

glda. d. s. i bet.: erstatning; fra mnt. wandel,
forandring, forværring, mangel, erstatning, bøde,

mht. wandel, ogs. i bet.: samkvem, maade at gaa
20 paa, livsførelse; jf. vandle; sml. forvandle)

I) {udmklet af bet.: samkvem} handels-
mæssigt samkvem; handel med, omsæt-
ning af varer; tidligere undertiden spec. om
tuskhandel. I.l) f i al alm. *en kielder-griis

(o: kældermand),
\
Hvis raad, hvis drift og

vandel
|
Var kun at tappe øl og tran

| Og
svøbe-snerter flette. Sort.(Saml Danske Vers.^

V1.154). (svenskerne) ville tvinge de Dan-
ske at gaae til Revel, hvorhen Vandelen

30 og Stabelen af de Russiske Vahre var for-

flyttet. Siongie.CTir/YiSP. r.2) i forb. handel
og vandel (ty., ænht. handel und wandel,
mht. d. s. (i bet.: omgang, forbindelse, sam-
kvem med andre mennesker); jf. u. bet. 2.3

slutn.) al slags handelsmæssig forbindelse ell.

omsætning af varer; oftest ensbet. m. (tauto-

logisk for): handel; købmandsskab; handels-

forbindelse, -liv, -virksomhed; undertiden i al

alm. om næringsliv, erhvervsliv. Saasom den
40 Profit, man fordum har erhvervet ved Han-

del og Vandel, meer og meer aftager (osv.).

Holb.Rpb.11.2. Handel og Vandel dreves
med Varers Ombytteise, sa.£^p.///.S5. Det
gaaer reent ud (o: hører helt op) med Handel
og Vandel; før stod her saa fuldt ude i

Boden, at Man ikke kunde spytte for Folk;
nu kommer her En i Nye og En i Næe.
Blich.(1920).V1.89. Der var Færdsel, der
var Handel og Vandel paa Gilleleje. Gumld

50 Larsdatter.(1871). 6. Handel og Vandel havde
modtaget et stærkt Knæk. Fndmaa.fZ)onm
RigUist.lV.209). \\ nu næsten kun i forb. i

handel og vandel; dels (nu især dial.) i al

alm.: imidlertid blev 1603 giort et Statutum,
hvorledes de Hansestædiske og Russerne sig

udi Handel og Vandel mod hinanden havde
at opføre. LTid.1725.522. i Handel og Van-
del er det Engelske Hovedsproget. 6rj//6.5ijfc.6.

man lærer ej Folk at kende i Kirke og Bøn,
60 men i Handel og V&ndél. CReimer.NB.53.

dels, i forb. som kost« saa og saa meget,
have en vis værdi i handel og vandel, som
udtr. for den alm. salgsværdi, ixBfdi som salgs-

objekt (mods. den tndre værdi, brugsværdi,
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affekiionsværdi olgn.). i samme Provinds (var)

Forskjel mellem et Pd. Korn, beregnet i

Handel og Vandel, og et Pund Korn bereg-

net i andre Henseendei. Baden.Afhandlinger.
I.(1821).136. en bestemt Værdi (der) maa
erkiendes at udgjøre et saadant Agreemont
ved en vis Ejendom, at dennes Værdi der-

ved i Handel og Vandel forøges, saasom en

ualmindelig skjøn Beliggenhed eller Udsigt.

Forordn.*U1845.§12. Den foran beskrevne lo

Eiendom . . ansætte vi . . til en sand Værdi
i Handel og Vandel efter Nutidens Priis paa
lignende Eiendomme heri Egnen af 13,000

Rd.Hylling.HJ.lOO. Hesten var en Hanno-
veraner, der i Øjeblikket i Handel og Vandel
koster ca. 2000 Kx.PoU'U1940.11.sp.3.

2) {udviklet af bet: omgang med mennesker

og bet.: gang, livsvandring) maade athandle,
optræde ell. leve paa. 2.1) (nu næppe br.)

optræden, adfærd over for ell. personligt for- 20

hold til andre. Min Vandel med Sophie er

din første TnMm^h.Bagges.DV.X.lBO. 2.2)

t virksomhed paa et vist (fagligt) omraade;
løbebane. Inden jeg slutter Fortællingen om
min videnskabelige Vandel i Paris, maae jeg

endnu fortælle følgende blot negative, Ti\-

dr&gehe. PAHeib.E.383. Det første Skridt

var nu giort til min medicinske Vandel
(0: ved at tage min eksamen). Cit.l809.(Per-

sonalhistT.1916.276). 2.3) (især (3) maade 30

at leve paa, føre sit liv paa ell. (især tid-

ligere) periode, liv(safsnit), præget af en vis

levevis ell. livsførelse; levevis; livsførelse; lev-

ned (3); liv (2.8); nu især om levevis osv.,

betragtet i forhold til samfundets ell. moralens
love. Moth.V28. Rolig og uforstyrret . . kan
han bemærke Menneskenes Færd og Vandel.
Heib.Pros.I'V.332. I have jo hørt om min
Vandel (Chr.VI: omgængelse^ forhen i Jøde-
dommet, at jeg over al Maade forfulgte 40

Guds Menighed, og forstyrrede den. Gal.l.

13. (gerningsmandens) Opdragelse, Alder og
foregaaende Vandel. Straffelov "/« 1866. §57.
Man bør vaage nøje over sin egen Vandel
og lade Andre om deres. EGad.TT.145. jf.

Livsvandel. PHans.KK.2U. IsakDin.FF.
361. Howalt.DB.18. *Sang om mangen Old-
tidshandel,

|
Heltefærd og Riddervandel.

Orundtv.PS.111.537. || især i forb. m. kvali-

tativt adj. (feltpræsten) befindes at være 50
baade udi Lærdom og Levnet ugudelig og
ryggesløs, ogsaa af en forargelig Vandel.
ChrVsKrigsrInstr.§26. Grundtv.PS. 1.139 (se

u. uplettet 2). helUg Vandel (Chr.VI: hel-
lige omgængelser^ og Gudfrygtigheds Øvelse.
2Pet.3.11. din bolerske Vandel (Chr.VI: dit
horerie; 1931 afvig.). Ez. 16. 34. hans gode
Vandel som Politimand gennem 34 Aar.
Pol.yi9 1942.9. sp. 5. anstændig (JurFormu-
larbog.' 411), dydig (Rein.(Rahb.LB.I.535). eo
VSO.), hæderlig (Ludv. Bek.Nr.313^'/itl927
§25,3), retskaffen (LovNr.63^*1914), sæde-
lig (JurFormularbog.'409), ulastelig (For-
ordn.**'tl827.§19, d. PEMulV308. se ogs. u

ulastelig 1), uplettet (se uplettet 2), ustraffe-

lig (Heib.Poei.VI.266. VSO.) vandel.
|i efter

præp. i. du haver efterfulgt mig i Lærdom,
i Vandel (Chr.VI: underviisning^, i Forsæt,
Tro. 2Tim.3.10. Salige ere de Fuldkomne i

Vandel (Chr.VI: de, som vandre fuldkomme-
ligen paa weyen).Ps.ll9.1. Kong Guttorm i

Sverrig havde en Datter, Helene, der var
lige saa ren i sin Vandel som skjon af Ydre.
Bergs.BR.llO. (jf. u.bet.1.2 samt II. Handel
2.1; nu næppe br.) i forb. i handel og van-
del, i sin levevis, livsførelse. Lader os vise

i vor hele Handel og Vandel, at vi ere ret-

skafne Mænd.VSO. 11.515. MO.I.875.
vand^elektrisk, adj. (fys.,l.br.) som

angaar elektriciteten i et vandelement. Bl&T.
•element, et. (fys., 1. br.) vaadt element (4)

(mods. Tørelement). Scheller.MarO.

Vandels-attest, en. (til Vandel 2.3;

jf. Forholdsattest; især emb.) skriftlig bevid-

nelse af, at en person har ført et ulasteligt liv

(undertiden krævet af offentlig myndighed ell.

privatperson af den, der søger en stilling, et

legat olgn.). JurFormularbog.'413. LovNr.
250yiol932.§138.

t Vander-skab, et. (ænyd. wander-
skab, -schab, vandring, rejse, hold af rej-

sende haandværkssvende, sv. vanderskap; fra

ty. wanderschaft, til wandern (se vandre^)
vandring; fodrejse. Ew.(1914).IV37. \\ billedl,

om vædskes cirkulation. Safternes Vanderskab
igiennem alle Legemets I>é\e.Lægen.IX.62.

Vande -sted, et. (til II. vande 2;

sml. Vandated; nu kun dial.) vandingssted.

vAph.(1759). NordsjællF.I.134. -stænk,
-svælg:, se Vand-stænk, -svælg.

vandet, adj. ['vana^] (o/?, af II. Vand;

jf. vandagtig, vandig; sml. ssgr, som flad-,

lav-, renvandet)

1

)

(nu næsten kun dial.) om tid ell. vejrlig:

regnfuld. *en Regndag, ak som trist og
vandet

|
Nedrasler hæsligt i den golde By.

Bødt.46. Nu var det sådan et råt vandet
\eiv\ig.Krist.JyA.VI.40. en vandet Sommer.
SprKult.V52. Feilb.

2) om (faste) ting: fugtig, vaad ell. (især;

undertiden m. overgang til het. B) s o in har
et større vandindhold end normalt, ell.

hvis fasthed ell. tørhed har lidt skade
ved opsugning ell. fremkomst af vand (ell.

vandlignende vædske). (sneen var) los og
Ymdet.HCAnd.BCÆ.II.141. det hænder at

sorte Bær sidder paa (revlingris), selv ved
Vintertid, de er sortrøde og vandede indeni,

har faaet Frost, smager af Regn. JVJens.

CT.166. Begge Børn var meget stygge, de

var rene, men vandede i Huden som Regn-
orme. Buchh.Su. 1. 234. For stærk Fodring
med Rodfrugter giver vandede Æg. Naturens
V.1944.432.

II
(dial.) om eng olgn.: fugtig;

vaad. Feilb.

3) hvis konsistens er som ell. minder
om vand. seer man blot at Mosten om
Syltetøiet er bleven mat eller vandet, da er
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det nok at koge den om. Syltebog.(1800).18.

I Begyndelsen er denne Slim tynd og vandet
. . Derpaa bliver den tykkere og mere klæbrig.

MdsskrDyrl.LIX.282. jf.: Det er med Men-
neskene som med sød Melk, den skj orner;

Nogle blive til fiin Skjørost, og Andre til den
tynde, vandede Valle! somme Folk have
i>ykke i enhver Ting, sidde til Høibords alle

Dage og have hverken Sorg eller Savn!
HCAnd.(1919).V335.

4) om syns- ell. smagsindtryk. 4.1) vand-
igtig af udseende. Trykning paa lakerede

Flader giver med almindelig Trykfarve ikke

noget tilfredsstillende Resultat, da Lakken
forsaavidt er uimodtagelig for Farve, som
Trykket ser „vandet" nd. Bogtrykkerbladet.

1937.154.
II

især om øjne: af en farve, der

miruLer om vand, især m. hibet. af udtryksløs-

hed, barnlighed olgn. (jf. u. vandblaa samt
udvandet u. udvande i), klare, vandede
0']ne.AaDons.DU.2r2. Hans lyseblaa Øjne
var vandede og næsten udtryksløse. OieJuui.

De rode Enge. (1945). 100. 4.2) som har en
fad, flov) smag som vand. *Det (o: vin)

• r noget andet — | Det er ikke vandet —
|

Druens Saft er himmelsk Guid. Bagges.Y186.
vandet Smag.J/O." D&H.

5) billedl.: som mangler kraft, styrke, fyn-
iiijhed, (værdifuldt) indhold, aand(righed),
nydelsesindhold; flov; fad; tynd (7-3);

kedelig; banal. 5.1) (nu l.br.) i al alm.
•Kun Mandfolk at kysse, er vandet,

|
Des-

uden af Tode foTh\idt.Bagges.IV13. »det
vandede

| ?T0saiiv.ARecke.ll9. Det vil .

.

blive en vandet Kærlighed, som . . efter Op-
hævelsen af de . . inderligere Forhold skulde
kunne forene ailc. VortHj.I.lndl.7. 5.2) om
noget skrevet ell. talt; ogs.: udvandet (se ud-
vande i). Ordriighed . . bestaaer . . i, at vi

. . udstrækker den (o: tanken) videre, end
paa det Sted var nødvendigt — det vandede.
Iiahb.Stiil.79. »vandet Snak og vandet Poesi.

PalM.1.47. der (hores) under Navn af Præ-
diken mangt et vandet og usmageligt Ord
om Guds KixT\ighed.Kierk.VIII.354. Ratio-
nalismens . . Præster (kom) til at føre deres

andede Snak for døve Øren. UBegtr.DF. I.

'S. nu især om vittighed: En vandet Vittig-

hed. FSO. D&n. jf.: »„Hvad er Humor?" —
„Ikke andet

|
end Vædske! Nemlig hvad der

er \andbt." Oehl.Digte.(1803).251. 5.3) (nu
1. br.) om person (nu kun m. h. t. hans tale

''t. skrifter). »En kjedelig og vandet Præ-
iUnt. Hauch.DVII.17. »Fly . . De vandede
i'octcT.PalM.1.116.

Vande-væld, et. se Vandvæld.
Vand -fad, et. fU. -e ell. t -er (Kbh

Utenp.l784.yr.2.4.sp.2). (glda. vatnfad, jf.

'Adn. vazfata) I) fad (1) (af blik, fajance,
porcelæn olgn.), brugt til vask, iscer af hoved
g hænder; vaskefad. Molh.V42. Een Servante
il dem alle fire! To Vandkander, men kun
't Vandfad og een Potte. Rørd.LD.136. \\

illedl. ell. i sammenligninger, som Vandfad

havde han hele A3ien.nCAnd.(1919).I.80.
jeg har i min Ungdom vaaren paa de lange

Farter . . saa saadant et Vandfad som Søen
her, det æstimerer jeg inte. Schand.VV209.

jf. storm i et glas vand (u. Storm l.z):

Samfundskampe, hvor Idéer rører sig, hvor
der er Storm over et Hav og ikke vore usle

Krusninger i et Y&ndfakd. Bang. Udv.38. Ud
af denne lille Vandfadsstorm kom der

10 intet . . bemærkelsesværdigt. E Brand. (Pol.

*''U1927.13.sp.6). (jarg.) om staalhjælm. Bom.
S.64. 2) 4>- f(^d (-)' iønde, hvori drikke-

vand opbevares ombord paa sJdbe; vandtønde.

SøLex.(1808). AndNx.S.125. \\ hertil Vand-
fads-prop. d.s.s. Parasolprop. OrdiS.
Tandfald, et. ['vanifal'] flt. d. s. ell.

t -e (LTid.1733.798. JSneed.I.151. Blich.

(1920).XXXI1 1.37). (ænyd. d. s. i bet.: tag-

dryp, stærk regn, lille vandløb, hældning

20 m. h. t. vandafløb, katarakt, glda. wadnfall,

lavvande (GldaKrøn.84), oldn. vatnfall, vaz-

fall, vandløb, vandstrøm, stærk regn, ty. was-

serfall, eng. waterfall)

I) forholdsvis brat (næsten lodret) ned-
styrten ell. nedstrømmen af vand ell. selve

det nedstyrtende vand og stedet, hvor
dette findes. I.i) (jf. Kaskade 1) fos (I);

katarakt; ogs. om kunstigt fald (som prydelse

i park olgn.). skiønne Vandfald, som af

30 Højden udspringer og falder af een Skaal i

en a.nden. Pflug.DP.193. Her opdagede jeg

et stort Vandfald, som styrtede ud giennem
en viid Aabning, og flød i Søen. Oe/ii.Øen.

(1824).III.261. (de) morer sig . . ved at

kane ned ad Vandfaldet og svømme i Hvirv-

lerne. JFJens.SA;.! 5. Kaskader er arkitek-

tonisk udformede Vandfald. J3fai;e6rL.*//.27.

II
billedl. ell. i sammenligninger. Havet bru-

ste med en Strøm, som et bestandigt Vand-
AQ i&\d.Ing.EF.VI.44. vældige Hestekroppe ..

med Manker og Haler som Vandfald. F Fed.

(Edda.II.(1914).17). alt var Dommedag,
tykt Mørke med Floder og Vandfald af Lyn-
ild. /2ørd.S'./59. 1.2) (fagl.) det opslæmmede
vands nedstyrten i sluse, vandmølle, ell. om
selve det nedstyrtende vand. „En sluse, hv6r
fra vandet fa.\dcT." Moth.V42. Vandfaldet

ved Møllen . . bruser lydeligt gjennem Nat-
tens Stilhed. Sibb.1.110. Mølle med Vandfald.

50 S&B. jf. bet. 1.1 : *dær er Mølledammen,
|

hvor Strømmen aldrig fryser: |
et frossent

Vandfald over Hjulet hænder. Rørd.DT.*90.

1.3) (nu sj., jf. dog Vandfaldskrave^ om fal-

dende regnvand; regnfald; især: stcérkt regn-

skyl. Vintersæden er jo i Aar i overvejende

Grad kun tynd, saa den har bedre kunnet

modstaa de stærke Vandfald. A'orsørylvts.*/»

1912.2.8P.4. if.: hvo kand nedleggo himme-
lens vandfald (1871: udgyde Himmelens

60 Wiindheho\deTe)?Job.38.37(Chr.VI). \.A) (nu

næppe br.) taqvand olgn. Trærender til at

imodtage Vandfaldet af Bag- eller Side-Huse

i mod Naboen. PI.'*/»1796.§2.

2) (hældning for) vands løb, forho ds-

XX\] lUDtrykt "/, 1951 26
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vis jævne nedflyden; ogs. om det fly-

dende vand. 2.1) (nu næppe br.) om vand-

strøm(me), der flyder ned fra højder, ell. om
aa(er), hæk(ke) olgn. med forholdsvis stærkt

fald. (det er ikke tilladt) at stemme og op-

holde det vandfald, som løber fra nørre iæl-

let.Cit.l700.(KbhDipl.VII.584). Udi vaade

aaringer kand . . byggen forderves af det

meget vandfald, som kommer fra klipperne.

Holb.DNB.37. Spangebroe . . hvor under

gaaer alt det Vandfald, som kommer Norden
fra Biergene. LHøyer.G.19. 2.2) (nu især dial.)

vands afløb fra et sted, især p. gr. af skraa-

nende jordsmon; overfladevand, der løber ned

til et lavereliggende sted; ogs.: hældning, fald

i jordsmon, vejbane olgn., der muliggør van-

dets afløb fra stedet. DL.1—17. Ovenpaa
samme Wey legges en god Kampesteens-
broe, som (skal være) vell ryget, saa den sit

Wandfald paa begge Sider kand have.Ci<.

1701.(HistMKbh.VII.61). (det er) en høj

Fornødenhed, at Stadens Vandfald engang
bliver reguleret efter et ordentligt Water-
Pas og Vandet henledet at tage sin Flugt,

hvor det nærmest og bedst kan ske.Cit.1767.

(HMatthiess.KG.26). Tillige sees paa, at der

bliver Vandfald fra Døren, saa Hytten ikke

skal tage Vand i Tøeløb. VOlsen.Have-Tabel.

(1823).4.sp.2. Denne Egn har et jevnt, et

stærkt Vandfald. MO. UfF. 2.3) (fagl.) om
forskellen i vandets højde (over havfladen)

paa et højere- og et lavereliggende punkt i en

aas, bæks løb ell. den skraalinie, der kan
tænkes draget ml. de to punkter; ogs. om det

tryk, den kraft, der udøves af højereliggende

ell. opstæmmet vand. det udtales i Præmis-
serne til den af Højesteret stadfæstede Kom-
missionsdom (af 1766), at det ikke er Van-
det alene (i Utterslev sø), der er Staden
skænket „men det som er meget mere magt-
paaliggende, nemlig Vandfaldet." Ugeskr.f
Retsv.l919.A.341. da Vandet i Voer Aa op-

stemmedes for at kunne give Vandkraft til

Knudseje Mølle, er der kanske blevet for

ringe Vandfald i den lille Bæk, der drev
Byrdal Mølle. AarbVends.1934.301.

3) i billedl. anv. 3.1) (jf. bet. l.i ; haandarb.)
en drapering af stoffet i dame-beklædnings-
dele, hvorved der dannes en særlig slags bugt-

ninger. Tørklæde og „Vandfald" samt det

morsomme zig-zag-Snit i Nederdelen gør

hver for sig sit til at genskabe Illusionen

om Ungpigeskikkelsen. Hjemmet.^^/11929.30.

sp.2. UfF. 3.2) (jf. bet. 2.z) ;^ om stil-

ling, hvorved kanonens løb hælder lidt

nedad mod mundingen (naar kanonen ikke

er i bruxj). Canonen baxes midt i Porten, og
stilles saaledes, at Løbet med lige Batterier
har Vandfald. Cit.l771.(SøkrigsA.'Ppp.2r).
VSO. 3.3) (jf. u. Kaskade 2; fagl.) en slags

fyrværkeri.
4) (dial.) fordybning i marken, hvor

vandet samler sig. Feilb.

Tandfalds-elektricitet, en.'(fys.)

elektricitet, der opstaar ved forstøvning af vand
ved vandfald (l.i) og brændinger. Christians.

Fys.268. -fu^e, en. (til Vandfald l.i ell. 2;

mur.) fuge, der danner en skraalinie fra et

punkt et stykke inde under den overliggende

sten til den underliggende stens yderrand. Mur
Jernbeton.262. -kraft, en. (fagl.) vandkraft

fra et vandfald (l.i). Bl&T. -krave» en.

(jf. Vandfald \.z) 4> ^^ '*^ skorstenen be-

10 fæstet pladejærnsskærm, der beskytter det aabne
rum, hvorigennem den varme luft fra kedlerne

bortledes, mod faldende vand. SkibsMask.54.
SkibsbygnK.116.
Vand-fang, et. {ænyd. d. s. (i bet.:

vandsamling), ty. wasserfang) I) f det at

skaffe sig (drikke)vand. Kyhn.PE.89. 2) (nu
næppe br.) sted, hvor bække olgn. flyder sam-
men til en større vandsamling (Moth. V42), ell.

sted, bassin, beholder, hvor(i) man opsamler

20 vand til en ell. anden anvendelse. vAph.(1772).
III. Vandfang kaldes de (grøfter), hvorved
man paa et lavt Sted . . samler det fra Høi-

derne nedrundne Ya,nå.Drewsen.L.III.171.

3) (sj.) den mængde vand, noget opfanger.

Vandmænd stryger om ham (o: en laks)

med Klokken krænget, forgæves mindsker
de Vandfanget mod Yeiret. Fleuron.VS.il 1.

t -fart, en. I) sejlads; sejltur. CJMøller.
Kong Svend. (1808). 29. 2) kunstig vandvej;

30 kanal olgn. LTid.1723.219. -farve, en.

{ænyd. d. s. i bet. 1-2) I) (nu næppe br.)

blaalig ell. graalig farve, der ligner vand.

JBaden.DaL. Leth. (1800). 2) (mods. OUe-
farve; især mal.) om farver, hvis bindemiddel

er opløst i vand (bl. a. om akvarelfarver, farver

til brug ved fresko- og kalkmaleri, kalkfarver

brugt i malerhaandværket). (overstryge mu-
rene) med Vandfarve og deri mænget Køn-
røg eller Rødsten med Kalk meleret. Cit.

40 1749.(HMatthiess.KG.50). Han rakte en liUe

Haandtegning hen, udført i Vandfarve. Tops.

III.361. Malerfaget.[1935J.94. \\ billedl. ell.

i sammenligninger, forgyld din Talent ikke

med din Tunges Vand- Farve. ^ørn.Morai./.
146. Ew.(1914).IY181. Hendes Dyder sidder

løst paa hende, som Vandfarver paa en Væg.
Drachm.1001N.61. \\ hertil bl. a. Vandfarve-
maleri, -tegning, -tryk. 3) (garv.) garve-

vædske, tilberedt af birkebark og vand. JFBergs.

50 G. 331. -farvet, part. adj. (f -farvig.

vAph.(1772).III), (ænyd. d.s.; nu l.br.) af

en farve som vand. JBaden.DaL. vandfarvede

Øine. Soya.HF.39. -faskine, en. (fagl.)

faskine, der bruges ved forsk, vandbygnings-

arbejder. MilTeknO.68. NordConvLex.V.486.
-fast, adj. {ænyd. d.s., om ø: vandomflydt

og derved sikret mod angreb (Kingo.SS.II.

201)) I) {dannet efter landfast l.i; sj.) om
vand: som staar i forbindelse med et andet

60 vand. Skals Aa . . forsvinder i Limfjorden,

der er vandfast med Verdenshavene. Berl

Tid.*'il940.Aft.7.sp.2. 2) (jf. -bestandig;

fagl.) modstandsdygtig over for (paavirkning

af) vand. NaturensV. 1914.190 (se u. L fast
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2:2). (spildevandets) Udlob i Aarhus Aa er

en sanitær Ulempe — ikke mindst naar det

drejer sig om saa vandfaste Mikroorganismer

som Tvfusgruppens Repræsentanter. Ugeskr.

f.Lægeir. 1929. 267. sp.2. vandfast Lim. HFB.
1936.393. vandfast T\i3ch.VorUngdom.l942l
43.247. 03 -fattis* adj. (mods. -rig; fattig

paa vand; især om jord, terræn, vandløb. S&B.
en lille Sø, der uden Afløb laa . . herinde

paa den store, vandfattige 'AeåQ.Aakj.VF.77.
Jorden er me|et vandfattig. Poi."/6 2939. 3.

8p.3. -fennikel, en. ^ billebo, Oenanthe
Phellandrium Lam. Amberg. Bille Gram.Far-
makognosi. (1927). 116. JTusch. 321 (sjæll.)

.

•filter, et. (fagl.) filter til rensning (filtre-

ring) af vand. Bøggild.Mælkeribruget.(1896).

175. TeknLeks.1.579. -fiol, en. se -viol. -fir-

ben, et. (jf. -salamander; zool.) dels om fir-

ben af arter, der kan opholde sig i vand; dels

om den store salamander (se u. Salamander 1).

vAph.Nath.II.336. Brehm.Krybd.202. Frem.
DN.558. -flaad, et. (ofte skrevet -flod^.

(sygdom med) sygelig ell. abnorm afsondring

og udflyden af vædske, slim olgn. i) f katarr.

Agerbech.FL.214. 2) (fagl.) om (en sygdom
med) flaad efter grenbrud paa træer; vattersot.

Wagn.Tekn.440. -flade, en. (sml. -bryn 2)
vandets overflade (mods. det underliggende

vand) ell. den flade, der dannes af (et (især

roligt) areal af) sø, hav osv.; vandoverflade.

Fiskene dukkede op i Vandfladen. S'uAm.
(SkVid.XII.163). Fuursøens hele brede Vand-
flade. .S'tftft.//. 2 75. de mange vilde Svaner,
som her tidt ligge paa Vandfladen. HC^nd.
(1919).V.119. man tænker paa den Ensom-
hed, der atter bliver over disse Vandflader,
under denne Himmel, naar det Skib, man
•taar paa, er gledet hoTt.Tops.II.14. -fla-
ItermaH, en. (zool.) flagermusen Vesper-
Ulio daubentonii (der flyver tæt hen over van-
dets overflade). DanmFauna.V. 34. -flag-
rer, en. (zool.) vaarflue, -flagrer. S&B.
-flaske, en. (1. hr.) flaske til at have vand,
itær drikkevand, i; tidligere ogs.: vandkaraf-
fel. Moth.V42. Jeg satte Maden frem til-

ligemed Vinflasken og Vandflasken. Ci<./S25.

(JySaml.3R.I.455). Bøgh.JT.172. || fil II.

Vand 6.3. lugtende Vandflasker (o: flasker

med lugtevand). KbhAftenp.l784.Nr.2.4.8p.2.

L -flod. en. flt. -er ell. f -e (i bet.l:

Holb.Herod.llO. 8a.Ep.I.21). (ænyd. d. s. og

vanneflo(de), oversvømmelse, vandløb, glda.

vaten flod, vandstrøm) I) (især Q) ell. fagl.)

det o/ vandmasser, navnlig fra havet, trænger
ind over og oversvømmer en del af landet;

stor oversvømmelse af indtrængende hav-, flod-

vand; ogs. om de indtrængende vandmasser;
flod (I.l.i). Jeg troer ikke, at (cirribrerne)

af Vandflod ere drevne til at forlade de-
res L&nå. IIolb.DU. 1.14. U. vadede gjennem
Vandet hen til et stort Elletræ, hvori han
huggede et Mærke for at vise, hvor hoit
Vandfloden stod. nauch.MfB.93. Vandfloder

havde bortrevet Strækninger af Jyllands

Vestkyst. Fridericia. (Danm Rig Hist. IV 295) .

(Skagen) blev fra Tid til anden hærget af

orkanagtige Storme, Vandflod eller Sand-
flugt. Xilfads.5ia<7ensMaJere.Ci929;.2.

II
(især

bibl.) om syndfloden (1). jeg lader komme
en Vandflod over Jorden til at fordærve alt

Kjød, som haver Livs Aande i sig under
Himmelen, lilfos.fi.i 7. Noahs eller Deuca-
lions Vandflod. Bagges. L. 1. 236. den store

10 Verdensomvæltning ved den almindelige

Y&ndf[od.Ing.RSE.VII.259. \\ i sammenlig-
ninger ell. billedl. Den Vises Kundskab skal

tage til som en Vandflod. (Sir.2i.24. Holb.Ep.
IV147(se u. Syndflod 2.3;. Landet .. blef

ligesom af een Vand-Flood oversvømmet
(o: ved invasionen af fremmede tropper).

Slange. ChrIV 602. se ogs. Flod sp.l203*^^.

2) (1. br.) om strømmende vandmasse; stor,

stærk vandstrøm. * Fossen, den vilde,
|
Som

20 først kun en Draabe,
|

Til Vandflod op-

\oxeT.Staffeldt.NyeDigte.(180S).39. *jeg selv

i
I

Vandflodens Strømning (o: regnvejret)

skiælved. Aarestr.SS.IV80. nu var det blevet

Snesjap med tøende Driver, Vandfloder og
brusten la. AaDons.MV102. II. -flod, et.

se -flaad. -flom, en. {oldn. vatna-, vaz-

flaumr; især Qp) store frem- ell. indstrømmende
vandmasser; ogs.: oversvømmelse; vandflod
(I.l). Gaarde, der ved Vandflommen maatte

30 vorde beskadigede. M/?.2 799.932. Glat, grøn-
lig, gjennemsigtig skyder den vældige Vand-
flom ned over Fjældskrænten.iVC22om.Z«æse-
bog. 111.(1887).320. om Høsten skyllede det

saadan ned, at alt hvad der trivedes i Lav-
ningerne og paa sid og fugtig Jord, blev
slaaet ned af den uafbrudte Regn og Vand-
flom. JOir.S'Z).///.78. -florvinse, en. (jf.

Netflue; zool.) vandinsekt af underordenen
Megaloptera, især slægten Sialis. DanmFauna.

40 XXXIII. 76. -flyvemaskine, en. (jf.

-maskine 2) flyvebaad; hydroaeroplan. Fædre-
landet.1912.286. sp.2. OpfB.*II.524. -flyve
-plan, et. (foræld.) d. s. Scheller.MarO.
-flyver, en. I) (l.br.) fører af, pilot paa
en vandflyvemaskine. Bl&T. 2) d. s. s. -flyve-

maskine, -flyveplan. Fædrelandet.1912.286.
sp.2. DagNyh.*U1914.3.sp.6. -fløjte, en. ^
d. s. s. -orgel. MuMkL.II.157. -fodre, v. vbs.

-Injf (Biavl.122). (biavl.) sætte vand ind til

50 bierne i stadet. Mærkes . . Tørst hos Bierne,

bør Stadet vandfodres. £iat;2.222. -forbruji;,
et. (jf. -brug 1) forbrug af vand, især i hus-

holdningen, til drikke, bad olgn. S&B. i den
varme Sommertid . . er Vandforbruget i

Husholdningerne .. støTst.VortIIj.IV,2.189.

TeknLeks.III.593. -fordamper, en. (især

fagl.) beholder med vand til anbringelse paa
radiator olgn., hvor vandet vil fordampe og

give luften tiltrængt fugtighed. Pol.^*/il938.

bo 24.8p.6. -forKlemmixeJ, en. ^ (l.br.)

den paa fugtige steder voksende forglemmigej
Myosotis palustris L. AHenningsen. LGJ.156.

•forsyldninc« en. (mods. Olieforgyld-

ning; fagl.) metode Hl forgyldning, hvor binde-

26<
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midlet er en blanding af limvand og slæm-

met kridt. Paparbeideren.(1835).188. OpfB*
1 1 1.230. -form, en, i) (naiurv.) form af

plante ell. dyr, der lever i vand. en Land-

form (af Polygonum) med opret Stængel .

.

og en Vandform med slap Stængel. W'arm.

Bot.667. WesenbL.Ins.6. 2) (biergv.) en af

cirkulerende vand afkølet form (3.3) paa høj-

ovn. Sal.III.207. »for8ilirin|>^, en. (fagl.)

d.s.s. -skade-forsikring. BZÆT. jf.ForsikrO.

-forskrækker, en. (jarg.) person, der

har vandskræk; vandskrækker. Pol.*fil922.

Sønd.S.sp.l. KNordent.JL.I.154. -forsyne,
V. vbs.-ing (s.d.). spec. (jærnb.): sætte vand
paa tender olgn.; ogs. intr., om lokomotiv: tage

vand ind. Kedelvogne, som vandforsynes.

DSB.Sign.III.135. Toget skal vandforsyne

i (Roskilde). Lokomotivl\1934.193.sp.l. -for-
syning, en. Bøggild.Mælkeribruget.(1896).

170. i gamle Tørvegrave, hvor Vandforsy-
ningen er rigelig, vokser mægtige Skove af

T&grøT. HeeAnd.MS.71 . Maskinen . . er under
Vandforsyning. Lokomotiv T.1938.283. sp.l.

\\

oftest om en bys, et omraades forsyning med
vand, især fra vandværker olgn.; ogs. om de

anlæg, den institution, der er knyttet til denne

forsyning. En slet . . Vandforsyning i store

Byer virker ødelæggende for Liv og Sund-
hed. Goldschm. BIS. 1. 127. Vandforsyningen
skete gjennem Trærender fra Søerne. Davids.

KK.18. SaUXXlY.492. \\ hertil Vandforsy-
nings-anlæg, -attest (o: attest om at vand-

forsyningen til en nybygning er i orden),

-bidrag, -boring, -foretagende, -ledning,

-lov (om LovNr.54"'Ul926, der handler om
vandindvinding. TeknLeks.III.597), -pumpe,
-station ofl. -fos, en. (ænyd. wandtfaars;

sj.) vandflod; fos. Hauch.11.317. sa.MfB.173.
-franskbrød, et. (bag.) franskbrød, hvor-

til dejen er lagt i vand (og ikke i mælk).

Winth. (Tilsk. 1918. 1. 150). MReinhardt. FE.
11.90. -fri, adj. I) (sj.) som ikke er vædet

af vand, regn, taarer olgn. *Der staaer han
med det stive, vandfrie Blik!

|
Tungt maa

ieg føle nu, der er en Kunst,
| Som hedder

huul FoTstiWelse. Bagger.11.85. *Vi (o: zigeu-

nere) sove foruden Væg eller Tag,
|
Under

Regnens skyllende Vande, —
|
Den lille Greve

gaaer hver en Dag
|
Med vandfrie Blik og

Fa.nde.smst.321. 2) (fagl.) som ikke inde-

holder vand; befriet for sit vandindhold, vand-
fri Viingeist. Handels-og Industrie-Tidende.
1803.332. Dette er det vandfrieste Kali vi

kan erholde. Ørsf.iS. 72. calcineret (vandfri)

Jernvitriol. Manufad. (1872). 244. Vandfrit
^eå. Møbelsnedkeri.[1937].57. 3) (l.br.) som
vandet ikke kan trænge ind i (og ødelægge).

En vandfri Kielder. FSO. -frø, en. (jf.

Kildefrø; zool.) den grønne frø, Rana escu-

lenta. vAph.(1764). DanmFauna.1.71. -fagl,
en. {ænyd. d. s.; især zool.) om fugle, der lever,

opholder sig i ell. ved vandet (især: svømme-
og vadefugle), hvide og^ sorte Heyrer, Gies,

Ender og andre Vand Fugle. P/?i/5f.DP.7J3tf.

I . . kølige Strømme | Drikke vi ville. Vand-
fuglene liig.0eRXXX.i7S. Af Vandfugle
var navnlig Pibeanden . . og den Nordiske
Lappedykker . . hyppige. Orm7AoJPT,XXX/.
128.

II
(dial.) som navn paa speåelle fugle,

bl. a. engpiber, Anlhus pratensis (JCoUin.
Meddelelser om da. Fugle. (1895 1.52) og vip-

stjært (Feilb.). -fuld, adj. (i[ vande-, se

u. bet. 3). (ænyd. wan(d)fuld (om sky, jord).

i'o æda. watn full (Harp. Kr. 155), watnsfuil

(smst.69) om legemsvædske) fuld af vand.

I) (sj.) om beholder. *et vandfuldt Kar.

FGuldb.S.46. 2) (nu næppe br.) om jordbund
ell. landstrækning: fugtig, vandholdig ell. rig

paa moser, søer osv.; vandrig. (Københavns
amt) er jevnt og meest bestaaende af sort

Muld, men tillige saa sidagtigt og Vand-
fuldt, at Veyene ora Vinteren, falde meget
besværlige. E Pont. Atlas. IL 66. det endnu

20 vandfulde og skovrige Amerika. /2o//ie.P/t.

IL461. 3) [11.5] t om legemsdel, organ, er

en Hest feed om Hovedet, og haver vande-
fulde Øyen. HesteL.(1703).A5r. || om person:

vattersotiig. Grundtv.PS.1.129. I. -fare, en.

(ænyd. vandfore, -foer, -furre) spec. (landbr.):

fure, der pløjes langs en ager, ml. to agre

ell. gennem lavningerne i en (vintersæd)mark
til bortledning af overflødigt overfladevand.

Vandfurer bør gjøres i Efteraaret, ej aliene

30 paa Rug-Agrene. Fleischer.AK.68. LandbO.*
287. ofte i forb. pløje (Olufs.NyOec.1.95.

PhRDam.FI.63. SjællBond.102), skovle
vandfurer (op) (se skovle 1), trække
vandfurer (Rawert & Oarlieb. Bornholm.

(1819).242. SaVXXlV.497). II. -fare, v.

vbs. -ing (JPPrahl.AC.lO). (ænyd. vand-
furre; nu især dial.) pløje, trække vandfurer

(i). JPPrahl.AC.lO. NGrønbech. Landbruget

paaBornholm.(1815).13. Giersing. Landoeco-

40 nomien.l.(1825).542. Esp.380. -fare-plov,
en. (landbr.) plov til pløjning af vandfurer;

vandplov. Olvfs.Landoecon.184. Sal.XlV.425.

-fylde, V. (jf.-iy\åi\ fagl.) v&s. -ning (Har-

boe.MarO. Scheller.MarO.) ell. (1. br.) -ing

(Tuxen.Søfart.473; se ogs. ndf. 1.55 ff). fylde

med vand; fylde vand paa; spec. ^ om sHb:
indtage fersk vand. Lokomotiverne skal vand-

og kulfyldes ved Endestationerne, DagfA''j/ft.

^*Uxl928.11.sp.2. Denne Sprængladning . .

50 vilde være tilstrækkelig kraftig til at kunne
sprænge Skibshunden og derved vandfylde

et Rnm. SorøAmtstid.*^U*1945.1.sp.l. \\ her-

til (især ^): Vandfyldnings-afgift, -fad,

-lius, -mandskab, -plads (Harboe.MarO.
Vandfyldings-: SøLex.(1808)), -sted (Schel-

ler.MarO. Vandfyldings-: Rawert SGarlieb.

Bornholm. (181 9). 190. S&B.), -tønde samt

(fagl.) Vandfyldnings-tal, tal, der angiver

den brøkdel af en murstens hulrum, som ved

60 gennemvædning fyldes med vand (MurJern-
beton.l4). -fyldt, part. adj. (m ell. fagl.)

fyldt med vand; især om beholder, fordyb-

ning i jorden, porøs masse, de vandfyldte

Lavninger . . hvori Tørven dannede sig.
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JapSteenstr.T.5. vandfyldte Luftpuder. Ban^.

.'iG.29. mens dens (o: føllets) Moder drak

af vandfyldt Trug,
|
den tyvestjal en Mælke-

taar i Smug. Noe-Nygård.S.30. vandfyldt

Rist. Rist med hule, vandfyldte Riste-

stængeT.TeknLeks.1.580. -føde, v. (dannet

efter brodfode olgn.; 1. br.) refl.: forsyne sig

selv med vand. Klostermarkens damme kunne
tidligere ad naturlig vej vandfode sig selv;

men den udtørring af jordlagene, som har
landet sted i de senere årtier, har også her

sat sig STpor.AFang& IBuhl. Roskilde adelige

Jomfrukloster.(1939).38. -føler, en. (sj.)

d. s. 8. -viser. Larsen, jf. V a n d f ø 1 e r i. smst.

•førende, part. adj. (især fagl.) som rum-
mer, danner ledning for rindende vand. En
vandførende Canal, Grøft, et vandførende
Rør. VSO. De vandførende Rør (hos planter)

ere to Slags: Vedkar .. og Vandrørsceller.

Warm.Bot.261. især om jordlag ell. bjergart:

Andres.Klitf.llS. (i) Geologien sondres mel-
'

'ra vandforende og vandstandsende Lag.
>ieensby.Geogr.l59. -føring, en. (fagl.)

dei at et vandløb, en ledning osv. er vand-

førende, ell. (især) den vandmængde, der strøm-

mer i vandløb, kanal, vandledning osv.; spec:
det antal kubikmeter vand, der i et sekund
siremmer gennem et tværsnit af vandløbet osv.

VidSelskSkr.Nat.5R.IV307. Lednino;er med
constant Vandføring, smst. VI. 1. Kildernes

Vandforing (er) blevet forringet. ^Fan^./Z.
54. Naar et Træ er „ringgnavet" (o: af
mus), d. v. 8. at Barken er gnavet af rundt
om hele Stammen, ophører Vandforingen og
Træet dør.Pol."/i*1943.3.sp.3. IngBygn.1949.
-68. -gade, en. spec. (1. br.) om kanaler, der

^eder i stedet for gader (i byer som Venezia).

Gondolerne i Venedigs Vandgader. CBern^.
VI1.183. KMich.(PoU*U1914.7.sp.5). -gal,
adj. I) t «om lider af vandskræk. Moth.V43.
2) (sj.) inderlig glad ved at se, finde vand
(i vandløb) paa vandfatligt sted. Dalen er

Hedeboernes værdifuldeste Eiendom, og Aa-
vandet Dalens største Gode, og derfor er

Hedebonden baade vandgal og vandklog og
vil altid vedblive at være det. Dalgas.BH. I.

40. i/. Vandga skab. smst.39.

landgang, en. {ænyd. d. s. (i bet.

2.4-5 og 3 sand i bet.: oversvømmelse), glda.

vantgong (i bet. 2.*), oldn. vatn(a)gangr,

"indløb, -strøm, -flod}

i) om virkelig ell. tænkt bevægelse. I.l) (dial.)

iet at gaa for at hente vand. Man havde
n slem Vandgang, naar der var langt at
hente W&nd.UfF. 1.2) (sj.) vandets gang,
$trøm, ledning fra et sted til et andet.
'f ".V43. 1.3) [II.6.81 t vandladning.

nchsen. Medicinsk Underviisning. (1 749).
-'. Naar et Barn . . har daglig sin rigtige
Stof Igang og Vandgang. JCLon</c.B.250. 1.4)

0,dcspr., l.br.) det al falde i vandet ell. gaa
1 vandet, bade. Drengene (sejlede paa) de
-'amle Voldgrave (der maatte) give Plads for
inge Sekrigerea , . Smaabatailler, der dog

alle endte uden Y&någ&ng.NatTid.*/sl913.
Sønd.l.sp.4. D&H. 1.5) (jf. gaa i vandet
u. IL Vand 2.i ; dagl.) det at komme galt af
sted, blive til nar, blamere sig, gøre fiasko.

jeg er kommen for at hjælpe hende; men
jeg vidste ikke, det skulde blive saadan en
fuldstændig Vandgang. Morgenbladet.*Uil889.

3.sp.4. *Gudens Vandgang er Stof endnu
for Pigernes Spot. Høeg&Rubow.Overs.af Ovids

10 Fasti.(1945).80.

2) om vej, rende, ledning, gang (7).

2.1) (foræld.) stræde, gang i en by, der
fører ned til byens vandløb ell. vanding

,

hvor der hentedes vand; vandslræde. HMat-
thiess.Oader.45f. 2.2) (jf.-hns 2; dial.) rum,
som kreaturerne bliver trukket ind i,

naar de skal vandes. AarbHolbæk.1915.36.

2.3) (møl.) rende, gennem hvilken vandet
fra inølledammen løber ind til mølle-

20 hjulet; vandkarm; vandrende (1.3). SprKult.
11.126. 2.4) om vandledning , akvædukt,
vandrør, kanal, kloakledning ell. (nu
især; dial.) grøft, gravet rende til varui.

de forunderlige Aqveducter eller Vand-
gange (i Rom). Holb.Herod.34. i store Færge-
stræde, hvor to rummelige Vandgange an-

lægges, som mageligt kunne modtage alt det

Vand, der efter en Pladsregn kommer væl-
dende fra Øster- og store Kiabmagergade.

30 Tode.M.89. Junge. 400. Feilb. 2.5) [II.5.8]

t urinrør (Urethra); ogs. om urinleder
(ureter) (Moth.V43. Aaskow.A.43). Moth.
Conv.V24. Saxtorph.F.45. en heftig Brænden
og Skæren i 'Varn\ga,ngen. CEMatigor.RS.98.

3) (jf. holl. watergang samt Gang 8.2) ^
i best. f., om de klædningsplanker i et

skib, som ligger ml. øverste og nederste
vandlinie, ell. om det hertil svarende
parti af skibssiden; i videre anv. om den

40 linie paa skibets skrog, der dannes af vand-
spejlet; vandlinie (1). (skibet) var beslaget

med Jernsprænger (fejl for Jernspænger, jf.

1. Spang 1) fra Vandgangen op ad Borde.
Holb.Søhist.106. Kast mig i forstafnen, i Bag-
stafnen, eller need ved Vandgangen af det

Fartøy, hvor det er dig til mindst u-leylig-

hed.Dumetius.il1.75. Skibets Kiolhaling og
Digtning under og oven Vandgangen. CPon<.
HR.34. Harboe.MarO. Tuxen.Søfart.473. En

50 stor Damper kom tilsyne; dens mønjemalede
Vandgang lo ildrødt mod h&m. JacPaludan.
F.236. ofte i forb. i vandgangen: hånd
dennem (o: krigsskibene) mon skyde | I deris

Vandgang
| de udygtig hXal.ViseOmSven-

skens mislingende Forrehafvende.fi 710J.V.11.
(han) lod med et Vridt bore Hul . . i Vand-
gangen paa Fiendens Skihe.Orundtv.Saxo.I.

71. Heksen (paa Kæden) er i Vandgangen.
Scheller.MarO. i videre anv. om den linie,

60 hvortil vandet naar paa bolværk, skrænt olgn.:

Vi kjørte . . langs med Traven . . med Engens
grønne Indfatning i Vandgangen. Bojrjcs.ZJF*

IX. 62. paa en Længde af c. ^U Miil af

Aaen . . Hndes Tegn til betydelige Brunkuls-
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lag; desværre ligge de som oftest i Vand-
gangen, dækkede af høie Skrænter. Dalgas.

BH.I.87. II
hertil: Vandgangs-linie (Drachm.

IJD.167. JVJens.RF.36), -gkud (VSO.).
\»nd-ga», en. (jf. Halvvandgas; fagl.)

blanding af kulilte og brint (der fremstilles,

ved at man leder vanddamp gennem glødende

koks, kul (i en generator)). Larsen.^(1888).

VBudde.Med.Afhandlinger.(1894).819. Christ.

Kemi.lll. \\ hertil Vandgas-anlæg, -blæse-
flamme, -svejset, -svejsning (o: svejsning,

hvorved opvarmningen sker i en vandgas-

flamme og sammentrykningen ved hammerslag
ell. masicinelt tryk. DanskStandard.nr.315.
(1941).l), -værk ofl. -gennemtrænge-
lig, adj. (fagl.) som vand kan trænge igen-

nem. Bl&T. Vandgennemtrængelighed.
MurJernbeton, lå. -givende, part. adj.

(l.br.) som giver vand (se u. II. Vand 2.2).

Kilden er oprenset og vandgivende igen.

Aarb Holbæk. 1946. 196. Ekstrabl. "/t 1949. 5.

sp.4. jf. (sj.): (Nilen er) som Vandgiver
den nødvendige Betingelse for Jordens Kul-
tivering. Ferden GZ).7.3.

II
til II. Vand 6.8.

Russiske Heste (som er) rumpegale og vand-
givende. Da9iVt//i."/,ii93i.23.sp.3. .glas, et

(i bet. 2, der alm. er uden art., undertiden

en. Pas paa Vandglassen til Ægnedlægning.
BerlTid.^'/»1947.Aft.l2.sp.4. den Vandglas,
som ikke er egnet til Ægnedlægning. smst.).

{ænyd. d.s. i bet.l) I) glas (2.1 ), beregnet til

at rumme vand. *Min Livsdaad (er) som en
prægtig Urtekost,

|
Der blomstrer i et Vand-

glas uden Rod.Oehl.VIII.180. Brugte Fugle-

bure Reder og Vandglas til Sa,\g.Pol.^/tl941.

IS.sp.l.
II

især om forholdsvis stort drikkeglas

til vand (nu i reglen uden fod og af nogen-
lunde cylindrisk form). MO. to unge Labaner,
der . . drak Portvin af YandglakS.ORung.SM.
22. Sølvbæger . . Facon som et Vandglas.
PolitiE.Kosterbl.^/iil925.1.sp.l. en storm i

et vandglas, se Storm 1.3.
||

(til II. Vand
5.3; t uringlas. Moth.V43. vAph.(1772).III.

2) (jf. Glasvand, Stenvædske; især fagl.) en

(af den ty. kemiker Fuchs 1823 opfundet) op-
løsning af kalium- ell. natriumsilikat i vand,
der danner en glasagtig masse, som bruges til

imprægnering af træ, lærred, papir (som be-

skyttelse mod antændelighed), som kit til glas-,

porcelænsting, til præservering af æg m. m.
MO. Wagn.Tekn.256. TeknLeks.1.580. \\ her-

til (fagl.) Vandglas-farve (malerfarve, ud-
rørt i en opløsning af vandglas. MalTek-
nik.l7), -forbinding (0: forbinding med et

i vandglas opløst lærredsbind. Panum.620),
-kit, -maleri (0: maleri, hvorved vandglas
er brugt som bindemiddel for farverne. Mal
Teknik.151), -opløsning ofl. -glasur, en.

(bag.) glasur af sukker, udrørt i vand (m.
forsk, tilsætninger). I Suhr.Mad.^" (1923).247.
-grav, en. (ænyd. d. s., glda. vantgraff
(Suso.20)) langagtig, firkantet, vandfyldt ud-
gravning, især brugt som vand-beholder, -bas-

sin, vold-, fæstningsgrav, som forhindring ved

ridning og forhindringsløb; tidligere ogs. om
kanal, grøft til afledning af vand olgn, (jf.

MO.). de hentede ham igien fra den vand-
grav (1871: Brønden; Sira. 2Sam.3.26 (Chr.

VI). Foran havde de Skantzen, hvoraf Dyt-
merskerne beskiøde dem uden Ophør; bag
til vare Rustvognene, og paa begge Si-

der vare store VaLnd-Grayer.Holb.DH. 1.804.
HCAnd.(1919).III.20. (borgen) var omgivet

10 af YBinågr3iV.Aarb.l941.88. Sportsleks.1.397.

11.645. -gren, en. (tidligere ogs. skrevet

Van-. VSO. 11.420.653. Musling. Overs. af
Goethe: Udv.Skrifter.1.(1832).16). {ænyd. d. s.,

jf. <y. wasserast, en^. waterbough ; l.led hen-

tyder maaske til, at grenen er stærkt saft-

fyldt, ell. (jf. II. Vand 1) til at den ikke

bærer frugt; jf. -blomst 3, -kvist, -skud 2
samt Snylteskud; gart.) I) kraftig, stærkt saft-

fyldt, ikke-frugtbærende skud, der bryder ud
20 fra et træs stamme ell. tykke grene. Ingen Be-

skiærelse eller Opsnitning maa skee paa
noget Slags Træe i Skoven, uden alene af

Vand- Grene paa unge Eeger. Forordn.'*/

1

1733.§2. (træets saft) maae søge at skaffe

sig selv Udveie, og bryde ud i den een^
Vandgreen efter den a^nåen. Fleischer.HB.

388. Inde i Haven saa det trøstesløs forsømt
ud. Nogle gamle Frugttræer stod fulde af

Vandgrene. Skovrøy.Fort.63. DanmHavebr.60.
30 II

billedl. (vore) nationale eller individuelle

Syns-Maader (er kun) ufrugtbare Vand-
Grene paa de store Stam-Træer. Crrwndfø.

Myth.113. (han) er udansk i sin Tænke-
maade, en Vandgreen eller en Snylteplante

i de „Danskes ll&ve".Blich.(1920).XIV103.
smst.XXVI.195. 2) bladbærende og langs jor-

den udstrakt, men ikke ell. kun i spidsen

rodslaaende sidegren paa plante (flagellum).

CGRafn.Flora.1.72. Lange.Flora.LVi. Jord-

40 bærrankerne (kan) ogsaa blive kaldt Vand-
grene . . sikkert med Tanke paa, at de lig-

ger vabnåret.Gartner-Tidende.1930.37. -gre-
net, adj. (bot.) som skyder vandgrene (2).

Drejer. BotTerm.l4. vandgrenet ranun-
kel, Sf Ranunculus repens L. Rostr.Flora.

1.148. -grube, en. (bibl.) gravet bassin

til opsamling af vand. Herjen skal sende
Regn til at fylde vore Vandgruber. Jwd.^.

86. Reiser.V 207. -gryde, en. spec. (især

50 kog.): en i et komfur indbygget, i reglen

firkantet beholder, hvorfra man faar varmt

vand til brug i køkkenet. LandmB.II1.370.
IngebMøll.KH.49. -grænse, en. (l.br.)

søgrænse. et Land som Frankrig med tre

Vandgrænser. »Si; CZaMs.^Æ.24. -græs, et. 3(

(nu kun dial.) om forsk, græsser ell. græs-

lignende planter, der vokser paa fugtige ste-

der; ogs. om tang, søgræs (1) olgn. Vand-
græsset ligger dernede

| Som en Fisk med
60 uhyre Finne. Drachm.III.98. spec. om strand-

sødgræs, Glyceria spectabilis M. K. (JTusch.
102. Drejer. Foderurter.(1837).7O . jf. Feilb.), og

fuglegræs, Stellaria media (L.) Vill. (Feilb.).

om en slags rapgræs, Poa aquatica: Viborg.
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Pl.(179o).25. •græskar, et. (frugten af)

Citrullus vulgaris Schrad.; nu: vandmelon.
Schumacher. (1808). 22. -grød, en. (ænyd.

d. s.) grød, hvortil grynene er kogt i vand (jf.

Risvandgrød^; iscer om saadan grød af hyg-

'vryn, byggryns-vandgrød. Om Aftenen giorde

nin Tienere Christian sin første Profve at

^ere dansk Mund-Kok ved at lafve en

dansk \and- Grød. Klevenf.RJ. 20. Wess.152
fse u. Sodgrød \). Hvad maa jeg give min
iere Ven til Aftensmad? Vandgrød med
rav Corender i? Olufs.GD.21. FrkJ.Kogeb.

118. i en vrøvlevise (hvis slagord tillægges

Lorry FtHlberg): Vi spiser ikke Søm! |
Vi

flækker ikke Vind!
|
Vi hænger ikke Vand-

grød i Vinduet ind! se Vogel-Jørg.B0.614.

-grøtt^ en. (ænyd. d. s.; især landbr.) grøft

til ledning af vand, isosr fra ell. til mark,
ng olgn. Moth.VéS. Olufs.NyOec.1.95. Der
ar små vandgrøfter i engen. Hjortø.Kr.33.

Man skulde mærgle, dræne, grave Vandgrøf-
ter paa Brakjorden osy.AarbHolbæk. 1946.

117. O -gren, adj. søgrøn. Oehl.XXXI.
!8. Hendes blaa Øjne blev vandgrønne.

Schand.IF.15. lette, klare, vandgrønne Gan-

diner.TidensKvinder.*/»1930.32. -grønt, et.

(fagl.) bjerggrønt. VareL.*9r2. -gud, en.

(cenyd.d.s. (Kingo.SS.II.91); jf. -guddom;
mytol.) gud(dom), der menes at bo i og her-

ske over havet, vandene. Moth.V43. NMPet.

Myth.120.122. -gaddom, en. (mytol.) d. s.

Fund (i brønde og kilder) maa sikkert op-
fattes som Ofre til en Vandguddom. iVa-

UonalmusA. 1934.23. -gænger, en. (jf.

-gang 1.4; sj.) person, der gaar i vandet (se

. II. Vand 2.\); deU i egl.bet.: blot i Løbet
ti en eller to Generationer er alle bleven
\ åndgængere. JVJens.(Danniark.III.(1943).
fi78.sp.2). dels om person, der blamerer sig,

bliver narret olgn.: RCRasmussen.MineRune-
lætningers Hist. (1892). 10. -haar, et, en.

3( om grønalger af slægten Conferva ell. fa-
milien Confervaceæ. Viborg. PI. (1793). 249.
'

BotTerm.247. Rostr.BP.lOO. JTusch.
ril.).

II
ogs. om alger af andre familier.

nrrnevandhaar samt nøglet vandhaar (u.

I.nøgjpty. -hagl, et. {ænyd. d. s.; foræld.)
^maa hagl, fremstillet ved at ryste smeltet bly

ifnnem en sigte ned i vand. POWalløe.Dagb.
^!. mich.(1920).XVI.179. DJagtleks.1354.
hammer, en. I) en ved vandkraft (ved
<rnulhjul) drevet maskinhammer. KbhSIcild.

I'"y^p.l.',06(se u. -stue;. JFBergs. 0. 21 3.

'> I '111,1.77. 2) (jf. Pulshammer samt
2; fys.) lufttomt glasrør, indeholdende
der, naar glasset rystes, med en stærk
"der mod rørets vægge. Seheller.MarO.
XIV499. -hanuret, part. adj. (fagl,

'.) hamret med vandhammer (1).

" <le Søm. A/O. -hane, en. hane
' I øTved man (ved omdrejning) aabner og

for en vandledning. Min Skr.*'»1862.
Torsken slagtes, gives den et Snit i

n 0;:^ et ved Halen og holdes der-

efter hen under Vandhanen, medens man la-

der Vandstraalen overskylle den godt. FrkJ.
Kogeb.141. Vadsken af hele Familien fore-

gaar ved den offentlige Vandhane paa Gaden.
KvBVyi»1912.2.sp.2. jf.: Hun havde grædt
hele Tiden som en Vandhane. Ban^.Sfi.iSS.

II (iC''''9-) om ko, som giver tynd mælk. Silke-

borgVenstreblad."Ul927.4.sp.6. f -harnisk,
et ell. en. dykkerdragt. KSelskSkr.VIII.131.

10 Lægen.VI.134. -harpiks, en ell. et. (fagl.)

hvid harpiks, hvid beg (der indeholder indtil

WU vand). VareL.*912. -have, en. (gart.)

have, hvori indgaar (partier med) damme,
aaløb, kanaler olgn. Vandhaugen ved Frede-
riksberg (i 1747). Exner.Detkgl.Vaisenhuus.

(1881).63. Vandhaven, dens Anlæg, Planter,

Fisk m. m. Erstad -Jørgensen, (bogtitel. 1939).
-henter, en. spec: I) (fagl.) beholder, ap-
parat, hvormed man optager vandprøver fra

20 havdybder. Fedders.H.79. JohsSchmidt.Dand's
Togt.(1932).20. 2) (forst.) hos rød-el: en fra

en vandret, højtliggende rod udgaaende rod-

gren, der vokser ned til et vandførende lag, hvor
den udvikler siderødder. Tidsskr.f.Skovvæsen.
1914.B.70. -hest, en. {ænyd. d. s., om skib

og om vandbeholder af form som en hest (?))
I) t flodhest. Moth.V43. 2) (1. br.) i folke-

troen: d. s. s. Damhest. D&H. 3) (jf. -hosa;

dial.) skypumpe. Feilb. 4) (fagl.) det stykke

30 tømmer i bunden af en sluse, der danner en
kant, hvorover vandet falder. Flodemaalet
ansattes ved Landvæsenskommissionsforret-
ning af "/, 1882 til 41'/, Tomme over Vand-
hestens Overflade. Regulativ for Næraa-Rolf-
stedAa.(1884).7. -himmel, en. {glda.wa,tn
hemmel, himmelhvælving, bestaaende af vand
(is); fagl.) himmel i polaregne, der afspejler

aabent vand. AchtonFriis.322. Seheller.MarO.
-hinde, en. I) (1. br.) om vand(lag), der

40 ligesom danner en hinde over noget ell. paa
en vandmasse. Dypper man Glas, Træ eller

Metal i Vand, ville disse Legemer befugtes
af Vandet, det er, de bhve overtrukne med
en Vandhinde. CHolten. Naturens alm. Love.
(1857).73. Ganske paa samme Maade som
Vandløberne løber paa Overfladen af Van-
det, er Notonecterne (o: en familie af tæger)

tilpassede til at holde sig forstøttede op
imod Vandhindens Underside. WcseniL./n«.

50 120. 2) (ikke i rigsspr.) hinde, der ved øjen-

sygdomme danner sig over (paa) øjet; stær.

Et Øyen-Vand for . . Vandhinder og andre
Øynenis Blindhed paa Heste. He8teL.(1703).
A4.'' Boers.VetF.30. 3) (anat., l.br.) horn-
hindens bageste membran (tunica Descemetii).

Anat.(1840).II.275. Panum.641. 4) (jf. -sæk
1.8 og Lammehinde; iscer med.) den hinde,

der omslutter fostervandet og fosteret; amnion.
Viborg ANeerg.HB. 42. LeopMeyer.S.lO. 6)

60 (nu 1. br.) ^ alge af familien Ulvaceæ. JTusch.
252. PhysBibl.XIIl.361. Drejer.BotTerm.247.
-hjal, et. (ænud. d. s.) I) et med skovle for-

synet hjul, der bevæges af en vandstrøm (fra
vandløb, opstæmmet dam osv.), brugt til drift
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af et maskineri; ofte spec. om hjulet i en

vandmølle; møllehjul. Kraft.M.II.686. Isens
klare Lænke |

Det store Vandhjul bandt.

Winth.HF.lOO. langs Skarrild-Aa bruges en

egen Art Engvanding, nemlig ved Vand-
hjul. TrapMI.776. PSchrøder.Masldnlære.lll.
(1918).399. 2) (sj.) om skovlhjul paa hjul-

damper. Hauch.VI.401. -ho, -hob, en. se

-hov. -hold, et. (ænyd. watnhold, brugsret

-ho. AarbFrborg.1918.164. tidligere ogs. skre-

vet -hou^. JBaden.Gram.41. jf. MO. sj. skre-

vet -hob. NPWiwel.JL.71. — f -hover, en.

vAph.(1759)). (dial.) vandtrug ell. udhulet træ-

stamme, hvoraf kreaturer vandes; ogs.: stor

tragt af træ (Feilb.). Høegh.AJ.194. Tljorlø.IU.

56. GyrLemche.T.1.48. UfF. -hoved, et.

[II. 6.1
] (jf. Vatterhoved; især dagl.) et p.gr.

af hjernevattersot („vand i hovedet") meget for-

over vand) I) (1. br.) vandindhold ell. vand- lo slørret hoved (kranie) ell. person med saadanl

holdende evne. forhøje deres (o: søernes)

Vandspejl med mere Vandhold. CtX 2755.

(Nyerup.KB.484). Jordsmonnets Vandhold.

Olufs.Landoecon.60. 2) f rum, der er fyldt

med vand; vandsamling, der (maa) endnu
være udi Jordens Middel-Punct et stort

Vandhold. LTtd. 2735. 526. Søer og andre

Vandhold. Cit. 1848. (MO.). -holdende ,

part. adj. (fagl.) om jord: som holder paa

hoved ell. som skældsord; ogs. om sygdommen
hjernevattersot, hydrocephalus (Abildg.B.473).
mellem hans (o: en bondekarls) Skuldre sad
et stort Vandhoved med tyndt, glatkæmmet
Haar. Pon/.F./.725. B., en statelig Farisæer,

skaldet, med højt Y&ndhode. Bcrgstedt.FO.

16. man . . viste ham (o: den drikfældige)

hans Efterkommere som Vandhoder eller

fuldkomne Kretinere. ^ndiVx. L^. 66. Feilb.

vand, fugtighed. VeiBygn. (1865). 143. Føl- 20 -hasurm, en. (zool.) den nordamerikanske
fodens store Blade og forholdsvis ringe Antal
Sugerødder gør den til en Ynder af fugtig,

vandholdende Jord. JELange. Vilde Planter.*

(1922).15. i forb. (jords) vandholdende
evne ell. kraft, om jord(bund)s kraft til at

tilbageholde vandet (jf. -hold 1). Olufs.Land-
oecon.60. En Jord, bestaaende af groft Sand
eller Grus, vil . . altid have en mindre vand-
holdende Evne (mindre Porerum) end ler-

giftslange Ancistrodon piscivorus (der lever

i sumpede egne). BøvP.III.303. Lieberkind.

DV.V1.359. -hal, et. f'f "hule, en. Moth.
V44. Gram.Nucleus.701). naturligt ell. gravel

hul, hvori der samler sig vand; især om
vandfyldt fordybning paa marken, mergelgrav,

tørvegrav, mosehul olgn. Amberg. en ensom
Frø (sad) i sit Vandhul og gurglede YidX-

sen.Ponl.LP.VII.40. Mosen med dens blan-

og muldrig Jord. LandbO.II.324. -holdig, 3o ke Yandh\}li(ii.AndNx.M.50. -hånd, en

adj. I ) (sj.) om beholder, fordybning i jorden,

flodleje osv.: som der er vand i. et Lille vand-
holdigt KisiT.Blich.(1920).XXV112. 2) (især

fagl.) om stof, masse: som indeholder vand,

fugtighed (i latent form). Dampene . . blive

vandholdigere og tættere. Ursin.D.7. Ser-

pentin er et vandholdigt Magnesiumsilikat.

Uss.AlmGeol.9. Frugter, der ikke ere for

vandholdige. VortHj.II,3.190. || hertil Vand-

(ænyd. d. s. (om sælhund?)) I) hund, der

svømmer godt, er vant til at gaa i vandet;

især om forsk, arter langhaarede hunde, der

bruges ved vandjagt. Moth.V44. de ruhaarede
(hønsehunde), som ogsaa hyppig bære Navn
af Wsindhunde.Blich.(1920).XVIII.73. lang-

haarede røde og dorske Vandhunde. iSc^anrf.

IF.24. M0llH.III.l6l.
II

(frisert) h la

vandhund, (foræld.) som udtr. for, at en

holdighed. (dampens) Vandholdighed. Ur- 40 persons haar hænger ned som paa en hund,
sin.D.15. Klager . . over det danske Flæsk,

navnlig over dets Vandholdighed. Dag'iVj/A.

**U1911.A.2.sp.l. t -holdning, en. vand-
beholdning; ogs.: bassin olgn. til opsamling af
vand. De høie Bækkener i Sneebiergene ere

Vandholdninger, hvorfra . . Smaastrømme
flyde . . til alle Sider. OeRXX¥5i. Holst.R.

-hose, en. (f -ose. Agerbeck.B.I.155. Har-
boe.MarO.). (efter ty. wasserhose, holl. water-

der kommer op af vandet, ell. er redt ned
ved ørerne. Have vi ikke baaret Haaret . .

glat nedkæmmet a la Liszt? nedhængende
ved Ørene a la Vandhund? men nu —

?

[Kaalund.]Humoristisk Pjece.(1844). 17. *paa
Sandbund,

|
Frisert å la Vandhund,

|
Lege

Delphinernes Leg.Rich.SD.71. HSchwanenft.
HW.227. 2) overf., om person. 2.1) ^^7. -mand
1.3 ; dagl.) person, der elsker at bade, gaa i van-

hoos; jf. Vand-bukse, -hest (3), -hvirvel 2, so det. hun var en ren \dind\i\md. Ragna Sparre.

-støtte, -tap, -tragt, -trompet samt Sand-,

Vindhose || m.h. t. formen Vandose sml. I. Ose

II
nu næsten kun dial., jf.: „Nu sjeld. uden

maaskee blandt Søfolk." Levin.) skypumpe.
Callisen.BK.I.119. HCAnd.F.49. han peger
op mod Skyerne, siger: seer De den Vand-
hose . . den river stundom hele Huse med
sig. Kierk.1.13. en mægtig „Vandhose" hæn-
ger tung og ubevægelig fra én af Skyernes

(1913).52. D&H. 2.2) (sj.) som skældsord.

troer I (0: politiet) jeg har Tyvekoster .

.

Saa skal I dog skee Satan, I Vandhunde 1

AntNiels.FL.il1.116. 3) overf., om dyr. 3.1)

t vandhøne, Fulica. Moth.V44. 3.2) (dial.)

gople, vandmand (4). AarbLollF.1942.62. 4)

(bornh.) bøje af let træ, befæstet til den ene

ende af tovet paa en lakselænke. Handels- og
Industrie-Tidende.l803.428. Rawert&Garlieb.

blaasorte Buge ude over Y\ordan. Achton ^0 Bornholm. (1819). 262. Esp. 380. -has, et.

Friis.JL. 11.163. Feilb. UfF. personificeret,

om en jætte: *Vandhose blev til Vand,
|

Og skylte ned fra Skyen, som fra en bund-
løs S]^find.Oehl.XXIX.189. -hov, en. (ogs.

(ænyd. d. s. (om hus over brønd, vandværk
olgn.)) I) (sj.) hus, der rummer vandhjulet

i en vandmølle, der løb en Bro tæt forbi

Vandhuset, inde i hvilket det store Hjul
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i en vandmølle) plaskede nmdt. Stuck.

{JAndersen.Stuckenberg.I.(1944).72). 2) (jf.

-gang 2.2 ; dial.) et mod gaardspladsen aabent

rum med vandtrug, hvorved heste og kreaturer

vandes. UfF. 3) (foræld, ell. dial, jf. Hus
10.3^ nødtørftshus, retirade (egl. hygget over

et rindende vand, jf. Moth. V44). har Du
nogensinde hørt at Ministrene have ron-

set \dinA\\\xsQ7 Faye.LitArh.il. 232. han (o:

Oehlenschlåger) gik ind paa Vandhuset, da
jeg gik ud derira. PAHeih.B.117. Amlet (skar

liget) i Stykker, og kaagde Stumperne godt,

og dækkede saa op med dem for Svinene .

.

ved at smide dem lukt ned i Vandhuset.
Grundtv.Saxo.1.170. jeg var paa Vandhuset.
CoU.(HCAnd.BC.IIJ.227). „hvor jeg boede
(som studentersanger i 1858), var der hængt
Lavendler paa Vandhuset" . . Alle (maatte)
indrømme, at det var Toppunktet af Hen-
synsfuldhed. VictorHansen.Minder. (1927).24.

Maget eUer \&ndhmet. HistM Khh. 11.534.
CReimer.NB.146. Feilb. 4) f W/ie glasbehol-

• r (af lignende art som et hlækhtis, sandhus
'-\) til vand, hvormed blæk fortyndes. Tarif

lor Glas-Udsalget.(1783).8. -hTirTCl, en.

(ænyd. vandhuirrel) I) (nu 1. hr.) strøm-
hvirvel; malstrøm. Lodde. NT. 266. HCAnd.
(1919).V. 263. Skandseklædningen knustes,
^•le Dækket var en eneste Vandhvirvel.
rrichm.SS.106. 2) (nu næppe hr.) skypumpe;
ndhose. Funke. (1801). III. 45. MO. 11.823
Skypompe/ -hyacint, en. 2f sydameri-

insk vandplante af skegien Eichhornia (af
jamilien PorUederiaceæ). KKLaursen.Akvaric-
H<>'ipn.(1939).74. -iiyid, en. {ænyd. d. s.)

3^ / 'Ikved, Vihurnum opulus L. JTusch.262.
lll.^midth.Haver.56. MentzO.Bill.46. -hyl-
ke, en. se u. II. Holk 2 og 3.2. •hyæne,

1. (zool.) karpelaksen Pygocentrus piraya.

KLaursen.Ahxirie-Bogen.(1939).86. •hæk,
! ell. (nu næppe hr.) et ^ethvert Vandhæk.
<rordn.**'1*1794. §13). (ogs. -hække. smst.

10). (især dial.) hæk tværs over et vandløb
' forhiruirinq af. at kreaturer ved at vade
nnem vandløbet gaar ind paa en anden
inds mark. VSO. LollO. -hwTelse, en.

i 1.6.1] (nceppe i rigsspr.) vandbyld, -svxtlst.

h'irIund.Uds.24. MollH.VI.160. -haev-
II i ns, en. (bag.) fiævning, hvorved dejen

vnrmt vejr) lægges i koldt vand (for at

liale gæringen). Nutids Mad.* (1936). 299.
-højde, en. (især fagl.) en vandmasses,

H'^tands højde. Busch. Forsøgtilen Mat}ie-
dik.IL(overs. 1802). 7. vore Søer ^Aar; ikke

1 alle Aarets Tider . . den samme Vand-
']d<'.Frem.DN.4S6. spec. om vandels højde
>:n dampkedel: Urtin.D.82. Skib8Mask.26.

-h«"*» ' " flt. •høns. \. sumpfugl af rik-

ir (Rallidæ) ell. af underfatni-

iiitvje; oftest om fugle af »læg-
nie blishøns (Fulica) ell. rørhøns (Galli-
il'ij. $per. om blishøne, Fulica atra ^den

vandhene. Funke.(1801).1.189. Kjær-
0) og Gallinula chloropus ^gron benet

(i grønfodet. Funke.(1801).1.189) ell. rød-
blisset vandhøne, se u. grønbenet, rødblis-

set^. Moth.V44. *Vandhønen plumper med
sorte Fjær

|
I det blommede, grøntbroderede

Kiær. PMøll.(1855).I.25. *Frøens og Vand-
hønens Plump

I

Afbrød den dybe, træge Stil-

hed. Winth.V1.65. »stilner Blæst, naar Dag
mon dø,

I
Vandhønen sejler over Sø |

og
lokker for sin Mage. Siuck.SD.105. BøvP.

10 1.638.

vandige, adj. ['vandi] (jf. ty. wåsserig;

afl. af II. Vand; sml. vandet) i) om stof,

inasse: som hestaar af ell. indeholder ell. har
form som vand; især (fagl.): som indeholder

vand, er opløst i vand og derved har faaet

konsistens som vand. Vandig . . Er det som
er blandedt med vand. Moth.V52. naar jeg

trykker et Korn eller Plante, saa faaer jeg

strax en vandig Saft deraf. Fleischer.AK.7.

20 (hæmatin er) uopløseligt i vandige Syrer.

SMJørg.Organisk Chemi.(1880).367. Blodets
vandige Bestanddele, dets Sexnm.OBloch.
D.*1.93. Vand og vandige Drikke (maa)
helst nydes i rigelig Mængde (o: ved en vis

diæt). Sal.*V1.241. hyppige, vandige Affø-

ringer. Ugeskr.f.Læger.1940 471.sp.l. se ogs. u.

ildig. 2) (nu næppe hr.) om sted: som er rigt

paa vand, fugtighed (i jorden) ell. paa vand-
samlinger, -løb osv.; vandrig. Disse (planter)

30 voxe paa vandige Steder. vAph.Nath.V246.
hvad man overalt savner, er Vand, uagtet
Egnen i Grunden er een af de vandigste
i Europa. Bagges.L.1.361. Fjeldet er meget
vandigt (da) ved Klosteret selv ere mang-
foldige Drikkevandsconductere. POBrøndst.
RD.103. 3) (til II. Vand 3; nu næppe i rigs-

spr.) som hestaar af regn, vanddampe olgn.;

især om vejrlig: regnfuld. *Marken savned
nu sin vandig Perle-Kaabe (j: duggen). Poul

40 Ped.DP.(1937).76. vandig veierligt.Ci<.7766f.

(Vider.11.575). graae og vandig Taage. Blich.

(1920).II.111. jf.: Maj bUver endnu vandig.
Det vil øse Vaudeviller ned. smst.X11.131.

4) (til II. Vand 6.1 ; med., foræld.) vatter-

sottig. Denne Hævelse kaldes vandig. .4pot.

(1791).467. 5) som m. h. t. farve, smag, man-
gel paa (ildnende, udpræget) kraft minder
om vand. 5.1) (1. hr.) om farve ell. smag:
vandet (4). *Viin — hvor den og funkler,

|

50 Hver vandig Glands i Verden fordunkler.

Bagges.V186. Modstykket helt anderledes
stemt, blondt og lidt vandigt: lyseblaat og
rosa. Kunstmus.l.1926.88. 5.2) (sj.) om skud:
som er uden kraft, stivhed; blød og bøjelig;

maaske ogs. (jf. Vandgren 1): som ikke sætter

blade ell. frugt. *Seer du paa Holmen hisset

et afmægtigt Skud,
|
En bladløs Vaand, en

vandig, rask opløben Piil (o: misteltenen)?

Oehl.III.187. btlledl.: Opefter sender (kunsl-

60 nerkredsen) et vandigt Skud i Maleren F.

VilhAnd.IIP.162. 5.3) (nu næppe hr.) d. s. s.

vandet 6. Indskriften paa det omtalte Verts-
huu8 (var) Verita« in Vino . , Alle de In-

scriptioner, jeg kiender i vort kongelige Kiø-

I. Heotorkt "/, 1061 27
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benhavn . . ere vandige derimod. Bagges.L.

1.312. *Hvad hos en Anden er tyndt og

vandigt, | Det bliver hos ham (o: en kriti-

kers protegé) genialisk m&ndigt. Blich.(1920).

VI.124.
Vand-indlæ^:, et. (fagl.) (hvad der

hører til) indlæggelse af vand(ledninger) i

en ejendom. Lov"'^ul857.§9. Forskrifter

vedr. Vandindlæg i Eiendomme.bogtitel.1941.

-infivielse, en. (kirk.) indvielse af daabs- lo

og vievand. Sal.*XXIV503. -indvinding,
en. (fagl.) fremskaffelse af vand fra under-

grunden (som forsyning til vandværk). Sal.*

XXIV 493. Statstidende.^/* 1949.2. sp.2. ||

hertil Vandindvindings-anlæg, -omraadc,
-opland, -ret(tighed).

Vanding:, en. (undertiden skrevet Vand-
ning. Thurah.B.23. vAph.(1764). JensChr
Jensen. Et velindrettet Landbrug. (1842). 327.

AarbLollF. 1945. 437). flt. -er. (ænyd. d. 8. 20

(i bet. 2.2); vbs. til II. vande) I) til II.

vande 1. I.l) (fagl.) til II. vande l.i. Van-
ding (af Maltstykke).Brt/^.^i94i;. 1.2) til

II. vande 1.2. Kunstig Sammentrykning af

Jordlag ved Hjælp af Vanding kan an-

vendes, hvor Opfyldningen hovedsagelig er

Sand. TeknLeks.1.580. om gadevanding (2)

olgn.: en Mængde . . Kjøretøjer, der til-

trods for den idelige Vanding slog Støvet

op om os. Hrz.FraenUdenlandsreise.(1863). 30

91. Hvadhedder det?(1947). 466. 1.3) til II.

vande 1.8 ; ogs. (jf. II. vande 1.4^; det, at

vand fra aa, flod osv. overrisler ell. gennem-
strømmer et areal, ell. om kunstig tilførsel af

vand fra aa osv. ved opslæmning og over-

risling, gravning af kanaler olgn. (jf. Eng-,
Furevanding^. Moth.V52. Kaffetræet (kræ-
ver) tilstrækkelig Regn eller konstig Van-
ding. Sc/iouMJ.iV.iSS. Man forsømmer at be-

nytte Floderne til Y&nddng. Estrup.HistBl.93. 40

HavebrL.* 11.1058. jf. II. vande I.5: »Li-

vets Ager . . kræved, før hans Sæd slog

Rod,
I
en Vanding af hans eget Blod. Ploug.

1.88. 2) til II. vande 2. 2.1) som vbs. til

II. vande 2.1-2. dammene paa klitten, hvor-
af creaturene skal have deris vanding. Ci<.

1740.(Vider.IV335). (koen kan ikke) finde

sin bås efter yåndingen. AOlrE.NG.295. Luft-
ning, Fodring og Vanding af Duerne under
Tidi,nsTpoTt.MeddRytt.l48. 2.2) ^j/. Gadevan- 50
ding 1; især landbr. ell. dial.) sted i det fri

med vand, hvor kreaturer og heste vandes;
saavel om et til dette formaal gravet, min-
dre (ofte stensat) bassin, gadekær olgn., som
om andre vandsamlinger som dam, vandhul,
mergelgrav, sted ved aa osv.; vandingssted;
(mindre) vandsted. DL. 3—15—2. Frøerne
qvækkede i Vandinger og KæT.Ing.PO.1.5.
Vandingerne i Marken vedligeholdes af Fot-
Tp&gteren.JurFormularbog.^lie. Noget efter eo

kom de til en stor Vanding, der havde
samlet sig paa Marken efter Sneesmelt-
ningen, men ellers ikke stod der.JakKnu.
LU.187. EaUeby.l8. 3) ^ til II. vande 4.5.

Kuglens \ånding. Harboe.MarO.237. 4) T Hl

II. vande 6: udvanding (se u. udvande A)

af aktiekapital, en hel Række Eksempler paa
Overvurdering og „Vanding" af Trustkapi-

talerne. PoJ."/u 1907.8. 5) {vel dannet efter

II. Vandkant; skibsbygn.) d. s. s. Vankant.
Funch.MarO.II.145.
Vand-ingefær, en. (jf. -kalla; nu

næppe br.) 2( kærmysse, Calla palustris L.

JTusch.44. VSO.
Vandings-, i ssgr. af Vanding, især i

flg.anv.: I) (l.br.) af Vanding I.2, /x. Yan-
dings-pengc ((bidrag til) betaling for vanding

af vej olgn. VSO.), -vogn ([ClaraAndersen.J
Kastaniebaandet.(1861).15. Larsen, jf. Vand-
vognj. 2) (fagl., især landbr.) af Vanding 1.8,

i betegnelser for hvad der angaar engvanding,

havevanding olgn., som Vandings - anlæg,
-apparat, -areal, -eng (0: eng, der forsynes

med vand ud over nedbøren, ved overrisling

olgn. Blich.(1920).XXI.226. LandbO.IV725),
-grøft, -hane (TeknLeks. III. 600), -hjul

(NationalmusA.1943.53. jf.u. Vandhjul 1),
-interessentskab, -kanal, -mand (dial,

om person, der graver vandingskanaler olgn.

Aakj.VF.61), -metode, -redskab, -rende,
-rør, -system, -tud (0: hver af de render

ell. rør, hvorigennem vandet fra en kanal
fordeles til de forsk, englodder. MøllH.VI.
368. Landbo. IV 616), -turbine, -vand ofl.

3) (især landbr.) til Vanding 2.1, bl. a.

Vandings-hul, -plads, -sted (Leth.(1800).

PWBalle.R.46. Drachm.VD.48. 4Mos.20.19

(1931); jf. Vanding 2.2, Vandsted;, -tid,

-trug (Schand.F.70. MariinAHans.A.69),
-vej (Gravl.E.102).

Vand-insekt, et. (zool.) insekt, der

tilbringer en del af livet (især som larve) i

(fersk)vand. vAph.Nath.VIII.271. Hrz.D.I.

27. WesenbL.Ins.vii. -inspektør, en. dels

(foræld.): en under vandvæsenet hørende in-

spektør, der førte tilsyn med vandindlæg, vand-
ledninger, vandforbrug olgn. i ejendomme; dels

(nu) d. s. s. Vandlobsinspektør. Forklaring

angaaende Vandvæsenets Udenværker . .

Trykt paa Vand-Inspekteur Gædes Forlag.

JFGæde. (bogtitel. 1795). Kierk.V22. LovNr.
95'U1875.§1. Amtsvandinspektør. Lov
Nr.63''*/il880.§28. -isolering, en. (fagl.)

isolering (af kælderrum olgn.) mod indtræn-

gen af vand. TeknLeks. 1.580. -kalk, en.

(fagl.) kalk, der indeholder større mængder

af fremmede bestanddele (især kiselforbin-

delser), og som kan hærdne i vand; hydrau-

lisk kalk. Gnudtzm.Husb.19. OpfB.UII.124.
-kalla, en. ^ d.s.s. -ingefær. KKLaursen.
Akvarie-Bogen.(1939).80. -kalv, en. (ænyd.

d. s. (i bet. 2), sv. dial. vattkalv (i bet. i),

no. dial. vatskalv, -kali (i bet. 3 og i), oldn.

vatnkalfr, vattersot, mnt. waterkalf, d. s., nht.

wasserkalb (i bet. l.i, 2-3 ofl.); sidste led er

(jf. dog bet. I.2) I. Kalv, delvis til dette ords

grundbet. (se u. I. Kalvj) \) \ orm større

havdyr. I.l) om sæl olgn. en Vand-Kalv med
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Menniske-Hoved og Ansigt. LTtdJ723.322.

1.2) {tist efter Havkai med tilknytning til

I. Kalv) d. s. s. Havkai. Moth.V44. 2) be-

tegnelse for større, i vand levende biller; især

om biller af familien Hydrophilidæ (jf. I. -kær
samt -bille^ ell. (nu (zool.) kun) familien

Dytiscidæ (og nærstaaende familier); ofte spec.

1 om den i Danmark alm. art Dytiscus mar-

I
ginalis (om den ældre terminologi se KLHen-
Tiksen. Da. Inscktnavne. (1944). 27 f.). EPont.
Atlas. 1.676. Brehm.Krybd.462. 463. Lieber-

kind.DVII.372f. 3) (maaske egl. om (larve

af) vandkalv (2); nu kun dial.) om forsk, i

and levende larver og smaadyr, hvoraf nogle

\j. folketroen menes at fremkalde sygdom hos

(lyr (kvcvg og heste), der faar dem i sig gen-

nem drikkevandet; spec. (jf. -traadorm^ om
strengorm, Gordius aquaticus. Om en Hest
haver faat en Vand-Kai i M&niven.HesteL.
(1703). Clr. Raff.(1784).88. jf. Junge.263.

4) (landbr., vet.) den vædskefyldfe blære, der

omslutter fosteret hos koen (ell. hoppen); spec.

om den del af denne, der under fødselsveerne

presses ud gennem børmunden; ogs. under-

tiden om en slags vailersottige fostre, maane-
kalve (2) (Landb0.lV.731. Boers.VetF.251).

FhysBibl.II.186. Vandkalven er gaaet, Koen
har skudt \&nåka\v.Stockfielh.S.87. Uusdyr-
sygdomme.(1941).543. I. -kam, en. (ænyd.

d.s., i bel. 2) I) (sj.) bølgekam. *Brændinger
prøjter |

til vældige Højder |
Vandkamme

«p.OlafBan8.ND.90. 2) (møl.) mølledæm-
ning; stævning (III. 2). (hun) havde spad-
seret ved Randen af en Trædæmning, en
aakaldet Vandkam, der førte Vandet til

ri }A ølle. CBernh.1.153. SprKult.II.124. II.

•kameen, (jf. II. Kam; nu næppe br., jf.:

„vel sjeld. uden paa Landet."Let;tn.^ større

beholder (vandkiste, bassin, cisterne, kar olgn.)

til vand, især til opsamling af vand (fra regn,

under vandpost, springvand olgn.); ogs. om
lille dam olgn. „kaldes en kiste af træ digtet

og begedt uden og inden som settes néd i

jården, for at gemme vand i, og have fersk-

fisk i."Moth.V44. vAph.Nath.VIII.380. Al-

steren er egentlig en stor Vandkam, som
PH lille Flod . . danner ved Byens (o: Ham-
'urns) nordre Side. Engel8t.(kei8eiagt. 1. 50).

MO. -kammer, et. (fagl.) kammer, rum til

il vand i forsk, apparater, især i dampkedler;
tiandrum. OpfB.^VlII.118. PSchrøder.Ma-

Hnlære.l 1.(1916).50. -kanal, en. I) (fagl.)

' andførende kanal, navnlig: i forsk, apparater.
Km ji.M.11.831.

Il
hertil Vandkanal-kedel,

^ n, rorskedel. OpfB.* VII1.263. 2) (zool.) om
'

) af de fine vandførende ror, kanaler, der

hos visse lavere dyr, især piahude og
ruhuorme. Luike.n.Dyr.^442. NordConvLex.
y'r:.'>. |l hertil Vandkanal-system. LUtken.
i)yr.'329.442. Boaa.Zool.*196. -kande. en.
I) kandfi, hvoraf der hældes vand paa ell. i,

id; spec. i flg. anv.: I.i) kande af
e, porcelæn osv. til drikkevand ell.

'om aci af $trvafUe$Ul olgn. (jf. Gydekande^.

Moih.V44. MO. ErlKrist.DH.lOl. 1.2) kande

af blik olgn. (paa hvis tud der kan sættes en
bruser, spreder), brugt til vanding af blomster,

(have)bede olgn. LTid.1727.281. *Min Kjær-
lighed er evig! raabte Clara, | Idet hun
vandede sin Urtepotte —

| Vandkanden
hvidsked: jeg er Niagara !4ores<r.5'S.//.2i2.

*Giv mig Vandkanden deri
|

Vi vil det
Lærred vande hist paa Engen. ^e^ermL.

10 Troub.16. HavebrL.* 11.1061. 2) f Vand-
kander . . kaldes støfler uden krauer, som
fiskere og skibs folk hTugeT.Moth.V45. 3)
(zool.) d.s. s. Vandkandemusling. vAph.Nath.
VII. 510. VSO. -kande-mnsling:, en.

(jf. Kandemusling; zool.) musling af slæg-

ten Aspergillum, hvis skaller er sammenvokset
med det lange kalkrør, hvis forreste væg er

fuld af huller som en si. Lutken.Dyr.^320.

SaVIX.478. -kande-skimmel, en. S^

20 om svampearier af slægten Euroiium (af fami-
lien Aspergillaceæ) paa knopcellestadiet (med
kæder af til alle sider udstraalende kuglerunde
knopceller, der minder om vandsiraaler fra en
bruser). KoldRo.Sporepl.173. Klinisk Ordbog.*

(1937). 514. -kanon, en. (fagl.) kanon-
lignende apparat til udsprøjtning af vand ved

vanding, brandslukning olgn. VorByKøben-
havn.l944.7.sp.4. BerlTid.'"'U1949.M.7.sp.l.

I. -kant, en. I) (jf. -bryn 1, -skorpe 2)
30 linjen, hvor hav og land modes paa strand-

bred; strandkant. JensSør.11.64. Saa for' de
imod Trolden, og de mødtes lige i Vand-
kanten. /St; Grunder. FÆ. /.SS. Præsterne ..

rørte ved Vandkanten med deres Fødder
(1871: vædede deres Fødder yderst i Van-
det;. Jos.3.i5Ci93i;. E8p.39.380. UfF.(sdjy.).

2) (fagl.) ombøjet kant af en skotrende, der

hindrer vandet i at løbe ud over kanten. Tekn
Leks. 1.580. II. -kant, en. se Vankant.

40 -kantet, adj. se vankantet, -kappe, en.

1) (fagl.) kappe (1.3.6), der indeholder vand,
især kølevand. AutomobilO. 2) [1 1.3] (jf.

Regnkappe 2.2; fagl.) det læderstykke paa
bringe- og kumteseletøj, der ligger over ryggen

lidt bag manken oven paa en pude (manke-
puden), og hvis øverste flade er belagt med en
tynd plade med opstandere til at føre linerne

igennem. MilTeknO.175. Feltart.VII.A.59.

-kar, et. (glda. watnkar i bel. 1, oldn.

50 vatn-, vazker) I) kar til at have vand i.

Qvinden (lod) sit Vandkar (1907: sin Vand-
krukke; Btå&c. Joh.4.28. *Vand- Kar, hvor i

de sig plejede at toe.IIolb.Skiemt.B2.f Hun
fristede ham . . Han maatte nærme sig

hende — og de gled samtidigt imod hinanden
som to Korkpropper i et Vandkar. JFJcna.
EE.128. Uden for alle Huse skulde der

(i 1801) være fyldte Vandkar (til brug ved

ildebrand). UisiMKbh.3R.V 381. || trække
60 vand kar, (garv.) trække huderne (efter

pyren ell. behandltngen med kalkmælk) gen-

nem et kar med vand for at rente dem. OrdbS.

2) [1 1.5] om kar (3) t organisme. 2.1) (nu sj.)

lymfekar. Eilsch.Term.46. Lægen.1.90. Qoach.

27*
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B.34. 2^) (jf. -kanal 2; zool.) vandførende

kar hos pighude. ||
hertil Vandkar-rin^, ring

af vandkar omkr. munden hos pighude. Sal.

XIV 324. •karaffel, en. se u. Karaffel.

•kardæsk, en. (fagl.) aflang, firkantet

børste til børstning af heste. MR.1843.82.
Feltart.VII.A.61. •karm, en. (møl.) den

rende, ad hvilken vandet fra mølledammen
løber ind til møllehjulet; vandgang (2.3); vand-

rende (1.3). SprKult.I.ne. AarbVejle.1943.59. lo

-karre, en. (ænyd. d. s.; foræld.) karre med
randtønde(r) til brug ved brandslukning. For-

ordn.^*/il799.S73. S&B. -karse, en. (æda.

watnkarsæ (AM.), jf. ænyd. vaterkaars,

vatterkarse, mnt. waterkerse) 2( I) bitter-

karse, Cardamine amara L. JTusch.50. Rostr.

Flora.I.^*(1925).191. 2) (nu l.hr.) brønd-

karse, Nasturtium officinale R. Br. JTusch.

151. FolkLægem.111.115. i Bækkene (paa
Mols) vil en Englænder kunne plukke sin 20

YndUngsgrøntsag til Theen — den i Dan-
mark lidet paaagtede Yanåkarse. AarbTurist.
1946.12. •kasse, en. (fagl.) kasseformet

beholder (især af jærn, staal olgn.) til vand;
bl. a. om saadan beholder i lokomotiv (Jern-

baneL. 48), automobil (AutomobilO.), gene-

ratorovn (SaUXIV.845) og som tank til vand
ombord i skibe (Harboe.MarO. Bardenfl.Søm.

11.106). Den fiirkantede Grube, i hvilken

man kommer denne gamle Bark, maae i m
et af sine Hiørner have en Vandkasse, i

YoTva af et SkoTsteensTøT.JFBergs.G.198.

II
(bygn.) zink- ell. kobberkasse, der er an-

bragt under en tagrende, og som optager

vandet fra denne, indpn det ledes ned til

brønden. TeknLeks.1.581. -kastanie, en.

(jf. I. -nød^ 2( den i stillestaaende vand
voksende plante Trapa natans L., hornnød;
ogs. om den spiselige, i smag om kastanie

mindende frugt heraf. vAph.Nath.VIII.362. 40

Naturv Tidsskr.4R.III.393. Nat Tid.^'^U 1946.

S0nd.i5.sp. 4. -kedel, en. (oldn. vazke-
till) kedel til vand, især til at koge vand i.

Moth.V45. PMøll.(1855).II.72. AaDons.S.37.

•kif^er ell. -kikker, en. (ænyd. vand-
ki(c)ker; sml. Posekiger; foræld.) betegnelse

for en person i større byer (især i Kbh.), hvis

bestilling var at føre tilsyn med og ordne,

reparere vandledninger, vandposte osv. Moth.
V45. Vandkikker A. H. var her ude at see 50

til min Kilde og Vandløb giennem Rå-
ven. Luxd.Dagb.11.201. En Husejer i Pile-

stræde . . har mærket at Pompevandet blev

borte, uden foregaaende Varsel af Vand-
kigerne. Politivennen. 1800.1704. Borgerskab
som Vandkigger og Brøndsætter i Roeskilde.

Skr.^*/,1831.AJeppesen.Fradetgl.Kbh.(1935).
40. -kikkert, en. (fagl.) kikkert, v. hj. af
hvilken man kan se gennem, vand og efter-

søge ting i vandet ell. paa havbunden, han eo

havde selv som Dreng sét Skuden med egne
Øjne paa Havsens Bund i en Vandkikkert.
Drachm.STL.162. DJagtleks.1355. -kilde,
en. (ce^nyd. d. s. og wan(d)s kelle (kilde),

glda. vatn kielle) I) (nu kun bibl.) kilde-

(væld), en Vandkilde i Ørken. lMos.16.7.
Thurah.B.33. JHLars.HA.I.125. billedl: mig
(0: gud), den levende Vandkilde (1931: en

Kilde med levende Vand^, have de forladt,

for at hugge sig Brønde, revnede Brønde,
som ikke kunne holde Nana.. Jer.2.1 3. 2)
(ikke i rigsspr.) brønd, (en) mand i byen
behøfver nye bagofven eller vandkielde at

lade giøre. at. 1705. (Vider. IV 304). -kir-
tel, en. [II.6] I) (nu næppe br.) lymfe-

kirtel. Viborg. (PhysBibl.IV 113). 2) (bot.)

organ hos (tropiske) planter, der tjener som
udgang for draabeflydende vand; hydathode.

Sal.VIII.163. •kis, en. (ty. wasserkies;

mineral.) egl. om arsenkis (af en hvid, vand-
agtig farve). Brunnich.M.247. nu (jf. Sund-
hedssten samt Lever-, Spyd-, Straalkis^ om
(afart af) mineralet markasit. Sal.XII.401.

VareL.*560. -kiste, en. (ceni/d. vandkist(e)
;

jf. -kasse samt I. Kiste 2.6; nu næppe br.)

firkantet beholder ell. bassin til vand, især til

opsamling af regnvand. IIolb.JH.II.87. (jeg)

saae med megen Fornøyelse paa hans mange
Slags Frugttræer . . samt Springvand, som
han selv har anlagt, og Vand- Kister, som
han selv med egen Haand har nedsat.

HHans.PD.58. billedl.: (taarerne flyder) lige-

som af særskilte Vand- Kister i Sielen.

Lodde.NT.139. -kit, et. (fagl.) kit, der

hærdner i vand. OeconH.(1784).III.288. Mil
TeknO. VSO. CP -klar, adj. klar, gennem-
sigtig som vand. Den Vedske, hvilken i Bierg-

hulen kan rinde sammen til at vorde vand-
klareste og blankest tindrende Demants-
crista\.Rothe.Ph.II.54. (døgnfluernes) vand-
klare, fintformede Ninger. Frem.DN.690. Rø-
gen . . vældede op i den vandklare Luft.

MartinAHans.JR.llO. \\ billedl. (til klar 4;.

en reen, klar, aldeles vandklar Rationalisme.

RasmNiels.HB.252. Han skriver jo gode
Vers med stolt Klang — men de er vist

lidt for vandklaie.Jørg.Breve til Stuckenberg.

(1946).20. jf.: En populair Klarhed, som
dog ikke er Vandklarheden. Molb.(MO.).
-klinke, en. (f -klinker, en. Moth.V45).

{jf. ænyd. (flt.) vaterklincker(s), -klinger, ty.

wasserklinker ; bygn.) klinke af stor tæthed,

brugt til vandbygning. LTid.1727.332. Briin-

nich.M.71. VSO. -klo, en. (sj.) S( d. s. s.

-aloe, Krebseklo 2. Bentzien.Færsk-ogSalt-

vandsaqvarier.(1862).20. -klode, en. (1. br.)

klode (I), hvis overflade udelukkende er vand.

OGuldb.VH.1.2. Vor Klode har været Vand-
klode førend den blev Vand- og Jordklo-

de. CFHorneman.Afhandlinger. I. (1817). 203.

-kloff, adj. (sj.) klog m.h.t. (hvad der an-

gaar) vand. Dalgas.BH.I.40. •kloset, et.

(jf. -latrin og Waterkloset^ rum ell. indret-

ning, installation med en beholder (kumme,
skaal), hvorfra ekskrementerne bortskylles v. hj.

af vand, der bringes til al sirømme ned i

kummen, naar denne er benyttet; (nu alm.:)

tv. c.; ogs. om skaalen, kummen alene. Nord
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ConiLex.'V1.930. en storartet Lejlighed . .

med elektrisk Lys over det hele og Vand-
kloset. £'sm.///.256. Til Hospitalet skal høre

(Jperationsrum, Baderum og Vandkloset.

Lov Xr. 145 **/» 1920. §4,19. -klyster, et.

(med.) indsprøjtning af vand gennem ende-

tarmsaabningen med det formaal at bevirke

afføring; vandlavement. ArnMøll. Sundhedsl.

133. -klæder, pi. (nu næppe br.) klæder

nf vandtæt stof. Skrivter afNaturhistorie-Sel-

<kabet.l, 1.(1790).139. I. f -kløver, en. {sv.

vattenklover, no. dial. vaskløver) ^ bukke-

iilad, Menyanthes trifoliata L. Garboe.LH.29.
II. -kløver, en. ^ t skrueskib med to

'Mfrstævne: om hver af de to trekantede frem-

7, der har til formaal at formindske ror-

' L iieni vandmodstand og lette vandets tilløb

"Å skruen. ABMunter.Skibsbygning.(lS71).50.

-kløverbreffne, en. (jf. ty. kleefarn t sa.

hei.} S( vandbregne af slægten Marsilia L. KK
iMursen. Akvarie-Bogen. (1939). 67. -knop,
en. (jf. -gren 1 osv.; gart.) knop, der bliver til

et vandskud. Oecon.Correspondent. 1821. 157.

-knude, en. (ty. wasserknoten
; fagl.) en

<'erlig art knude til samling af to stykker line,

lier er lagt i parallelle bugter; se nærmere Fed-
i(ers.FF.20. -knæ, et. (jf. vand i knæet
II. II. Vand 6.1; landbr., vet.) knæ, opsvul-

met af vand (1 1.5.1 ). Den sorte (hest) har et

tykt YaLndknæ.Skjoldb.G.3. -ko, en. I) (sj.)

nm tænkt dyr, i form af en i vand levende ko.

Flodhestene . . laa som en Slags Vandkøer
udenfor Negrenes L&nåshyeT.Rørd.AM.lOO.

2) (dagl., 1. br.) i forb. malke vandkoen,
komme vand i mælken. Bl&T. -kold, adj.

kold p. gr. af indvirkning af (koldt) vand;
især: kold af at ligge i vand ell. (oftest) p. gr.

nf fugtighed i luften, regn, dug olgn. *Et vand-
koldt Liig, skjult af de sorte Vanåe. Bagger.

11.399. *som en Havfru mellem Siv,
|
Med

stivnet Bhk og vandkold B&Tvn.CKMolb.
SD.391. isa^r (nu næslen kun dial.) om luft,

"uli'l, tid: vandkold Taage synker
|

Sit

i'iii;:!' Mulm ned paa det visne L&nd. Thaar.

ES.47S. *Til Skov og Grotte staaer ei meer
din Hu; | Der er saa dødt, der er saa vand-
koldt n}x.Oehl.XIX.228. en slud- og taage-
fuld Novemberdag, som vandkold gyste ned
i F.cngselet til mig. Sibb.1.1 49. Det var kun
tnirang imellem, at det regnede og var lidt

vandkoldt. .Sd)i/.S'oid.i/2. vejret (var) klamt,
det tøede . , og den vandkolde luft svøbte
<!'.' om hende som et fugtigt lagen, så hun
kf.m til at fryse. Itaae.F.34. UfF. || billedl.

.I<L' haabede (paa) et varmt og indholdsrigt
Hnv (og) fandt en fragmentarisk vandkold
lil.inding af tørre Efterretninger, Utilfreds-
tM'i Indignation (o8v.).Oehl.Br.I1.267. Fø-
l'lsc har (Hertz) nok ligesaalidt som den
vandkolt].' \Unh^Tg.Blich.(l920).XXXl.l41.
•kommission, en. (foræld.) kommisnon,
der beskæftigede sig med forhold angaaende
vandvæsnet. Cit. 1 705. (Kbh Dipl. V 796). Lov
'%i/8£7..^-l. -kompagni, et. (cenyd.d.B.;

foræld.) selskab, der sørgede for vandforsy-

ningen i et distrikt af Kbh. Forordn."/iol701.

11.8.§2. Med Hensyn til Vandvæsenet er

Kjøbenhavn delt i 19 Vandcompagnier,
nemlig 5 Springvands- bestaaende af 182
Interessentere, og 14 Pompevands-Compag-
nier bestaaende af 1921 Interessentere. Hvert
Compagnie har sine Inspecteurer og Vand-
mesteT(i.Nyerup.KB.486.Anordn.*y4l812.§2.

10 -kompas, et. (fagl.) kompas, hvis kop
er fyldt med vand, saa rosen bevæger sig

langsomt. S&B. Tuxen. Søfart. 473. -kop-
per, pi. (nu 1. br.) skoldkopper (Varicelke)

(betegnelsen hentyder til, at de dannede blæ-

rer er fyldt med en klar vædske). Moth.V45.
JCLange. B. 107. Klinisk Ordbog. (1921). 255.

-kraft, en. (især fagl.) den kraft, hvormed
strømmende (faldende, trykkende) vand vir-

ker (og som udnyttes til drift af maskiner).

20 Vandkraften maa bestemmes efter Faldets

Høide og Vandmassens hele Vægt. Ursin.

Mechanik.(1848). 227. Goldschm.VI.484. en
Flod (der skal) afgive Vandkraft til . . indu-
strieUe Anlæg. Pont.LP.IY89. LandbO.1.584.

II
(især i fU.) mere konkr., om de vande ell.

anlæg, der leverer drivkraft. NaturensV1920.
195 (se u. Udbygning 1/ med Portugal før-

tes heldige Forhandlinger om Vandkræf-
ternes Deling. HAPaludan.Sp. 206. jf.: En

30 20 Fods Overfalds -Vandkraft. MO.
||

hertil Vandkraft-anlæg, -elektricitet, -ka-
nal, -kilde, -maskine (o: maskine, der drives

ved vandkraft, især om motorer, der drives

ved vandkraft), -tunnel (o: tunnel, hvor-

igennem vandet ledes til de maskiner, der skal

drives af det), -udvinding ofl. -krag^e-
tæer, pi. {ænyd. d. s. (om en ranunkelart,

Ranunculus a/iuatilis L.); nu næppe br.) S(

almindelig vandnavle (2), Hydrocotyle vul-

40 garis L. JTusch.llO. -kran, en. I) f hejse-

apparat, der drives ved vandkraft. Amberg.

2) (jærnb.) d. s. s. I. Kran 5. SjællJernb.

Tjeneste-Regl.45. DSB.OrdreK.9. -krans,
en. I) (med.) vandfyldt krans (4.i), brugt som
underlag for legemsdel ved lang sengeliggen.

VortHj.Il,2.236. 2) (bag.) kransformet bag-

værk, hvortil dejen har ligget og hævet i

vand. NutidsMad.'(1936).304. 3) 3( plante af
slægten Zannichellia Mich. (med kransstil-

50 lede blade). fAinge.Flora.204. Rostr.Flora.I.^*

(1925).87. II (foræld.) i fit., efter Reichen-

bachs system, ruivn paa en gruppe vand-
planter, hvortil bl. a. hører tusindblad, Myrio-
phyllum L. Drejer. BotTerm.277. -kringle,
en. (bag.) stor brødformet kringle, hvortil dejen

har ligget og hævet i vand; ogs. om sman-
kringler (af lignende art som vandkranse).
Det var en Vandkringle, som skulde lægges.

Bang.T.49. (lager) I hver Søndag . . til Floes

60 med Toget og har Vandkringle med til

Kaffen ? KMich. F. 216. i\utids Mad.* (1936).
304. -krukke, en. (ænyd. wandkruck(e),
-kruge, mnt. waterkruke ; m. h. t. udenl. for-

hold) krukke til at have vand (især: drikke-
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vand) i ell. krukke, hvori der hentes vand fra

brønd, kilde osv. Et Menneske skal møde
Eder, som bærer en Vandkrukke. Afarc.14.i3.

Holb.JH.1.332. En Dag bragte Drengen Febe-

ren med sig hjem . . Han forlangte at drikke,

tømte en Vandkrukke og var lige tørstig.

SMich.Gio.142. se ogs. u. -kar 1. -krus, et.

krus til at drikke vand af. Pflug.DP.236.

Lindskov Hans.NU. 84. -kryb (Viborg. PI.

(1793).71) ell. -kryber, en. S( (jf. Portu- lo

lakvandkryber^ d. s. s. -portulak. Bredsdorff.

BE.82. Lange.Flora. 745. -krystal, en, et.

(nu næppe br.) om klare kvartsstykker, der

er blevel afrundede ved rulning i vand. Érun-
nich.M.39. -kræft, en. [II.5.i] (med.) en

art koldbrand, der begynder med et lille saar

i ansigtet (paa kind ell. læbe) og bl. a. frem-

kalder en vandfyldt opsvulmen af huden
(Norm). Nye Hygæa. I. (1823). 311. Panum.
493. -kultur, en. (bot.) dyrkning af plan- 20

ter i destilleret vand, hvori opløses forsk, stof-

fer (i den hensigt at udfinde hvilke stoffer

der er nødvendige for plantens udvikling).

LandmB.1.32. Warm.Bot.343. -kumme,
en. ^t -kum. se u. Kumrae^. (ænyd. wand-
kum) kumme til vand; især om kumme med
vaskevand ell. kumme, hvori vand opsamles,

opfanges, fx. fra springvand; tidligere ogs.

om cisterne, bassin olgn., hvori vand opsam-
les (jf. Leth.(1800)). Cit.l770.(Elling.H.134). 30

jeg hentede Vandkummen og badede hen-

des Tmå\ng%x.Drachm.UB.183. du skal lave

en Vandkumme med Fodstykke af Kobber
(1871: en Kjedel af Kobber og dens Fod af

Kobber; til at tvætte sig i.2Mos.30.18(1931).

jf.: ligerviis som den flydende Kilde trænger
til en Vandkumme, saa trænger min Siæl

til en Barm, at udgyde sig LOehl.XXVIL
449. -kunst, en. flt.-er ell. (nu l.br.) -e

(Pflug.DP.203. OpfB.HV.393. OpfB.'III.60). 4o

{ænyd. vandkunst, -konst, jf. ænyd. watter-

konst, mnl. waterkunst, ty. wasserkunst)

I) kunsten at lave vandanlæg, -værker olgn.

Perserne har ingenlunde været saa flittige

Dyrkere af Vand-Konsten, som de fra Arilds-

Tid har været store Mestere i den.Grundtv.

HVI.232. jf. Leth.(1800). 2) (fagl, især for-

æld., ell., t best. /., som navn paa en plads

i Kbh. (jf. HMatthiess.Oader.46); sml. Kunst
6.1; vandledning (er), anlæg med mekanisk 50

drevet pumpeværk, hvorved vandet drives op
i vandtaarn, -beholder, brønde, husledninger,

springvand osv.; nu især om (anlæg, hvor-

ved vandet udnyttes til) kunstigt springvand,

vandfald olgn. Denne Machine . . kand,
som en ordentlig Vand-Kunst give alle Sta-

dens Brønde Y3inå.LTid.l737.397. Naar en
saadan Vandkunst indrettedes i Nikolaj
Taarn, vilde ikke aliene hver Indvaaner
kunne nyde den Bekvemmelighed, at have eo

Springvand (jf. Springvand i; i de høje-
ste Etager, men Ildslukningsvæsenet vilde

opnaae en stor Grad af Fuldkommenhed.
Politivennen. 1799f1800. 1354. de Vandkun-

ster, hvormed Haven skulde udsmykkes .

.

bestod af Kaskader, der var forbundne ved
en K&n&\. DanmHavebr.234. et Parfumeri,

hvor en Vandkunst kastede tolv spinkle

Straaler af vellugtende Vande i høje Buer
op af et halvrundt Bækken. Ni8Pet.SO.64.

II
(herald.) som skjoldmærke. Vandkunst,

Springvand med to Kummer over hinanden,
den øverste mindst. PBOrandjean.Heraldik.
(1919).161. -kunstner, en. {ænyd. vand-
kunstner, -konstner; foræld.) person, der an-
lægger vandkunster (2). vAph.(1759). TroelsL.

111.71. -kur, en. (især med.) kur, hvor pati-

enter med visse sygdomme behandles med bade,

doucher, afgnidninger osv. (hydrotherapi) ; ogs.

undertiden om brøndkur (Sal.*XXIV 508).
vAph.(1764). (han) opholder sig . . i Grå-
fenberg, hvor han for sit Helbreds Skyld
bruger Vandcuren. Wors.O£.237. Hostr.0.44.

Panum.620. \\ hertil: Vandkur-anstalt (0:

kursted, hvor der anvendes vandkure. MO.
Krak.1947.11.4182), -metode, -sted (VSO.).
-kvan, en. S( Archangelica litloralis Fr.

(jf. Kvan;. Lange. Flora. 560. AchtonFriis.

DØ.I.36. AxLange.FP.114. -kvarts, en.

(mineral.) bjergkrystal med vandfyldt hulhed.

Hinnerup.Juv.345. -kvist, en. {ænyd. d. s.;

om bet. af 1. led se u. -gren; gart.) lille, ung
vandgren (1). HaveD.(1762).124. Gartner-

Tidende. 1930. 36. Fynsk Hjemstavn. 1934. 13.

billedl.: han var . . et overflødigt Skud, en
Vandqvist, som man ikke hurtig nok kun-
de skære hoxt.Hauch.Contrasterne.(1816).69.

-kvæler, en. (zool.) kvælerslange af slæg-

ten Eunectes (der opholder sig i vand); spec.

om anakonda, E. murinus. Brehm.Krybd.108.

sa.DL.^II,2.71f. -kæmme, v. vbs. -ning
(s. d.). kæmme haaret, efter at det er gjort

vaadt med vand (især som en mere primitiv

ell. tarvelig frisering end v. hj. af haarvand,
brillantine olgn.); ofte i perf. part. brugt som
adj. Moth.V45. (engelske kuske og tjenere)

med deres veludstoppede hvide Lægge,
pudrede Haar og vandkæmmede Kindskæg.
Drachm.KK.27. hun holdt Stævnemøde med
vandkæmmede Kærester. Bang.S.232. (semi-

naristerne) vandkæmmede sig med aabne
k&mme.Hjortø.GU.16. \\ billedl. En vel-

menende Skribent udgav paa eget Ansvar
en saakaldt „forbedret Udgave" . . en ud-

glattet, vandkæmmet Udgave (af John
Bunyans „Pilgrimes Progress"). Lægmands-
bladet.^/iil928.2.sp.3. (man) skylder (borg-

mesteren) Tak for en stor Park, Utterslev

Mose (hvis han kan lade være at vand-
kæmme den for meget, men . . giver den
Lov til at ligne en Naturpark). Poi.*/«i5<35.

13.sp.2. -kæmning, en. (1. br.) vbs. til

-kæmme; ogs. konkr., om vandkæmmet (del

af) frisure. Haaret var . . ordnet pynteligt

i to glatte Vandkæmninger. DracAm.FZ).225.

I. -kær, en. [-|kæJr] flt. -er (Frem.DN.604.
BøvP.L585. WesenbL.Ins.270). {dannet af

Kielsen (i FLN.I.232) (til IL kær, jf. III.
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vand-kær^ som overs, af det lat. navn Hydro-
philus; zool.) om biller af familien Hydro-
philidæ (ell. Palpicornia), der fortrinsvis lever

i vand (jf. -bille, -kalv 2, -torbist^; især om
biller af slægten Hydrophilus (jf. Svømrae-
billej med arierne H. piceus ^den store vand-
kær. Frem.DN.507. WesenbL.Ins.272. den
sorte va.ndkæT.Brehm.Krybd.466) og H.cara-
joides (åan lille v&nAkddX.WesenbL.lns.290).
FJ Estrup. Insektologien. (1828). S99. Lieber- {o

kind.DV11.381 ff. II. -kær, et. (l.br. i rigs-

spr.) vandfyldt kær (I). EPont.Atlas.lV.167.

de ny Forbedringer i Agerbruget . . har
havt til Folge, at Grevter ere opkastede .

,

Vandkjær afledte. Cit.l785.(Nyerup.KB.484).
•Froen opdukker af Sø og af sivomskyg-
-ede Yundkiær. Hauch.SD.1.202. UfF. III.

-kfer, adj. (ænyd. vande-kier; O, 1. br.)

-rtjn ynder, elsker vand (især: til at opholde

sig ell. vokse i). Aakjergaardens Opbygger 20

har, som i Almindelighed Anlæggere af

Herreborge, ogsaa været Vandkjær. Den
har maattet opføres paa udagt Gruusfyld-
ning fra de nærliggende Bakker. Blich.(1920).
XXV111.142. (et) vandkært .. Pungdyr,
NaturensV 1914.53. de vandkære Rød -El.

RGandrup.(DanmHVC.509). -køle, v. vbs.

-ing (FSchrøder.Maskinlære.lll.(1918).228.
lngBygn.l942.109.sp.2). afkøle (især: en
masktndel ell. hvad der er udsat for ild, stærk 30

varme) med vand (v. hj. af dertil tjenende

indretninger). Ved høje Omdrejningstal kan
det . . blive nødvendigt at vandkøle Lejer,

Styreplaner o. s. v. (i en dampmaskine).
Sal.*V.491.

II
især i part. vandkølet brugt

<om adj. Den til Forbrændingen nødvendige
Luftmængde (i en højovn) føres fra Røret
til Blæstforraene . . Disse Forme er vand-
kølede for ikke at beskadiges af den i Stel-

let herskende store Varme. A'afuren5T.'i92i. 40

171. (en) 160 HK, vandkølet (flyvemaskine-)

Motor. Orlogsværft. 146. -køler, en. I) (fagl.,

især m. h. t. udenl. forhold) beholder af svagt

brændt ler, hvori drikkevand (og andre drikke)

kan holdes afkølet; kølebeholder; køler (1).

Letin. OpfB.*ll 1.300. 2) ® om forsk, ind-

retninger til afkøling af maskindele, hedt mate-
riale olgn. PSchrøder;Maskinlære.l11.(1918).
224. Hvadhedder det?(1947).404. -laas. en.

fiscer fagl.) indretning, hvorved der v. hj. af 50

vand dannes et lukke for gennemgang af luft;

ofte om S-formet rørstykke, der er saaledes
indrettet, at der i dets bund altid er vand af
en saadan højde, at luftgennemaang umulig-
gøres (brugt ved afløb for htisspildevand, afløb

fra kloset olgn. for at hindre daarlig luft i at

trænge ind i bygningen). Fædrel.*fil854.2.sp.l.

Trrnl^ks.I.SHl. •ladning, en. (jf. Urin-
ii i' n, -ladning; især med.) det at lade vandet
(i i. 5.8), urinere, pisse. Urinen var farveløse
8om Vand, og VandladninG;en ofte forbunden
med Besværlighed, ^ero«.Af5.//.204. Til Al-
derdommens mørke Sider hører Besvær med
V»ndl»diiing og ABøring. NicBolm.LA.178.

ufrivillig vandladning, se ufrivillig, -lag^, et.

I) om vandmasse, der danner et lag over noget

ell. danner en (vandret afgrænset) del af et

vand. Kraft.M.11.408. det ved Udstraalingen
afkølede øverste Vandlag (af havet). Frem.
DN.176. (vandtægerne er) stadig paa Jagt
efter Bytte i de mellemste Vandlag. We-
senbL.lns.125. 2) (1. br.) vandførende (jord)-

lag. HavebrL.^11.1057. -lagring:, en. (fagl.)

det at lade et materiale henligge en vis tid i

vand. VejkomiteensSkriftNr.13.(1935).45. Ved
langvarig Vandlagring kan man faa Veddet
helt vandmættet. Møbelsnedkeri.[1937] .57 .

\\

hertil: Vandlagrings-prove, prøve, hvorved
et stenmateriale, overtrukket med et binde-

middel, lagres i vand til bestemmelse af klæbe-

evnen. Kemisk-teknisk Haandbog. (1938). 533.

-lak, en, et. (fagl.) opløsning af schellak

i ammoniakvand ell. boraks. NordConvLex.*
V.907. VareL.Ul.558. -last, en. ^ det

rum i lasten paa et skib, hvor vandkasserne
er anbragt. ABMunter. Skibsbygning. (1871).
96. Scheller.MarO. -latrin, en ell. et.

^-latrine. Larsen.), (foræld.) d. s. s. -kloset.

M0IIH.IVI34. -lavement, et. (jf. -kly-

ster; især med.). Panum.393. ArnMøll.Sund-
hedsl.133.

vandle, v. ['vanb] -ede. (ænyd. d. s.;

fra mnt. wandelen, oht. wantalon, wantilon,

osax. wandlon; enten afl. af oht. wanton,
vende, ell. afl. af Vandel ; besl. m. vandre og

vende; y/. forvandle) I) f vandre; færdes.
*Jeg ønsker kun at faae Dem til at vandle

|

Iblandt os som et tækkeligt Guds Barn.

TBruun.lV.142. 2) (nu kun i forb. m. handle,

se bet. S) bestille, foretage sig, forrette
noget; intr.: opføre sig. *Spør ey, hvad
dine Naboer ya,ndler.Reenb.l1.458. Vandle
oprigtig, lovlig. vAph.(1764). 3) i forb. m.
handle, især i forb. handle og vandle
{mnt. handelen unde wandelen; ;/• Handel
og Vandel u. Vandel I.2 og 2.8; nu sj. i

rigsspr.) dels: drive handel, gøre forretninger

(med); dels: foretage sig noget, skalte og valte,

opføre sig. Saasom Kong Oluf stod i Ven-
skab med Engeland, forundte han Engel-

ske Undersaattere Frihed . . at handle og
vandle udi . . Bergen. Holb.Berg.4. I hele sin

Handlen og Vandlen (har den tyske litte-

rat Bode) overmaade meget tilfælleds med
Sterne. Bagges.DVXI. 161. den store Vrim-
mel af Mennesker paa Torvet, som hand-
lede og vandlede. ^//an5.P£).45. hvorledes

er alt dette gaact til? Kan man da handle

og vandle med mig, som man vil. JohsWulff.
EM.130. det faglige Retssystem, de skrevne

og uskrevne Regler for, hvordan man skal

handle og vandle i Dagens Dont og under
Dagens Strid paa Arbejdspladsen. Socia/t^em.

*U 1948.7.8p.2. Feilb. UfF. 4) (nu kun arkais.,

sj.) forandre; forvandle. Pragt vandles
til Oeconomie;

| Kort: Feyl til Dyder bliver.

llolb.Slciemt.Ol.^ jeg er saa nogenlunde
usynlig, kommanderer Fylla (0: en jagthund)
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i Dæk ved mine Fodder og vandler mig

til et dirrende Sanaehundt.KMunk.(NatTid.

**/itl938.11.sp.6). jf. omvandle: slige Ting

(9: skønhedspletter olgn.) . . \ Hvorved man
van dl es om fra Piger til Gudinder. Fr^orn.

SomnPoet.40.
Vand-ledninSf ^n. (-f -leding. Moth.

V45). (ænyd. d. s.) I) som vbs. I.l) (fagl.)

det at vand ledes, føres et sted hen, i en vis

retning; tidligere ogs.: vandtilførsel, vandfor-

syning olgn. (og (jf. let. 2) de hertil hørende

anlæg), mand skal sætte Bibliotheqvet (i en)

Bygning, som med en breed Grav skal være
omgivet, hvorudi Vandledningen saaledes

maa være indrettet, at Bibliotheqvet .

.

kand være sikker for Ilden. LTtd.i737.22i.

det store (gadekær udtørres) aldrig, thi det

har Vandledning til sig fra et Kildevæld.

LHøyer.G.17. hertil: Vandlednings -grøft

(Cit. 1839. (Vider. IV 354)), -kunst (vAph.

(1764)). II
nu især om den ved jordens porø-

sitet muliggjorte bevægelse af vandet i jorden.

Ligesom i svære Lerjorder foregaar den
kapillære Vandledning ogsaa i Mosejorder
langsomt. LandftO. //. 325, hertil: Vandled-
nings-evne (VidSelskSkr.Nat.5R.IX.600.
LandbO.IV 733). 1.2) f til IL Vand 6.3. de
Instrumenter, med hvilke enhver Gjorde-

moder bør være forsynet . . En Messing
Sneppert med 2 Jærn . . Et Sølvrør til Vand-
ledning. Bi5iLæ3./.i87. 2) ledning (1.2), hvor-

igennem vand føres til et sted, i en vis retning;

TMvnlig om lukket ledning til forsyning af by,

ejendom osv. med rent vand; spec. (især hist.)

om akvædukt. En Aqvæduct eller Vand-
ledning, som (den tyrkiske kejser Solitnan)

havde foretaget sig efter de gamle Romeres
'EtXQm^Q\.Holb.Hh.I.483. den sex Mile lange

Vandledning paa murede Buer . . leder

Vandet hertil (0: til Rom). HCAnd.SS.IV
258. alle med Anlæget af Vand- og Gas-
ledninger forbundne Arbejder. Lov */3iS57.

§2. OpfB.*IV249ff. II
hertil: Vandlednings-

anlæg, -arbejde, -(skade)forsikring, -ha-
ne, -net, -rende, -rør, -tunnel (0: tunnel,

der rummer vandledninger). 3) [5] (anat.)

overf. anv. af bet. 2, om forsk, vædskeførende
kanaler i øre og hjerne (Aquædudus). Anat.
(1840).IL50.HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).
135.142. Panum.290. jf. Forgaards-, Snegle-

vandledning, -leje, et. (1. br.) et vandløbs

leje (IV 2.5); ogs. om selve vandløbet, alle

de Vanddyr, som bo i meget smaa Vand-
lejer. H Rasmussen. Overs, af indiske Æventyr.
(1893).40. Det (0: en gyde) var et gammelt
Vandleje, endnu løb Vandet under stærke
Regnskyl som en strid Bæk mellem ^øn-
neTne.AndNx.PE.il.108. \\ om vandførende
lag olgn. Grønsandslagets Ya.nd\eie.GForchh.
(VidSelskSkr.Nat.II.98). -lidende, part.

adj. (fagl.) om areal: som har for meget vand,
er for fugtigt. HedeselskabetsTidsskr.1907.36.
Holmslands Jorder . . var virkelig fede Jor-
der , men vandlidende. Pol. ^2 1938. 5. sp. 3.

-lidt, part. adj. (i bet. 2 dannet omkr. 1825

(jf.: de Vandlidte, et Ord de nouvelle créa-

tion. Cit. 1825. (Daae. Breve fra Danske og Nor-
ske.(1876).131)); sml. brand-, skade-, strand-

lidt samt IV lide 1.4 slutn.) I) (l.br.) om
ting: som har taget skade af vand, lidt vand-
skade, den vandlidte Bog (o: en bog, som
var faldet i vandet). Blich.(1920).XXV109.

||

(sj.) d. s. s. vandlidende, (fabrikkerne) var

10 altid interesserede i at holde Vandstanden
saa høj som muligt, hvad der . . medførte,

at Masser af Lodsejerne (ved Arresø) hav-
de vandlidte Are&lei.Wesenb L.(Aarb Frborg.

1939.11.22). 2) (især foræld.) om person: som
har lidt skade ved oversvømmelse, stormflod.

*Emma . . broderer til Bedste for de Vand-
lidte 5yåeT.Aarestr.SS.IV.43. især substan-

tivisk, i forb. de vandlidte: de Vandlidte
paa Fædrelandets Vestkyster. Blich.(1920).

20 VII.134. Charlot Dupont vilde spille til

Fordel for de Ya,ndUdte. Bang.Excentriske
Noveller.(1885).108. t -lig«> O'dv. saa lige

som vands overflade; især: vandret (II).

Moth.V46. *Grenene sig tet
|
Ved Bullen

reise: sprede sig vandlige
|

I faste Linier.

JHSmidth.Haver.278. -lig^ger(t), en, se

-læggers, -lilje, en, (ænyd. d. s., ty. wasser-

lilie; jf. Liljekrone, Sølilje 1; nu l.br. i rigs-

spr., jf.: „bruges baade i det trivielle Sprog,

30 og endnu mere i Bogsproget, ganske ube-
stemt om en Vandplante." Levin.) Sf om
forsk, vandplanter m. liljeagtige blomster: gla-

diolus, Gladiolus L. (Moth.V46) ell. sværd-

lilje, iris (VSO.II.92 (u. Flæg;) ell. (især;

jf. -blomme^ aakande, Nymphæa alba L.

(hvid aakande) og Nuphar luteum Sm. (gul

aakande). den gule Vandlilie.JDTode.B5.
III.104. Paa Hovedet havde hun en Krands
af Yandlilier. Oehl. XXXI. 19. de smukke

40 Vandlilier . . overvoxede næsten to lange
Damme. HCAnd.SS.V46. JTusch.321 (sjæll).

billedl. ell. i sammenligninger: Oehl.XXXI.lO.
*De kolde, marmorhvide Hænder

|
Hvilede

i hendes Skød
|
Som Vandliljer i den dybe

Sø.JPJacI.330. -linie, en. I) O/. -gang 8

og Vaterlinie^ den linie, der dannes af en

vandflade. I.l) (l.br.) i al alm., om vand-

fladen, vandskorpen. Slæbetrosserne gyngede
i Vandlinien. (?«/rLemc/ie.iVjB.iS9. 1.2) 4>- den

50 linie, der dannes paa et i vandet flydende

skibs skrog, hvor vandoverfladen møder skro-

get; ogs.: linie paa en skibstegning, der viser

formen af skrogets vandrette plan, hvor skroget

skærer vandspejlet (ved forsk, dybgaaender).

SøLex.(1808).90. Kaptajnen . . gav sig til at

undersøge den færdige Baad. (han lod) Øj-

nene følge Vandlinjerne fra Stævn til Stævn.
Drachm.PV.38. illuminerede, som (skibene)

var, fra Mastetoppene til Vandlinjen med
60 deres Lanterner og Lysene fra Koøjerne. Pol.

'*/il906.3. fine Vandlinier i Bo\en. Scheller.

MarO. i forb. i, over, under vandlinien:
(skibene) udmærke sig ved colossale Dimen-
sioner, især usædvanlig stor Brede i Vand-
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linien. StBille.Gal.1.73. (et skib) ramte (skibet)

Limfjorden paa dens Styrbords Bov, hvor-

ved der fremkom et temmelig stort Hul over

\&nd\inien. Pol."/iol908.7. i billedl. udtr.:

Jeg er jo .. et gammelt Vrag . . Jeg har jo

faaet min Grundskade, et Skud under Vand-
linien, der fører i Afgrunden. Aakj.VB.139.
seogs. Skud sp.l062^*. dybe (Harboe.MarO.)
'U. (almindeligst) øverste (KuskJens.Søm.
:S), henh. underste (Scheller.MarO.) vand- lo

linie, et skibs vandlinie, naar det er lastet

(jf. Ladnings-, Lastevandlinie^, Jienh. tomt

fjf. LedlgvandUnie^. lette vandlinie, se

III. let 2.3.
II

hertil Vandlinie-lænede (af

t skib), -panser (o: pansring i vandlinien)

,

-plan. 1.3) (især fagl.) den linie, der dannes

7 vandoverfladen, hvor denne møder bredden

II. noget i, ved vandet staaende (fx. kaj, bro)

ril. bassinets, beholderens sider; ogs. om den
mærkede linie i beholder, der viser, hvortil 20

"indstanden skal naa. Kraft.M.II.426.637.

\ndres.Klitf.48. over Vandlinjen (i bassinet)

kal der være store Kopsten, og neden for

taar Brudfladen. AndNx.PE.11.179. De smaa
l,ar\-er kommer frem i Juli og vandrer i

uhyre Skarer ind mod Bredden i Vand-
linien, der hvor Land og Vand mødes.
WesenbL.Ins.lOd. || hertil Vandlinie-mærke
(i en vandbeholder). 1.4) (sj.) vandret linie,

Ian. En Bi-Jernvei . . er dybt udgravet 30

i_'iennem Leer og Sandbanker. Hvad Man
her har maattet udgrave for at holde Veien
i Vandlinie (er) 700.000 Cubic Yards. Thiele.

Breve.170. 2) (jf. -linieret, IL -mærke 2 ; fagl.)

linie i papir, der træder lyst frem, naar papiret

toldes op mod lyset. SvDahl.Ordbog f.Bogsam-
re. (1919). 104. -linieret, part. adj. (jf.

linie 2; fagl.) om papir: hvori der findes

rindlinier. PapirL.345. -liniet« part. adj.

I nu næppe br.) moireret. Ved MangUngen 40

fremkommer . . en vis Glathed, ofte med et

va;:t vandliniet Skjær. Manufact.(1872).211.
-lippe, en. se -læbe. -listef en. (ogs.

-list. Moth.V46. Sal.*XXIV509). (jf.Y&ter-
liste; fagl.). I) liste, der dækker mod regn-

mnri. hl. a. om liste, der skærmer gavlen mod
r>'it'"tnd, vandbræt (Moth.V46), liste under
''Udlade (uden taarende), der samler vandet
W afleb et enkeli aUd (TeknLeks. 1.581),
hraaliste over vogndør, der hindrer regnvand m
at skylle ned over de rejsende, naar de

'infr ind og ud (JernbaneL.52), og læder-

der dtpkker kanterne af Uuiget paa en
(Meddliytt.21). 2) (sml. Vaterliste 2.2)
t forbindelsesstukke i ell. nær vand-
mi. pælene i bro, bolværk olgn. (ofte

.lunde som tvinge H-S.« slutn.)). Sal.l.
'''. Dønninger ude fra Havet sendte det
ort«-. skumtoppede Vand buldrende hen un-
Itr Kajernes \'&nd\hier. KnudAnd.lUl.203. io
liv, et. I) (zool.) det at leve i vandet.
'liurnuV1914.46. Hos Vandspidsmusen .

.

' r Tilpasningen til Vandlivet meget ringe.

l>anmPaUedyr.418. 2) (dannet efter Landliv;

sj.) (ferie) liv, der tilbringes med badning.

Han var ikke den eneste . . der nød Vand-
livets Glæder. jyjens.i2F.94. -lomme, en.

(fagl.) hulhed nede i jorden, som modtager
vand, der siver ud fra et ret begrænset om-
raade. IngBygn.l942.281.sp.2. -loppe, en.

(ænyd. d. s.) I) (jf. Enøje; især zool.) beteg-

nelse for smaakrebs af ordenen Copepoda (ell.

slægten Cyclops) ell. af underordenen Clado-
cera (dafnier) (med hoppende bevægelser).

JCLange.NV.87. Brehm.Krybd.737. Boas.
Zool.*282. 2) (zool., nu 1. br.) betegnelse for

insekter, der springer ell. hvirvler rundt paa
overfladen af stillestaaende vande; især om
insektet Podura aquatica af springhalernes

familie og om bille af familien Gyrinidæ
(hvirvlere). Brunnich. (E Pont. Atlas. I. 698) .

Kielsen.FLN.I.220. Levin, -lafftpnmpe,
en. (fys.) en særlig slags luftlumpe, der virker

ved, at vand med 4 å 5 atmosfærers tryk

drives op gennem et rør. MKnudsen.Fysik.
(1923).90. -lakke, et. (fagl.) det af vandet
dannede lukke i en vandlaas. Afløb.l4. Vand-
laas med stort Vandlukke. TeA;nLeA;s./.576.

-lange, en. (zool.) hos søpølser: et fra
kloakken udgaaende sækformet organ, der

sldftevis fyldes med og tømmes for vand (og
tjener som aandedrætsorgan). Boas.ZoolM97.
-laa, en. (ænyd. d. s.; nu 1. br. i rigsspr.)

om forsk, i vand levende smaadyr (jf. -loppe^;
bl. a. om det lille krebsdyr Asellus aquaticus.

Moth.Conv.V24. Vandet af (Thirsted kilde)

skal om Sommeren være fuld med et Slags
Vandluus, som vel maae sies derfra, før det
kand hruges.EPont.Atlas.III.241. NordConv
Lex.*1.253. Han ser paa mig, som om jeg

var en ganske lille Vandlus inde i en gan-
ske lille N2t,nddra,d.he.JohsWulff.MidtiLivet.

(1944).53. UfF. -læbe, en. [ILS] (f -lippe.

vAph.(1759)). (sml. -blad 2; anat.) hver af
de tynde hudfolder, der sidder inden for de
ydre skamlceber; Nympha. Buchw.JS.(1725).6.
VoreSygd.1.120. -læge, en. (jf. -doktor;
med., foræld.) læge, der anvender vandkure
(hydropath); læge ved vandkuranstalt. Thor-
nam.728. jf.: De nyeste Erfaringer i Vand-
lægevidenskaben. JJ Weis8.(overs.bogtitel.

1839). -lægr^eUe, 'Irnggerim), en.

(ogs. -ll>?srer. vAph.(1772).1.152. -ligsert
vAph.(1759)). se u. Læggers, -løb, et.

(ænyd. vand-lob, -løff, -lob, glda. vand-lob,
-lub, watnlup (Brøndum-Nielsen.GG.I.318),
oldn. vatnahlaup) I) (nu 1. br.) vands rir^-

den, strømmen oort ell. af sted; vands strøm
ell. afløb; ogs. om de strømmende vandmasser
(i aa, bæk osv.). bækkenes vandløb (1871:
Bækkenes Luh). 4Mos.21. 15 (Chr.VI). vi

kunne (ikke) tænke os (at) selv den største

Flod . . kunde vedblive at strømme med
sit mægtige Vandløb, uden at trænge til

Kilderne. Molb.F.316. Paa Gaden stod Van-
det i Hul ved Hul, Rendesteensbrædderne
standsede Vandløbet, det flød over alle

liTeddeT.lICAnd.SS.V223. jf. bet. i.a: for

ntrykt /, 1961
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at skaffe Vandløb er der . . i Bundstok-

kene et Par EuWer. SkibsMask.254. 2) (nu
kun bibl., foræld.) vandmasser, der bryder

frem, ind og overstrømmer, oversvømmer no-

get; oversvømmelse; vandflod, et Menneske
. . byggede et Huus . . og lagde Grund-
volden paa en Klippe; men der et Vand-
løb (1907: en Oversvømmelse^ kom, stødte

Strømmen paa samme Huus, og kunde
ikke rokke det. Luc.6.48(jf.Grundtv.SS. 1.55). lo

mange Kirker og Huuse (er blevet) ødelagde

af store Vandløb Og Vandfloder. i3orre6?/e.

TF.440. 3) vandsamling i naturen med rin-

dende vand; især som fællesbetegnelse for flo-

der, aaer, bække olgn. ell. om smaa rindende

vande; (bibl.) ogs.: kilde(væld). stemme eller

fælde Vandet i Aaer eller andre Vand-
løb. Forortin."/. 7 79<?.^8. Wenern næres af

en Mængde større og mindre Vandløb.
Schouw.(DaFolkekaU842.135). Volga, Nu- 20

tidens største Vandløb i Europa. J.Fan^.
IK.46. jf.: jeg vil gjøre . . det tørre Land
til Vandløb (Chr.VI: vand-søe; 1931: Væld;.
Es.41.18. i sammenligninger: du skal blive

. . som et vandløb (1871: et Kildevældj,
hvis vand ikke slaaer ieyl. Es.58.11(Chr.'V1).
Achsibs Huse skulle blive et svigtende Vand-
løb (Chr.VI: blive til løgn; 1931: En svig-

tende Bæk er Akzibs Husej for Israels

Konger. Mich.1.14. || hertil (emb.) Vand- 30

løbs-inspcktør (0: en af amtsraadet ansat

person, der bl. a. har med regulering af hoved-

vandløb og tilsynet med vandløbs vedligehol-

delse at gøre. LovL.VI.423. JMJensen.Ha-
raldKidde.(1924).6), -loT(givning) (0: lov-

(givning), der angaar vedligeholdelse, regu-

lering, afbenyttelse af vandløb m. m.), -regu-
lering, -ret (0: administrativ domstol, der

behandler sager vedrørende vandløb), -rettig-

hed (jf. I. Vandret;, -sag ofl. 4) om leje 40

ell. kanal, hvorigennem der løber vand. 4.1)

(sj.) om vandløbs, strøms leje. (vi) brugte
næsten en Time til Overfarten til Strib,

skiøndt Bæltet her kun er lidt over en Fier-

dingmiil bredt; saa stærk var Strømmen i

det snevre Yanåløh. Molb.Dagb.248. 4.2) (jf.

-rende l.e; ^ om hver af de smaa kanaler,

der er hugget gennem spanternes underside,

saa lastvandet kan løbe hen til pumperne;
lemmergat. TeknMarO. Kusk Jens. Søm. 71. 50

ogs. (jf. Rendesten 2) om den rende langs

dækket, der med mellemrum har afløb uden-
bords gennem spygatter. TeknMarO. \\ her-

til (og til bet. 1 slutn.): Vandløbs -aab-
ning (Funch.MarO.lI.86), -fyldning (Tekn
MarO.), -hul (SkibsMask. 264. KuskJens.
Søm.71). -løber, en. (jf. Skøjteløber 2;
især zool.) insekt af familien Hydrometridæ
(der løber omkring paa vandoverfladen); dam-
tæge. Frem. DN.686. Danm Fauna. XII. 41 . eo

-lofter, en. (fagl.) redskab til vandløftning;
vandløftningsredskab. HFB.1945.LX. -løft-
ning, en. (fagl.) løftning af vand til en
vis højde (ved anlæg for drikkevand, overris-

ling, afvanding olgn.). M0llII.VI.l86. || hertil

Yandløftnings-rcdskab (smst. LovNr.56"U
1889.§2; jf.-løhei). -løs, adj. {ænyd.d.s.,
oldn. vatn-, vazlauss; i rigsspr. især o) som
mangler vand; især om vandløb, kilde, brønd
olgn.; ogs. om egn: som mangler vandløb,

kilder, brønde olgn. Det er ubegribeligt hvor-
ledes man . . har kunnet falde paa her, i

denne vandløse Egn . . at bygge en Stad.
Bagges.DVIX.254. jeg vil gjøre dens Hav
tørt og dens Kilde vandløs (Chr.VI: for-

tørre dens kilde; 1931: udtørrer dets Kilde).

Jer.51.36. en næsten vandløs Ørken. Poi."/it

1941.2.sp.5. i billedl.udtr.: *(jeg) øser Vand
af vandløs Grav,

|
Forgieves Hiernen kræn-

ker (0: anstrenger mig forgæves med at rime).

Reenb.1.248. (historieskriveren har) sikkert,

ligesom vi, maattet øse alle sine Efterret-

ninger af Annalisternes vandløse Brønde.
Grundtv.HVII.191. talem. (dial): Når Vinde-
lev bliver tyveløs, og Ildved bliver brænde-
vinsløs, og Sandved bliver vandløs, så for-

går verden. Krist.Ordspr.523. jf. smst.515.
||

til II. Vand 3. de ere vandløse Skyer, som
omdrives af Veiret. Jwdas.i2. vi (o: jætte-

kvinderne) maler dig (o : kong Frode) Syg-
dom og Tørke . . afsvedne Marker, Vand-
løshed. JFJens.Di.ii. -løsning, en. flt.

-er. (fra nt. waterlosung, jf. hall. waterloo-

zing, mnt. waterlosinge, egl.: afledning, afløb

af vand; jf. mnt. losen, om vand: have afløb

(ordet svarer til løsej; dial. (jy.)) hovedafled-

ningsgrøft ell. -kanal, der modtager vandet fra

de mindre grøfter og ledninger i et areal under
afvanding. Cit.l794.(Vider.II.558). NSvends.
S.19. Skovroy.Fort.8. Feilb. som stednavn:

Stedn.III.672. -maaler, en. (fagl.) I) ap-

parat, der viser vandstanden, vandets stigen

og falden (VSO. jf. JBaden.FrO.162), ell

(især) apparat til bestemmelse af strømmende
vands hastighed; hydrometer. Primon.Lexicon.

(1807).140. NordConvLex.III.673. VSO. jf.

Svømmervandmaaler. 2) redskab til maaling

af vandmængde; især: apparat, der indsæt-

tes paa en vandledning til maaling af den

mængde vand, som passerer gennem lednin-

gen; spec. om saadant apparat i en ejendom
til maaling af det vand, ejendommen faar

fra vandforsyningen, vandværket. Regulativ.
^'/» 185 9. §6. Gas Vand. 34. TeknLeks.I.581.
III.606. -mad, en. (dial.) om søbemad som
suppe, gule ærter, grønkaalssuppe (undertiden

indbefattende sødsuppe og vandgrød). Aarb
Vejle. 1926. 19. Aarb KbhAmt. 1930. 35. UfF.
-madras, en. (jf. -pude; med.) vandfyldt

(kautsjuk) madras, brugt som sengeunderlag

for syge. Larsen. D&H. -majs, en. (fagl.)

majslignende frø af den til aakandefami-
lien hørende tropiske vandplante Victoria re-

gia Lindl. Sal*XXV 83. -maleri, et:

(nu sj.) akvarel Amberg. MO. VSO. -ma-
let, part. adj. I) (l.br.) malet med vand-

farve, vandmalet FyrretTas. Bang.SG.132. 2)

(fagl) i forb. vandmalet sennep, sennep,
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malet paa sennepskværn under paahældning

af vand.

Yandmand^en. [lyaniman'] ^/. -mænd.
{cenyd. d. s. (om dykker samt i bet. 3), jf.

>tg. waterman, ty. wassermann)
\) om person. I.l) (fagl.,især jarg.) be-

tegnelser for forsk, personer, som har med
vand at gøre. Vandmanden ved Adlersborg

o: ham der besørger Vandledningerne.

JHLars.HA.1.232. Fru Poulsen, (Vandman- lo

dens (o: en vandinspektors) Kone). HCAnd.
BC.IV262. Bag fvand-)?osten var der et

graamalet Skab, hvor en Vandmand holdt

Vagt over de med Navn mærkede Halvpotte-

glas (o: for dem, der brugte vandkur). Bergs.

FD.106. Brøndgraver og Vandviser Ole Ol-

sen, Ole Vandmand, som han blev kaldt.

AarbFrborg.1940.96. om person, der udfører

anlæg ved engvanding, udtørring af et areal

olgn.: AarbThisted.1926.192. Feilb. om brand- 20

mand, der under slukningsarbejdet overvaager

vandtilførselen til slangerne: OrdbS.
|| ^

tnand ombord, der er medhjælper for skibs-

inden (I.2), passer vandkasserne olgn. Fisker.

oO.Till.xxi. Tuxen.S0fart.473.
II

(jf.bet.S;

8j.) vandbærer; vandsælger. MO. 1.2) (sj.)

om vanddrikker, afholdsmand. B. Franklin
paastaaer . . at han som blot Vanddrikker,
hvorfor man og kaldte ham den americanske
Vandmand, kunde bære i een Haand, hvad 30

neppe nogen af hans 50 Medarbeidere, som
vare umaadelige Øldrikkere kunde tvinge

med begge Hænder. Junge.20. jf. (maaslce

billedl. anv. af bet. i) om svag, slap, veg,

holdningslos person: jeg havde ingen Ølle-

brøds Potte eller Vandmand for mig, men
en alvorlig, kraftig N&tur.Orundtv.B.1.486.
1.3) (1. br.) person (ell. dyr), der elsker at

gaa i vandet; vandhund (2.i). en Hund .

.

som ikke er synderlig Vandmand. B/tcA. 40

(1920).XVIII.117. 1.4) (jarg.) person, der

ikke kan holde paa varulet (II.6.3), ligge tør,

har blæresygdomme olgn. KBecher.fPoV^U
J942.11.sp.l). Borries.P.139.

2) (1. br.) overnaturligt væsen i mands-
kikkelse, som tænkes at bo i vandet; hav-
mand olgn. 'Rosmer Vandmand under Væl-
' ini -Broe. Orundtv. DV 111. 308. »Gud maa

om
I
En Vandmand eller Nøkke

| I

• 1 Tid ei kom |
For her (0: i en dam) 50

boe og bygge. W»n^/».X/.ii6. HCAnd.
.135.

3) (efter lat. aquarius; til bet. l.i slutn.;

nr astr.) i best. f. navn paa det ellevte
gn i dyrekredsen (betegnet ved et bil-

le af en vandbærer) ell. paa det dertil sva-
rende (men nu ikke dermed sammenfaldende)
itjernebillede; ogs. om (ell. m. særlig tanke
ia) den lid (20 jan.- 19 febr.), i hvilken
'len befinder sig i tegnet. Ganymedes . . 60

' )xt iblant Himmel-Tegnene, og repraa-

r Vand-Manden. Ch(au.Pr.47. »Sten-
'v^•tn følger ham med dunkle Savn;

|

iodmandon sine Stjerners Strøm udgyder.

Ing. RSE. VII. 268. Heegaard. Astron. 9. 198.

*Ved Jævndøgnstid, Vandmandens Tegn,
|

Snebyger veksled støt med Regn. jyJens.

VL.22. jf.: *Solen, som til Vandmand-
Stjernen stiger. Winth.II.222. *Saturnus er

i Van d mands tegne t.^ei5.Poe^//i.i<35.

4) ^;7. I. Mand 13.2; især dagl.) meduse
(2) af storgoplernes gruppe; især om
almindelig øregople, Aurelia aurita, og brænde-
gople, ,,brandmand" , Cyanea capillata ^den
røde v&nåm&nå. Brehm.Krybd.864. BøvP.
III.364). Dyreklasser, saasom Vandmæn-
denes og Volypemes.Eschricht. Læren om Li-

vet.(1850).59. smst.44. det er en Vandmand.
Har Du lagt Mærke til, hvorledes denne
geleeagtige Masse kan udvide sig til en
Flade og nu langsomt snart synke, snart

stige. Kierk. 1 1.35. de Dyr, som vi i daglig

Tale kalde Vandmænd eller Brændevabler.
JapSteenstr.F.l. Lieberkind.DV 1.174.177. i

sammenligninger: Der gaar . . en Mængde
Labaner omkring . . Overfor en ladt Pistols

Løb vilde de blive som en „Vandmand",
der kastes paa Land: tørret Siim. Goldschm.
V.407. vi har set den personlige Kunsts
skeletløse Værker ligge som døde Vand-
mænd paa Livets ^txdniå. BerlTid.*Ul925.

Aft.l.sp.l.

Yand-mangel, en. (ænyd. d. s.; jf.

II. -nød 1, -trang) Det er . . ingen fryde-

lig Erfaring, at alle Søer i Danmark saa
betydeligen aftage, at man allerede . .

sporer Vandmangel. Rawert & Garlieb. Born-
holm. (1819). 27. Naar vi komme ud i de
store Sandørkener . . ville vi . . komme til

at lide Vandmangel. »ScAocjfc.SS. Vandman-
gel (paa en Kedel). Scheller.MarO. -ma-
nøvre, en. (^, foræld.) om taktisk hand-
ling, hvorved man efter formaalet fylder ell.

tømmer fæstningsgrave, laver oversvømmelser

foran fæstning olgn.; vandspil (2). MilTeknO.
MilConv.VIII.451. -marrube, en. (ogs.

-mar(r)u. JTusch.139). (ænyd. vandmaru;
nu næppe br.) ^ sværtevæld, Lycopus (euro-

pæus) L. vAph.Nath.V246. -matikine, en.

I) (foræld.) anlæg, indretning (pumpeværk
olgn.), hvorved vand hæves op til et sted; ogs.:

en af vandkraft drevet maskine, en slags Vand-
Machine paa et Taarn, som kand drage
Vandet op fra Floden. LTid.l737.397. Møller

N. N. maa anlægge en Luft- og Vandma-
skine i sin .. Møl\e.MR.1827.34. (i port-

huset til det ældre Frederiksberg slot var) in-

stalleret en Del af Vandmaskinerne, der

førte Vandet videre til Køkken og Slots-

gemakker. Nystrøm. Frederiksberg. I .(1942).
141. 2) (fagl., 1. br.) vandflyvemaskine. Pol."'i

1935.4.sp.l. -masse, en. (jf. I. Masse 2.i;

især cp^. Vandet kom fra denne Sø igjennem
underjordiske Rør, og dreves nu op ved
den høitliggende Vandmasses IxyV.Ørst.I.iS.

(vi) boe . . lige ud for Rhinfaldet, hvor der
just i aar er en stor Vandmasse. //C^ltu^.

BCÆ.II.117. et stort Springvand . . hvorfra

28*
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rige Vandmasser styrter og bruser. /so/i;Z)iM.

FF.66. i billedl. udtr.: Anderledes kan man
ikke forklare, at (forfatteren af et sørgespil)

har kunnet overtale sig til at drukne sine

kraftigt anlagte Characterer i en bundløs

Vandmasse af trivielle Billeder og affecteertc

Lignelser. //et7».jPros.y//.i23, -mejeri, et.

(jf. -mælkeri og Ismejeri (1); landbr., især

foræld.) mejeri (mælkeri), hvor flødeafsæt-

ningen af mælken foregik i blikspande, stil- lo

M i vandbassiner ell. -kar. Schand.IiS.18.

Landbo.IV. 595. -melon, en. (^ -melone.
Reiser.11. 482. vAph.(1764)). (jf. -græskar^

2(» den i Afrika hjemmehørende plante Ci-

trullus vulgaris Schrad. (af græskarfamilien)

ell. den store runde, meget vandholdige frugt

heraf. vAph.Nath.VIII.364. Tiggeren . . qvæ-
ger sig med den saftige Vandmelon. ^Cilnd.
(1919). IV 52. War7n.Frøpl.258. -mester,
en. (ænyd. d. s. i bet. 1 ) I ) (fagl.) person, 20

der har opsyn med ell. passer et vandværk,
en pumpestation, ell. (foræld.) person, der

foretager anlæg ell. reparation af en bys

vandledninger olgn., opsætter pumper olgn.

Forordn.*^/iol701.n,8.§l. Ingen maae lade
Vandrender lægge eller eftersee og for-

bedre, ei heller udføre noget andet Ar-
beide, Vandværkerne vedkommende, uden
ved de beskikkede Vandmestere. JBegfZ. **/4

1812.§5. Villads Christensen.København 1840- 30

1857.(1912).160 (se m. underbore 1). I Aaret
1869 erhvervede Sindssygehospitalet . . Ret
til at anlægge et Vandværk (og) opførte et

Pumpehus m. v. samt et Beboelseshus for

Vandmesteren. Ugeskr.f Retsv.l946.A.277. 2)
næringsdrivende, der (med særlig autorisa-

tion) indlægger vand i ejendomme og repa-
rerer hertil hørende installationer (og som nu
samtidig udfører tilsvarende arbejder ved in-

stallation af gas; jf. Gas- og Vandmester u. 40

Gasmester;. GasVand.48. HFB.1945.224.333.
-mide, en. (jf. -edderkop 3, -spinde (I),

-spindel; 20ol.) i vand levende mide af fami-
lien Hydrachnidæ. Drejer&Bramsen.Naturhi-
storien.l.(1840).208. Boas.Zool.*373. -mos,
et ell. en. (ikke i rigsspr. -mus. vAph.Nath.
VIII. 366. Viborg. S. 19). (ænyd. vandmuss,
jf. oldn. vatnmosi) Sp I) den paa sten og
trærødder i vandløb og moser voksende mos-
art Fontinalis antipyretica L.; brand-, kilde- 50

mos. JTusch.88. OFMull.FloraFridrichsda-
lina.(1767). 196. Viborg. PI. (1793). 21 3. We-
senbL.Ins.39. 2) (dial.) tørvemos. Sphagnum
(Dill.) Ehrh. JTusch.234. -most, en. (nu
næppe br.) drik, fremstillet ved presning af
æbler olgn., der allerede er presset en gang
til most. Tode.SB.84. Funke.(1801).II.581.
-motor, en. (fagl.) maskine, der omdanner
den energi, der findes i rindende ell. strøm-
mende vand, til mekanisk arbejde. OpfB.^VIII. éo
303. PSchrøder.MasHnlære.III. (1918). 399.
-muldvarp, en. (zool.) nordamerikansk
muldvarp af slægten Scalops (der lever i nær-
heden af vand). Lutken.Dyr.^52. SaUXVII.

391. I. -mas, en. (nu l.br.) den til mark-
musene hørende vandrotte, Arvicola amphibiux:
ogs. om vandspidsmus. Moth.V47. VSO.IV.
N12. AndNx.DB.157. II. -mas, et ell. en.

se -mos. •mygf en. (ænyd. vandmøg; r/

I. br.) myg, hvis larver lever i vand, ell. soi.

sværmer over stillestaaende vande; tidliges

især om stankelbensmyg, Tipulidæ; (sj.) ohi

vandløber, damtæge (D&H.). Moth.V47. Briin-

nich.Prodromuslnsectologiæ.. (1761). 20. *Van d

-

myggene sværme
|
Omkring dem (o: sva-

lerne). Aarestr.SS.III.33. Dammens krusede

Sraaabølger, over hvilke . . Luftbølger ai

Vandmyg uafbrudt hævede sig og sank.

ThomLa.EL.8. -mynte, en. {jf. (glda.?)

wather mytte (Harp. Kr. 297), nt. water-
minte; sml. Heste-, Horsemynte) ^ den i

grøfter, enge, moser voksende mynteart Men-
tha aquatica. vAph.(1759) .Viborg.Pl.(1793j.

119. TfP.reg.I.Till.33. -mælkeri, et.

(landbr., især foræld.) d. s. s. -mejeri. Bøggild.

Mælkeribruget. (1896).310ff. LandbO.IV.620.
I. -mærke, en. (ænyd. d.s.; nu næppe hi

undt. i bet. 1 ) 2f' navn paa forsk, i ell. ti

vand voksende planter, navnlig: I) (især dial.

selleri, Apium graveolens L. JTusch.23. jj.

JLind.Lægeplanter.(1918).29. hertil: Vand-
mærke-frø, -rod. FolkLægem.II1.115. 2)
mærke (1.2), Sium latifolium L. JTusch.22 i

.

3) tiggerranunkel, Ranunculus sceleratus L.

JTusch.195. Levin. 4) kær-svovlrod, Peucc-

danum palustre (L.) Mbnch. JTusch.163.
II. -mærke, et. (ænyd. d. s. (om maal(<-

redskab), ty. wassermarke) I) hver af ev

række mærker, v. hj. af hvilke vandstanden
aflæses. I.l) om hver af de paa en pæl afsatte

mærker, v. hj. af hvilke vandstanden ses;

især (møl.) om mokker, der angiver den vand-
stand, som skal holdes; ogs. om pælen med
mærkerne ell. om den normale vandstand. Cit.

1721.(AarbFrborg.l911.92). Floden var her

. . opsvolmet fiorten Fod høit over det

der værende høieste Vandmerke. .Keiser.///.

406. hans Canalgravning . . skadede Møl-

lens Y3indmddTke.Vgeskr.fRetsv.1871. 1013. Spr
Kult.II.125. 1.2) ^ hvert af de paa et skihy

for- og agterstævn afsatte mærker, tal, v.hr

af hvilke skibets dybgaaende aflæses; amningt-
mærke. Tuxen. Søfart. 473. 2) (ty. wasser-

marke, -zeichen; betegnelsen hentyder vist-

nok til gennemskinneligheden, jf. II. Vand 8)
et i papir præget mærke, der kan ses, naar

papiret holdes op mod lyset (bl. a. brugt son

fabriks-, fabrikationsmærke ell. for at hiv-

dre forfalskning). Ing.Levnet.1. 31. *„Kan I

see, den (o: en femdalerseddel) er ægte!"

raaber han endelig —
|
„Seer I Vandmærket

her,
I

og Femtallet åex\" Rich.VH.96. Han-
nover&,Smith.Papir.232.

II
billedl. ell. i sam-

menligning. Ikke som et usynligt Vand-
mærke, men med større Bogstaver . . er

hans JEG skrevet . . henover hele hans

Digtning. Brandes.111.11 5. Kærlighed til stof-

fet var altid vandmærket i Vilh. Andersens
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ioTi&tteTsk&h.Letterst.iidskr.l942.339. || her-

'il (fagl.) bl. a. Vandinærke-papir, -streg

/. -linie 2), -seger (redskab, hvormed vand-

„uerket i frimærker undersøges (af filatelister).

Seherfig.Fu. 32. Hvad hedder det 9(1947). 312).

3) t om vaterpas olgn. Moth.V46. •mær-
ket« adj. (fagl.) om papir: forsynet med
< andmærke (2). PapirL.368. -mættet,

irt. adj. (fagl.) som har opsuget, optaget

: sig saa meget vand, som det formaar. Træ- lo

sagerne (har længe) flydt om paa Over-
fladen, før de vandmættede sank i Dy-
bet. SophMull.VO. 550. vandmættet Luft.

UndbO. II. 324. Møbelsnedkeri. [1937J. 57 (se

-lagring^, -møl, en ell. (især) et. I) (zool.)

n møllet nærstaaende sommerfugl Hydro-
"impa Wfmphæaia (der opholder sig over og

t>aa vandfladen og lægger sine æg paa vand-
planters flydeblade); ogs. om halvmøllet Acen-
tropus. Lieberkind.DVIII.32. RomsAtlas.Som- 20

merfugle.(1943).100.103. 2) (nu næppe br.)

v<tarflue. vÅph.Xath.VI.51. D&U. jf. VSO.
VIII.18(u.\3i&TRue). -mølle, en. (ænyd.

d. s., glda. watn molle) I) mølle, der drives

ved vandkraft, (han) igiennembrød Sluserne,

for at giore Stadens Vandmøller ubruge-
lige. iyo/6.i)^.///.2i4. Hvor klare Skovbæk
risler

{
Bag Bøgenes Skjul,

i

En Vandmølle
vælter

|
Sine brusende Hi\il.Winth.HF.24.

ved vor Tidsregnings Begyndelse blev der 30

; Rom, under Kejser Augustus, anlagt den
irste Vandmølle. Op/B.' F/.22. 2) (især dial.)

'tidmølle. -motor brugt som vandløftnings-

'Iskab ved afvandinger. Schylte.IR.11.126.

jF. -møller, en. person, der ejer, dri-

r en vandmølle (1). FJHans.PS. 1. 231.

i'alM.IL.lI.154. VilhAnd.Litt.il1.345. Feilb.

•mølleri, et. (fagl.) driften af, virksom-
hfden i in vandmølle (1) ell. om vandmølle

1 ) med tilhørende bygninger. Holst.R. Bek. ^
\T.395**U1920.§68. MuUgvis har Benedik-
tinerordenen indført Vand mølleriet i Dan-
mark. &'vemf6/lmt.7dJ7.3. -møllested, et.

{glda. vatnmøUe stat; nu 1. br.} (ejendom,
hvortil herer) en vandmølle. Schand.O.1.160.
-tnølleværk, et. (l.br.) om vandmølle m.
Ihurende anLjtg. Cit.l716.(AarbFrborg.l911.
''). -mørtel, en. (fagl.) mørtel, der kan
ITdm under vand; hydraulisk mørtel. Nord

ConvLex.IV528. TcknLek8.I.582. -narle, m
•n. I) (6.1] (med., sj.) svulstagtig udspiling

'if navlen ved bugvaUersot (Hydromfalus).
l/egen.XIl.235. 2) (jf. -kragetæer, -skaal 2
nnt I. Navle 3.9> jff skærmplante af slæg-

'1 Hydrocotyle L.; især om den i moser,
grøfter osv. voksende eneste nordiske art II.

vulgaris L. (almindelig vandnavle). Viborg.

PL(1793).rÆ lAinge.Flora.^(1851).171. Rostr.

Plora.I.'*(1925).291. -aec* et. (l.br.) neg-
Konende siraalebundt i et springvand. Kraft, m
M.I1.732. Larsen, •ellikerod, en. (nu
næppe br.) engnellikerod, Geum ri^nUe L.
Kjærbøll.FIi.204. -øet, et. ^ alge af fami-
Itfn ffurirn,hrt„„„ (bestooende af en mængde

ved deling opstaaede celler, der danner et tiet

indenfor modercellens vægge). Rostr. BP. 99.

KoldRo.Sporepl.77.

Vandnins, en. se Vanding.
Tand-niveau, et. spec. (fagl.. foræld.):

simpelt nivellerinstrument, bestaaende af (et

par fod langt) metalrør, der i begge ender er

bøjet opad i en ret vinkel og forsynet med to

aabne glasskaale (herved dannes to vandspejle,

hvorover der kan sigtes). NordConvLex.V.686.
VeiBygn.(1865).105. \\ vandstandsglas i damp-
kedel. Ursin.D.146. -nymfe, en. I) (mytol.)

nymfe (1), der tænktes boende i havet ell. i

vand(løb). Holb.Paars.192. PalM.(1909).I.
348. SaUXVIII.301. 2) (zool.) 07n guldsmed

(2), (især) af underafdelingen Zygoptera; ogs.

undertiden om guldsmedelarve (Sal.*XXIV
513). Raff. (1784). 167. DanniFauna.VIII.
49. Der hvilede en fortryllelse over mergel-
gravene. Vandnymfer i alle farver glitrede

i solen over rørene. Mølbjerg.Gården^l949).
58. 3) (sj.) S( nøkkerose, Nymphæa L. Axel
Felix.LangtfraDanmark.II.(1853).282. -ny-
re, en [II.5.3] (med.) udspiling af nyrebæk-
kenet med urin (Hydronephrose). Panum.494.
•næse, en. (ty. wassernase;.;'/. I. Næse 8.3;

bygn.) vandretliggende og svagt fremsprin-
gende kant ell. flade af en bygningsdel (under-
kant af vinduesramme, saalbænk olgn.), saa-

ledes tildannet, at den tvinger vandet til at

løbe af. Gnudtzm.Husb.47. TeknLeks.1.582.
I. -nød, en. (ænyd. d. s.; jf. -kastanie;
nu næppe br.) (frugten af) hornnød, Trapa
(natans) L. Moth.N117. vAph.Nath.VIII.
368. Drejer.BotTerm.277. NaturvTidsskr.4R.
111.393. II. -nød, en. I) (nu næppe i rigs-

spr.) d. s. s. -mangel. MO. D&H. Hvad
kaldes det, naar der mangler Vand i Mølle-
dammen? ((der er) Ysindnød).SprKult.II.
126. 2) (nu næppe br.) d. s. s. Vandsnød.
en Flok Heste (liæver) i en Vandnød deres
Føl i Veiret, for at de ikke skulle drukne.
Kielsen.A.77. -omslaij^, et. (især med.)
omslag (I.2), der er vredet op i hedt ell.

koldt vand (epithema). Panum.^(1895). 467.
SaUXVIII.496. -ondniere, v. vbs.Anv:
(BerlTid.'*U1937.M.34.sp.4) ell. -ondula-
tlon (TDitlevsen.DenfuldeFrihed.(1944).123).

(især fagl.) ondulere (haaret) v. hj. af vand.
Ingliygn.l942.150.sp.2. -opal, en. (mine-
ral.) farveløs varietet af feldspat: adular.

VareL.*912. ogs. om en afart af opal: Ijarsen.

•opløMeliK, adj. (især kern.) opløselig i

ell. V. hj. af vand. VnreL.^1004. vandopløse-
lige s&lte.IngBygn.1949.291.sp.l. -opsam-
ler, en. (fagl.) beholder til opsamling af
vand, spec. ved en fortætningspumpe. Wolfh.
Mar 0.258. Scheller.\MarO. -opntander,
en. (fagl.) opstander fra en vandledning, saa-
ledes indrettet at der kan tappes vand af den.
Larsen. DSB.Banebygn.83. Trap.*1.667. -or-
Sel, et. ^;/. -fløjte, -spil 3; foræld.) J" orgel,

hvori vand tjener til at regulere og sammen-
presse luften. vAph.(l759). MusikL.II.157.
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Ulledl: han (havde) en ganske dejlig Astma,

der spillede paa Vandorgel nede i Bry-

stet paa ham. Wied.LH.7. •orm, en. (æda.

watn orm (AM.) i bet. 1, oldn. vatnormr;

nu næppe br.) I) vandslange ell. -snog. Moth.

Conv.V26. 2) om ormelignende smaadyr, der

lever i vand. vAph.Nath.VI.38. »otjie, en.

se -hose. -overflade, en. (jf. -fladej.

det Insektliv, der rører sig under Vandover-
fladen. Frem.Z)iV.693. Gennem Skumhanen lo

bortskaffes Kedelvand og de paa Vandover-
fladen flydende Fedtstoffer. SkibsMask. 62.

-padde, en. (nu næppe br.) d. s. s. -skild-

padde. Amberg. MO. (u. Vandskildpadde^.

-pande, en. {ænyd. d.s. (i bet.: vandkedel);

iiJ, foræld.) pande (1.3.5), der er indrettet saa-

ledes, at regnvandet lober af den. MilTeknO.
204. -pantomime, en. pantomime (2),

der opføres i og omkring et vandbassin (i

cirkus olgn.). IllTid.1890191.432. jeg fatter 20

ikke, hvorfor dette Drama . . ikke ligesaa

godt kunde være opfort som Vandpanto-
mime i Ciikns. SvLa.HjG.212. \\ billedl. det

var en sørgelig Vandpantomime (om en
udendørsfest, der druknede i regn). Propfor-

eningen„P'^.(1919).96. Da Vandet var sun-

ket til omkring en halv Meter, gjorde man
Forsøg paa at komme igennem (pr. bil).

Det var hele Vandpantomimer . . Vandet
stod ud til alle Sider. PoU/7l936.10.sp.2. det 30

endte med stor vandpantomime (0: graad)
\

•park, en. (nu kun dial.) fiskedam olgn.

LHDing. Lesøe. (1802). 160. ECAnd. SS. XI.
638. om vandpyt: UfF. -parti, et. I) (især

gart.) parti med sø, kanal, dam, bassin olgn.

i have, park; ogs. (1. br.): et paa billede,

maleri gengivet parti med hav, sø osv. Am-
berg. DanmHavebr.113. 2) (nu næppe br.)

sejltur, der foretages som lysttur af et selskab.

CBernh.XI.182. -partikel, en. (jf.-de\',*p

fagl.) især i flt., om smaa bestanddele af en
vandmasse, smaa vanddraaber olgn. LTid.
1744.745. OpfB.HII.94. -pas, et. {ænyd.
d. s., SV. vattenpass; nu sj., vist kun hos
sprogrensere) vaterpas (I). Moth.V47. Gram.
Nucleus.754. MO. D&H. -pastinak, en.

{ænyd. d.s.) ^ I) gifttyde, Cicuta virosa L.

JTusch.60. BerlKonv.XXII.366. 2) (nu især

dial.) mærke, Sium latifolium L. JTusch.227.
-pattedyr, et. (zool.) pattedyr, som lever so

t vandet. DanmPattedyr.420. -peber, en.

(ænyd. d. s.) 2( I) om forsk, arter af pileurt,

Polygonum L.; dels (1. br.) om bidende pile-

urt, P. hydropiper L. JTusch.177. AxLange.
FP.93. dels (vist kun no.) om fersken-pile-

urt, P. persicaria L. OeconH.(1784).II.291.
FolkLægem.III.115. 2) (nu kun dial.) frø-

peber, Ranunculus flammula L. JTusch.194.
FolkLægem.III.115. -peberrod, en. (jf.

Strandpeberrod^ 2( en art brøndkarse, Nastur- 60

Hum amphibium L. JTusch. 151. TfP.reg.I.
Till.33. -pels, en. (etnogr.) pels af vandskind.
Skrivter af Naturhistorie- Selskabet. 1,1.(1790).
150. Kjer&Rasmussen.Da.-grønlandsk Ordbog.

(1893).669. -perle, en. (ænyd. d. s. i bet. 2 )

I) (nu næppe br.) u/jegte perle (af glas olgn.).

vAph.(1759). Amberg. MO. 2) O om draabe

af vand, dug, sved osv. * Vandperler funk-
led

I
Som Taarer, som dine —

|
Men det

var kun Nattens,
|
Kun Taagens og mine!

Aarestr.SS.111.203. Baud.H.173. -persille,
en. {ænyd. vandpetersilie; nu næppe br.)

2( mærke, Sium latifolium L. JTusch.227.
-pest, en. {sv. vattenpest, no. vannpest,
ty. wasserpest, holl. waterpest, sml. fr. pe-

ste des eaux; jf. -stopper, -timian) 2( den
amerikanske vandplante Helodea (ell. Elo-

dea) canadensis L. C. Rich., der danner store

undersøiske bevoksninger og kan opfylde dam-
me, tilstoppe sluser, hindre skibsfart og fi-

skeri m. m. (planten kom til Europa 1836
og bredte sig i 1850'erne og 1860'erne over

Mellemeuropa, til Sønderjylland omkr.1870).
Rostr.(SvendborgAmtstidende."/d871.3.sp.3).
Da. Havetidende. 1872. 189. Rostr. Flora. I.

"

(1925).92. hendes Haar hang ufliet om
hende, som en Strøm, der lukkes af Vand-
pest. Bwc/i/i.7iCornmod.^i93(?j.i7. -pibe, en.

(østerlandsk) tobakspibe, hvor røgen gaar

gennem en vandbeholder og derved afsvales,

renses og parfumeres. S&B. Jeg kendte hans
Manér at holde „lys Nat" paa. Hvilende
som en Tyrk med Vandpibe og Sorbet, det

vil sige Cigaretter og Kognak. S Mich.S.120.
JVJens.IM.103. -piber, en. (jf. -pip-

lærke^ \. den mellemeuropæiske, ved vand
levende piber-art Anthus spipoletta L. Kjær-
bøll.245. SaVXlX.127. -pil, en. {ænyd.
d. s. i bet. 1)2^ \) (nu næppe i bot. spr.)

om forsk, pilearter, der vokser i og ved vand,

især mosepil, Salix pentandra (Funke.(1801).
11.117. VSO. D&H.), skørpil, Salix fragilis

(JTusch. 337 (bornh.)) og baandpil, Salix
viminalis L. (Nemnich.). *den smidige Vand-
piil helder sig ud over Bølgen. Hauch.SD.
1.71. Bogfinker smuttede ud og ind mel-

lem Vandpilenes fintløvede Vidier. SMich.
Æb.8. 2) t pilblad, Sagiitaria L. FEkkard.
Naturkundskab.(1795).67. 3) f kær-ranunkel,

Ranunculus flammula L. (med lancetformede

blade). vAph.Nath.Vin.370. -pilsknd, et.

(sj.) vandskud (2), der er som en pilevaand:

billedl.: *Svend Eraundsøn er et Vandpiil-

skud
I
Af Erik Eiegods Egestamme./n^.T

St.ll. -piplærke, en. \ d. s. s. -piber.

Brehm.FL.127. -pjask, et. (dagl.) pjasken

i ell. med vand eU. drik, der er tynd, svag

som vand. Selv en elskende Mand kalder kun
de to første Gange sin Elskedes Taarer for

Perler. Naar han begynder at drukne i Per-

ler, synes han bare, det er noget pinligt

YandTp]3is\c. ERode.MM.30. la' dog det væm-
melige Vandpjask (0: sodavand) sta,&\Soya.

LJ.40. Hele Anstalten (0: Sundholm) syntes

et eneste kæmpemæssigt Vaskeri . . Fan-

gerne (standsede) op midt i deres Vandpjask
(da journalisten kom). PoUU1941. 11. sp. 6.

-pjøs, en. se II. -pøs. -pladder, et ell.
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en. („Bagi Tale."i\fO.; nu I br.) tyndt,

vandagtigt pladder (1). Amberg. MO. D&H.
•plade, en. d. s. s. Jordplade. Wolfh.
MarO.244. -planke, en. (jf. -liste 1;

iagl.) om det paa særlig tnaade tildannede

remstykke paa væksthuse. HavebrL.*11.1124.
-plante, en. (jf. -vækst og Søplante; bot.)

plante, der vokser i vand, og hvis blade er helt

nedsænkede i vandet ell. hviler paa vand-
fladen. Amberg. *Vandplanternes Hær, der i'o

bedækked den fugtige Søhund. Hauch.DY
11.123. Warm.Bot.106. \ -plase, en. (jf.

-plask 2 samt Plase^ om vandpyt olgn. Oehl.

XXX.24. -plask, et (i bet. 1) ell. en
{ i bet. 2 : f (uden for vestjy.) i bet. 1 : Moth.
V47). flt. (i bet. 1) d. s. ell. (i bet. 2) -er
fse ndf.) ell. -e (se u. I. Plask^. I) plask
I.l) t ell. af vand. Moth.V47. Beskrivelsen

af selve Syndflodens Vandplask. Brandes.
XI.214. 2) (jf. -plase; dial.) mindre vand- 20

samling, vandpyt olgn. Stien stod under
Vand, Plet ved Plet af store, blanke Vand-
plasker. Ztdde.^^;. 7.255. Mathilde gik af

' Sted bag sin Paraply hen over Vejens
Vandplasker og vandsivende Grus. AlbDam.
TS.159. en mindre Lavning med en Vand-
plask. PoL"/,i92i.5.sp.6. -plet, en. plet,

fremkaldt af vand. Moth.V47. store sorte

Vandpletter (0: paa et æble) ere i fug-

tige Somre ikke siældne. Bredsted.Pom.II.53. 30

-plov, en. (foræld.) vandfureplov. Cit.1776.

(OrdbS.). Amberg. •polo, en. (sport.) polo,

der spilles i vandet af to hold svømmere.
aUXIX.369. Sportsleks.II.646. -pore, en.

//. -spalte; bot.) spalteaabning paa steder i

ilantevævet, hvor der udpresses draaber af
and (hydatode). Sal.XVI.406. -port, en.

(især Hl, foræld.) port, der fører fra fæstning,

magasin olgn. ud til fæstningsgrav, kanal
olgn.; øgs. om kanonport paa linieskibs 40

underste batteri, hvorigennem vandfade, -kas-
ter blev taget ind; endvidere (bibl.) i best. f.

navn paa en af portene i Jerusalem (se

Neh.3.26). Amberg. Funch.MarO.il.145. Mil
TeknO.FHendriksen.Kbh.BillederfraW.Aarh.
n924-27).74. -portion, en. (foræld.) den
indforsyning (m. tilhørende installationer),

aer tildeltes en ejendom mod betaling af en
andel i vandkompagniets udgifter. Pompe-
vandsposten, den indlagte Vandportion og 50

BT&ndredsk&her.CPIIansen.NyesledanskBrev-
bog.(1801). 297. Anordn.*y*1812.§6. -por-
tulak, en. (ænyd. d. s.; jf. -kryber) ^
pUinif af slægten Peplis L. (af kaltehale-

jnntilicn), især om arten P.portula L., der
' '' paa oversvømmet grund (jf. Portu-

idkryber;. JTusch.163. Rostr.Flora.I.'*

1.280. -post, en. (ænyd. d.s.; jf.

'•) pumpe, post (1.2), hvor vand pum-
1' af brønd ved haandkraft; øgs. (dagl.) 60

"i trykpumpe, vandhane i gaard, køkken øsv.
iiolb.DH.II.902. ,.og Vandposten 1" — Ja,

I

i«g maatte hen til den og gjore to gtær-

!
ke S\>Lg.llCAnd.S8.X.242. UFB.1945.lx.

-potte, en. I) (fagl.) potte til vand. Alt var
gammeldags hos ham (0: en snedkermester):

Limpotte uden Vandpotte . . og saa frem-
deles. Bornholms Tidende. "/? 1914. 1. sp. 6. 2)
[II.6.3] (nu næppe br.) kammer-, natpotte.

vAph.(1764). Cit.l830.(Hjort.B.I.430). I.

-presse, en. (fagl.) maskine, der tjener til

at frembringe store tryk v. hj. af vand; hydrau-
lisk presse, formedelst Hielp af en Vand-
Presse (kan man) befinde, at Fiskene, hver
udi sin Art, ey kunde leve, uden paa visse

Dyh.Ruge.FT.18. Paulsen.I.102. II. -pres-
se, V. vbs. -ning. (fagl.) give en glat plys-

vare et mønster som hvirvler i dyrs pelse ell.

som stiliserede figurer ved behandling m. fug-
tighed, varme, børstning og presning; vist kun
i perf. part. (i forb. vandpresset plys^ ell.

som vbs. Sterm.Textil.(1937).123. -primu-
la, en. ^ vandrøllike (1), Hottonia L. Berl
Konv.XXII.368. I. -prøve, en. I) (fagl.)

prøve, der foretages i ell. v. hj. af vand for

at undersøge, bestemme noget; ogs.: under-
søgelse af vand; konkr.: portion vand, udtaget

til undersøgelse, (han har) giort sig stor

umage for ved Vandprøver og Chymiske
Undersøgninger at erfare hvor meget Salt

Soevandet holder. LTid.i726.3i5. Metallers

Vandprøve bestaaer i at veie dem i Vand.
Levin. Hvorledes mon Drikkevandet er der-

ude? . . Det Allerbedste var jo, naar jeg .

.

kunde faa en Vandprøve fra Stedet uden-
for Byen. Tops.II.396. Scheller.MarO. 2) (jf.

Heksebad; hist.) gudsdom, der skete ved, at

den anklagede bunden og med et reb om livet

blev lagt i vandet (hvis den anklagede svøm-
mede ovenpaa, var han skyldig, ht4s han sank,
uskyldig). Borrebye.TF.768. Hexen maa atter

stedes til Forhør; tilstaaer hun selv, at hun
har været paa Bloksbierg, saa maa hun
underkaste sig V&ndpTøven.Oehl.XXVII.308.
at være ovenpaa i Verden er gjerne som
i hiin Guds-Dom, der kaldes Vandprøven,
Tegn paa Skyld. Kierk.V11 1.195. Werl.Ilolb.*

443. Feilb. billedl.: med urokket Bestandig-
hed bestode (damerne under oversvømmelsen)
i denne deres Dyders Vandprøve (0: de blot-

tede ikke deres ben mer end højst nødvendigt).

Bagges.L.1 1.283.
||

(sj.) om uskyldigheds-

prøve med kogende vand (kan den ankla-

gede stikke fingrene i vandet uden at skoldes,

er han uskyldig). Reiser. 111. 468. jf. Feilb.

II. -prøve, V. (fagl.) prøve (en ting) i ell.

V. hj. af vand. Naar De har Luftslangen for

Dem, finder De bedst Utætheden ved at

„vandprøve" den. Cyclehb.85. DaEngTeknO.
•pude, en. (jf. -madras; med.) en med
vand fyldt gummipude, brugt som underlag

i sygeseng (ell. fyldt m. varmt, koldt vand,

brugt til opvarmnitig, afkøling af legems-

del). NordConvLex.*V909. VoreSygd.1.469.

-puds, en ell. et. se -pus. -pumpe, en.

pumpe ell. lign., hvormed vand løftes, drages

op; nu især d. s. s. -post. en Art af Pomper,
som bliver drevne ved Skruer . . Archime-
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dis Vand-Pomper. LTid.1732.236. HFB.193G.
XLVll. om en af motoren i automobilet drevet

lille pumpe, der faar kølevandet til at cir-

kulere: AutomobilO. -pas, en ell. et. (tid-

ligere ogs. -puds, -puts^. {ænyd. d.s.; ikke i

rigsspr.) vandhul; vandpyt. Moth.V47. (kvæ-
get) Maae, saameget mueligt . . afholdes

fra at drikke af staaende Damme og urene
Vandputser. PhysBiblJX.370. JBaden.Gram.
57. et Vandstade eller Vandpus. Virgil.Om lo

Agerdyrkning.(overs.l808).25. BornhOS. -pyt,
en. flt. -ter ell. (1. br. i rigsspr.) -te (LUt-
ken.Dyr.'237. Bang. T. 261). pyt (I.l) med
vand. Moth.V47. Solen speiler sig ligegodt

i Vandpytten og i Oceainet.Goldschm.BlS.
IV.245. Stien var temmelig opblødt. Jeg gik

og søgte de fasteste Steder ud og hoppede
over Vandpytterne. Wied.55. i 7.3. || billedl.

ell. i sammenligninger. Søen . . syntes ham
snæver og lille som en Yandpyt. SMich.Æl. 20

24. (han) pjasker . . som en Spurv i en
W!indpyt.VilhAnd.BT.210. se ogs. u. trippe

1.5. -pøl, en. (ænyd. d. s.; 1. br.) pøl (I.l)

med vand. Fra disse tvende Fieldrygge ned-
fløde adskillige smaa Bekke, som overskyl-
lede den flade Jord, og samlede sig der i

mange Sumpe og Ynndipøle. Mali. SgH. 530.
de naar ud i Køkkenet, endnu inden Visse
har rejst sig af Vandpølen . . „I behøver
vel ikke at staa og grine, fordi jeg væl- 30

tede Yandsp&nden.'' BechNygaard.G0.279. I.

-pøs, en. (nu næppe br. -pøse. Moth.V47).

(^ ell. dial.) d. s. s. I. Pøs. Karlen hældte
Vandpøsen ud over Hovedet paa Sølver.

SMich.Æb.97. TeknMarO. UfF. II. -pøs,
en. (-Pies. HCAnd.SS.V123). (nu sj. i rigs-

spr., jf.: „I daglig Tale."F<S'0.> vandpyt. Hun
traadte ved Udtrædelsen af Vognen . . til

en Side saaledes, at hun traadte i en Vand-
pøs. ,ViW. //. i56. UfF. -raade-skjald, 40

-raadif, se u. Van-raad, -raadig. -raad-
ne, i', vbs. -ing. (nu næppe br.) d. s. s.

-røde. efter denne Rodningsmaade faaer
(man) finere Hør, end efter Vandrodnin-
gen.OeconH. (1784). 11.187. -ranke, en.

$> vandplanten Elisma (natans) Buchenau.
Raunki(Br.>Flora.'18. Rostr. Flora. /." (1925).
90. -ranunkel, en. ^ (jf. -anemonej
navn paa i vand voksende ranunkler, de fleste

med hvide blomster (undertiden regnet for en 50
egen slægt: frøpeber, Batrachium). Funke.
(1801).II.436. *en stille Sø

|
Med Vand-

ranunkler
I
Som hvide Svaner. Stuck.AT. 7.

Bostr. Flora. I.^* (1925). 175. jf. u. vedbend-
bladet.

Tandre, 1;. ['vandra] -ede; imp. (l.br.)

vandr (ogs. skrevet vander, jf. EJessen.
Gram.123) ell. (højtid.) vandre (lMos.13.17
(1931 afvig.). JBaden.Horatius.1.289. Oehl.
1.254. jf. EJessen.Gram.123 samt: den under- 60
tiden forekommende Imperativ . . vandre
er tydsk og ikke dansk Foim. SBloch.Sprogl.
229). vbs.-ing (s.d.) || brugen af hjælpe-
verberne til dannelse af de smsatte tider er

omtr. som ved gaa (se gaa sp.479"f^). (glda.

vandræ (fx. lMos.24.42(GldaBib.). Mand.
16); fra mnt. wanderen (nht. wandern^, sva-
rende til oeng. wandrian (eng. wanderj; besl.

m. vandle osv.; jf. bevandre(t))
I) (især højtid.) om mennesker (ell. men-

neskelignende væsner): bevæge sig til fods;
gaa (A); ogs. undertiden: bevæge sig fra et

sted til et andet paa et befordringsmiddel.
De . . som stedse, naar de skulle vandre,
brugte deres Cammeraters Heste . . raaatte
lide samme Straf (0: sættes fra bordet).

Schousbølle. Saxo. 308. jf.: Hvo som van-
drer ridendis, agendis eller gåndis igiennem
vangelederne. Cit.1729. (Vider. III.298) sami
1. 26. I.l) i egl. bet.: gaa omkring ell. hen
til et sted, især forholdsvis langsomt, roligt

ell. værdigt (fx. i procession) (spøg. ogs.: m.
demonstrativ værdighed) ell. uden egentligt for-

maal, hvileløst (fx. i forb. vandre frem og
tilbage, op og ned ad gulvet, se bet. 4.3, q),
ell. gaa, spadsere en kortere tur, især for at

faa motion, forfriske sig, se sig om, ell. fore-

tage en længere tur ell. rejse til fods, spec.

om person, der bruger fodrejser (ell. rejser

paa cykel) som sport, som medlem af vandre-
bevægelsen, ell. (især foræld.) der som haand-
værkssvend gaar paa valsen til fremmede lan-

de, ell. om person, der rejser omkring til

fods uden at have hjem ell. fast opholdssted,

som arbejdssøgende, vagabond, eventyrer; ogs.,

især i forb. m. adv. (se u. bet. 4^ og oftest

om gruppe af mennesker: drage, til et andet
sted (med familie, ejendele) for at bosætte sig

der. fyrretyve Aar haver jeg ladet Eder
vandre i Ørken (1931: har jeg ført eder om
i Ørkenen^. 5Mos.29.5. i den fierde Natte-
vagt kom Jesus til dem, vandrende paa
Søen. Matth.l 4.25. Liden Gunver vandrer
som helst i Qvel,

|
Saa tankefuld. Ew.(1914).

111.205. *Hun vandred og hun tigged
|
Fra

Dør og tU Bøi. Winth.HF.294. hun gik ene
ned i Haven og vandrede længe i den.

Gylb.(1849).IX.64. Lavets Artikler af 1674
(gør) den fortjenstfulde Gjerning at vandre
obligatorisk for enhver Svend, der vil være
Mester.

C

Nyrop.Haandv.246. *Hvem er du,

vilde Pige,
|
der vandrer saa blid paa Vejene

|

og strider dig frem imod Blæsten. JFJerw.
Di.28. (sml. bet. l.i) i forb. komme van-
drende (nu ikke i rigsspr. vandrendes, ^iftft.

11.88.228): Starkad er kommen vandrende
langvejs ira.AOlr.DH.il. 53. vandre til

fods (se Fod sp.66*^^) ell. paa sin fod
(Winth.HF.219. PoVUl941.11.sp.l). van-
dre med rans(e)len paa nakken ell.

ryggen, se Ransel 1. I.2) med tanke paa
persons daglige færden ell. hans omgang,
samliv med andre (jf. samvandre^. de gamle
Nordboer havde . . vandret halvnøgne.
PEMilll.Isl.161. *MeUem Brødre kaldt den
Lille,

I
Og derhjemme yngst af Aar,

|
Van-

drede i Vang jeg (o: David) stille,
|
Vogtede

min Faders Faar\Grundtv.SS.II.166. *(du)
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husker de Længsler, som fløj over Skov,
|

ved, du maa nøjes og vandre bag Plov,
j

vandre med Favnen af Skuffelser fuld.

Stuck.S.23. Til (skolen) har de smaa vandret.

Slægt efter Slægt. Tilsk.l932.11.375. m. over-

gang til bet. 1.8 : Noah, en retfærdig Mand,
var ustraffelig i sin Tid; Noah vandrede
med Gud. i Afos.6.9. vandre med en gen-

nem Livet. D&U.
II

i personificering. *Sorrig

og Glæde de vandre tilhaabe. Kingo.SS. lo

III.233. (vantro og overtro) have vandret
tilhobe, og nu Overtro, nu Vantro fundet
meest Indgang. 5«Am. ¥27. 1.3) (uden (tyde-

lig) tanke paa gang) om persons liv, livs-

fgrelse: leve. den Gud, for hvis Ansigt mine
Fædre . . vandrede. 7 il/os.4S.7o. holdt Du
ham for en ussel Taabe,

|
Saa husk. Du

vandrer i Ringheds K3i&he.Abrah.(Rahh.Min.
1790.1.285). »Jeg Hende forlader ikke,

|

Mens jeg vandrer paa Jord. Winth.Digtn.310. 20

vandre paa torne, se 1. Torn 3. || m. nær-
mere angivelse af livsførelsens art ell. for-

HUede. Salomo elskede Herren og vandrede
efter Davids sin Faders Skikke. lKg.3.3.

Salig den Mand, som ikke vandrer i (1931:
gaar efterø de Ugudeliges Ra&d. Ps.1.1. Det
er saa let at lægge Kors paa Andre, | det

er saa tungt med Korset selv at vandre.
Rich.1.48. vandre i ens (fod)spor, se

Fodspor 1, IL Spor 3.1. især spøg. (som efter- 30

ligning af prædikenstil): vandre i et nyt
levned: Bagges.DY1X.30 (se u. grimmigj.
Rask.Br.1.106. vandre paa ell. (nu næppe
br.) i en vej, (jf. u. bet.l.^; især bibl.) leve,

handle paa en vis maade. elske Herren Eders
Gud, vandre i (1931: paa^ alle hans Veie
og hænge ved ham. 51fos.2i.22. vandre ikke

Eaa Uretfærdigheds Ye\e.Tob.4.7. Hvo af

annem (3: Jesus) føres ey, | Vandrer paa
den brede Wey.Bror8.163. I.«) (uden (tyde- 40

lig) tanke paa gang) som udlr. for at faa nyt
opholdssted, skifte plads, forandre stilling, til-

stand. jf.bet.S.z: (forfatteren) lader hende
vandre fra Mand til Mand (0: stadig skifte

kærlighedsforhold). UnivProgr.1944.II.74. \\ i

forb. m. præp.-led m. i, i udtr. for at blive tvun-
get til d tage ophold et sted. vandre i Fæng-
sel. 5<£fi. M., der havde lavet et Par Ind-
brudstyverier . . maatte vandre 18 Maane-
der i torhedringshmet. Aftenbladet."/n 1920. so

2jsp.7. baade hun og Sønnen maatte vandre
i Fangenskab. HalKoch.(DanmKonger.93).

||

» udtr. for at dø. Jeg vandrer da til Para-
<iui.Stub.l6. OehU.254. den Dedo vandrer
hiem til iiuå.Frank.SD.liS. ae ogs. u. U.
hjem 2.8. vandre til sine fædre, vandre
heden, se Fader 2, IL heden l.a. || m.h.t.
»jalevandring. (de) som have troet, at Sie-

lene bleve efter Døden her paa Jorden, og
vandrede af et Legeme i et &ndet. JSneed. 60

IIlJi76. tJi) billedl.anv. af bet. l.i, som udtr,

for en tænkt bevægelse, fx. udviklingsgang,
Q^ftMnileveti, gennemgang af noget, arbejde
med, hdragtning af noget i en skiften, række-

rxvi. KMtokt •*/. IMl

følge. Hr. Doctor, bliv ej vreed, vi skiemter

og med andre
|
Fra en og anden Stand vi

med Satiren vandre,
|
Nu paa en Doctor,

nu igien en Advocat, | Ræt som det falde

kand, vi pleyer tage fait.Holb.NP.A3.'' nu
har vi vandret gennem 80'ernes og 90'ernes

litteratur
j 1.6) tn. obj. (ell. obj.-lignende be-

stemmelse).
II

m. obj., der betegner tur, (fod)-

rejse. Judas Makkabæus og Jonathan . . van-
drede tre Dages Reise i Ørken. lMakk.5.24.
nu kun i forb. vandre en tur (ture):
han vandrer lange ture hver dag •

|| i forb.

m. betegnelse for vej, rute; dels (poet., nu sj.)

i egl. bet.: den Gud, som . . haver været
med mig paa Veien, som jeg haver van-
dret, iikfos.35.3. Da ta'er jeg min Stav, da
ta'er jeg min Hat,

| Og vandrer min Vei.

PMøll.(1855).I.23. Gurre-Sø .. saae ham
(0: kong Valdemar) med Tovelille . .

|
Der

havde de vandret hver lønlig Sti. HCAnd.
SS.XI1.189. (jeg) vandrede Broen til Ende.
Bergstrøm.Ve.l53. vandre sin kaas, se II.

Kaas 2. — dels billedl. (især til bet. l.z-i):

Jeg ynsker alle andre, | Der ere slig Blod-
suer flig,

|
Dend samme Vej maa vandre.

Holb.llJ.V12. Herre, jeg har handlet ilde,
|

Og min Syndeskyld er svar,
|
Vejen jeg

ej vandre vilde,
|
Som du mig forkyndet

hai.SalmHj.464.1. Haand i Haand vi ville

vandre
|

Livets Bane med hverandre.
Bagges.Ungd.il.144. Trang og tornefuld er

den Vej, | Digteren her maa vandre. Bøgh.
DA.V327. At vandre den sidste Vei o: Veien
til Graven (eller Retterstedet). FSO.F///.
189. Hun har jo altid vandret den lige Vej.

KSecher. Den fremmede Qæst. (1934). 163. (jf.

bet. 4; sj.) i forb. m. adv.: jeg seer dem
vandre . . | Livets tornestrøede Bane hen!
Riber.1.115. faer med en sand Mund og en
tro Haand, saa kan du vandre Verden
igjennem. Refsbøll. Erindringer. (1856). 12.

||

m. obj.-præd., der angiver en ved vandring

frembragt tilstand. *(jeg har) træt til Døden
disse Lemmer yandret. PalM.V11.321. Han
gik sig en lang Tur, vandrede sig dødtræt.

Bierfreund.FN.106. 1.7) (jf. u. bet. l.i; part.

vandrende brugt som adj.; uden for sub-

stantivisk anv. ^de(n) v&ndrende. Ew.(1914).
111.88. Hauch.SD.I.192) næsten kun i bet.:

som til fods drager om fra sted til sted ell.

rejser til fods. vandrende Lærer (o: vandre-

lærer). RasmSør.ML.278. Vær med i Dan-
marks vandrende Ungdomsskare: Alene eller

i Flok, til Fods eller paa Cykle, men Medlem
af Dansk W&ndrelaug.SophiePetersen&RFa-
bricius.Vandrebogen.(1936).9. i 1730erne be-

gyndte vandrende Teatertrupper i Sverige

og Norge at spille (Holberg) paa Tysk. Roo$.

Vi. 154. de vandrende Stammer i Asiens

Indre. PWettermann.Ægte Tæpper. (1945). 16.

vandrende (haandværks)8vend olgn.,

haandfXBrktivend, tom er vaa valten. en van-
drende Haand værk8bunicn.iCterL///.202. Af
Fag var han Skomager og af Blod vandrende

29
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Geael. AndNx.DL.45. se ogs. u. Haandværks-
svend. den vandrende jøde, (nu 1. br.)

den evige jøde (se u. evig 2). D&U. Sal.*

1.330. jf.Holb.Kh.782. (;/. en^. wandering

jew; 1. br.) som plantenavn: Tradescantia

alliflora og flumensis. JohLange.Pl.(1949).

74. vandrende ridder, ridder (i ridder-

romaner olgn.), der vandrer omkring for at

opleve eventyr, faa lejlighed til at vise tap-

perhed og ridderlighed. Da jeg reisede bort lo

Herre, var I saa fæd som en Forpagter;

men nu seer I ikke anderledes ud, end en

vandrende Ridder, en Don Qyichot. Holb.

Usynl.I.l. Biehl. DQ. 11. 59. jf.: Den van-
drende Digter eller Don Quixote den Yngre.

Oehl.(Molb.Athene.V 163) samt: Niels han
kom. Venskabets vandrende Ridder i egen
Terson. JPJac.n.l90. (spøg.) i videre anv.,

om omflakkende eventyrer: jeg er Oldfux
en vel-studeret vandrende Ridder.Holb.Stu. 20

III.5. nu ogs. om vagabond, landevejsridder.

vandrende skolar, skolast, skolasti-
ker, se Skolar, Skolast, Skolastiker 1.

||

i forb. m. betegnelse for noget dødt, livløst;

dels: som gaar (omkring) som et menneske
(et levende væsen). *leved' hun ei i ham,
var han en vandrende Død. FGuldb.S.132.
især i udtr. for at en person (ell. (jf. bet. 2)
et andet levende væsen) optræder, fungerer

som, er legemliggørelsen af noget angivet: 30

Lodden lige til Øjnene
|
lunter Mammut

paa Tundraen,
|

Sul for hele Stammen,
|

et vandrende Spisekammer. JFJens.Z)i.*727.

et vandrende Konversationsleksikon. BiÆT.
Stine var en Art vandrende Avis og vidste,

hvad der skete baade der i Byen og den nær-
meste Omegn. Raae. Den anden Kind. (1938).
31. vandrende lirekasse, se u. Lirekasse 1.

dels: som dannes ell. udføres af gaaende ell.

(især; delvis til bet. 3.B) af omkringrejsende 40

personer, medens vi gik . . sang vi begge .

.

Det øvrige Selskab syntes meget at more
sig over vor vandrende Aftenunderholdning.
Gylb.X.227. Vandrende Landbrugskursus.
Landbo.IV.738. det vandrende Teater, som
fra Itab'en kom til Frankrig. jRoos.i^arieÅin.

(1927).10. vandrende skov, i sagn: om
krigere, der skjuler fremrykningen ved at holde

grene over sig. NRosenfeldt. Overs, afShakes-
peare.I.(1790).116. Feilb.ni.300.lV.339. SaV 50
XX1Y.516.

2) om dyr: bevæge sig, drage omkring
ell. til et andet sted. 2.1) (højtid, ell. 200I.)

i al alm.: bevæge sig (gaa, krybe) af sted

paa jorden. *Natten daJer . . |
fra Mark

til Krybbe vandre Lam og F&dbT.FGuldb.II.
59. *Nu Sneglen med Hus paa Ryg vil \&n-
die.Ing.RSE.VII.240. Du (0: muldvarpen)
vandrer ad din Løngang under Jorden.
Bredahl.n.44.

||
(zool.) part. vandrende eo

brugt i forb. m. betegnelse for ting til angivelse

af dyr, der ligner vedk. ting. det vandrende
blad, bladlignende insekt af slægten Phyl-
lium; tidligere ogs. undertiden om en bladlig-

nende knæler. LTid.1725.720. Kielsen.NB.137.
se videre u. 1. Blad l.i. vandrende pinde,
se Pind 3.3. vandrende stok, se Stok 2.6.

2.2) (især zool.) paa land, i vandet ell. luften

drage omkring fra sted til sted ell. bort til nyt

opholdssted; spec. om de til bestemte tider sted-

findende træk ell. vandringer (oftest om træk-

fugles ell. aals vandringer (jf. skride I.2))

ell. om uregelmæssige vandringer, der skyldes

næringsvanskeligheder olgn. paa det hidtidige

opholdssted, allerlængst vandre Aaleungerne.
der arbeide sig op ad Floderne til Søerne.
Lutken.Dyr.^268. de fleste Fugle vandre om
Natten; selv mange af de Arter, der kunne
sees trækkende om Dagen, vandre ofte og-

saa om l^aitten.Frem.DN.439. de mange,
strenge Vintre har faaet Ulvene til at vandre.
Jyllandsposten.^*/ 1 1945. 5.sp.4. om vandrefaar:
der gives fiinuldede spanske Faar, som ikke
vandre, grovuldede paa andre Steder, som
\&ndxe.Abildg.&Viborg.F.16.

\\
part. van-

drende brugt som adj. de vandrende span-
ske Faar (er) de første i Hensyn til Ul-

dens Fiinhed (jf. Vandrefaarj. J.WWy.ÆFt-
iorgf.F.i^. Størene høre til de vandrende
Fisk. Schouw&Eschricht.DP.27 . fra Troperne
berettes der om mægtige Tog af Guldsmede,
store, vandrende Sværme, der alle fly-

ver i samme Iletmng.WesenbL.Ins.93. van-
drende myre, d. s. s. Vandremyre. Bergs.

MS.UI.491.
3) om bevægelse ell. (over) flytning,

udbredelse af ting ell. forhold. 3.1) ({Q dl.

fagl.) i al alm., om regelmæssig, især lang-
somt skridende bevægelse ell. udvikling;
ofte om himmellegemers (tilsyneladende) be-

vægelse. Jorden er en Kugel, som vandrer
fritsvævende og baaren af usynlige Kræfter
omkring Solen.Ørs<.///.6. *ned maa I styrte |
eders stolte Ridderhuus,

|
Og lade Plougen

vandre over Grundmurens Gruus ! Winth. F/,
201. *Kloder have vandret

|
Hvor Klode

nu v3iTidTe.JPJac.(1924).IV127. *de gra

nede Tindingshaar
|

viser, hvor Tiden
vandret. Olaf Hans. SL. 25. m. obj. (jf. be

I.q): *So1 klar vandrer sin Vei langs hvæl|
vede Himme]. FGuldb. S. 122. vandrend!
stjerne (D&H.) ell. (nu næppe br.) hii

mellys (Ørst.AN.1.65), vandrestjerne, plat

3.2) (fngl., spec. ^) om redskabs-, maskit
del: bevæge sig glidende ell. drejendi
i, gennem ell. omkring en anden det
Sø Lex. (1808). C er en Jern Vægtstang
som vandrer om Bolten D.ArchivSøvæse
1.103. De trekantede Sejl, som vandre pj

Stagene, kaldes Stagsejl. Bardenfl.Søm.I.2i
I Dampcylinderen vandrer et lufttæt slut

tende Stempel. VSO. Vognene gled ikke

Kæden uden Ende vilde ikke vandre. J.*

Nx.PE.II.214. 3.3) (uden for den sp.453'

nævnte anv. O ell. fagl.) blive overflyttetl

bragt ell. glide hen, flytte sig til et anl
det sted (andre steder). *denne Morgei
Fryd og hine Dages Smerte

)
vandre soi
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Drømme forbi hendes A&nd.PGuldb.I.lOi.
(jeg) lod Tankerne vandre til min Have. Cit.

lS36.(PNNyegaard.S.121). Det lave Lufttryk

vandrer i Nordeuropa sædvanlig fra Vest
mod Øst. VSO. Dag efter Dag vandrede
Giften over Grænsen smuglet ad tusinde

\cie.ORung.SM.79. jf. u. bet. l.a: (de) lod

Tankerne vandre deres egne stille Veje.

KSech.MV93. (geol.) i forb. som van-
drende blok, d. 8. s. Vandreblok.BIÆT.

||

gaa fra haand til haand ell. cirkulere (inden

for et omratide, en kreds). Saa serveres Smaa-
kager og derefter vandrer Tærterne rundt,

/fAftcA.rPo/."/ioi926.i2.5p.3;. Kaffekanderne
vandrede og duggede Ruderne med lif-

lig kaxiåe.CFMortens.RW.118. vandre fra

Haand til Haand. jBitfeT. i lege: lade ringen,

skoen, tøffelen vandre, se I. Ring l.i, I. Sko
2.2, Tøffel 1.1. (sport.) om præmie(genstand)

,

'om vinderen af en konkurrence kun maa
beholde, saalænge han er mester: gaa videre

fra sejrherre (mester) til sejrherre (mester).

Pokalen er evigt vandrende, men Vinderen
faar .. Pokalen i Miniatureudgave. C^clen.

*'tl934.11.sp.2. (præmien) har vandret siden

\^Z^.PoV*iil942.10.sp.6.
II

om udbredelse,

spredning af noget til nye steder. *Ophold
'lin Kirke, Jesus sødl

|
. . Saa trindt om

Lande Ordet dit |
Maa vandre kækt og lyde

h\i\ Grundtv.Sang-Værk.l. (1837). 323. Sag-
nene v&ndie.Schiern.HS.I.40. Vandpest er

Navnet paa en oprindelig amerikansk Plante
' Klodea canadensis), som paa en mærkelig
Maade er optraadt og har vandret videre i

l'.UTop&.Rostr.(SvendborgAmtstidende."U1871.

3.8p.3). ordet (optoges) af Slaverne i formen
Varjag og vandrede fra dem videre til de
andre folkeslag i Østen, hos hvilke vi finder

det i brug. VilhThoms.Afh.1.377. jf.bet.l.e:

Den Vei, Culturen hidtil har vandret. F50.
vandrende rosen, (l.br.) d.s.s. Vandre-
rosen. DAH. om epidemisk sygdom: brede sig.

Der skal særlige Betingelser til, for at (ma-
lariaen) skal v&ndie.Iilatt.OU.53. \\ i forb.

m. præp.'led, om ting, der afleveres e\l. kastes

bort, kasteres. Alt deres Tøi er vandret paa
Atsistentshuset. V6'0. den Vej gik altsaa de
T(;f.'ninger, der i Morges vandrede i Kakkel-
ovne n..S'fLa. A/.i24. efterhaanden vandrede
" limet paa L&&aekontOTet. Ax Rosendal

.

-'. vandre i papirkurven, se Papirkurv 2.

1.4) (fagl.) om <tn</; langsomt, gradvis flytte

•ig fra tin oprindelige plads; forskyde, for-
kvhbe sig; ogs. (snedk.) om materiale af

tr'r Hvinde ind ell. udvide sig; tlaa tig
1 1 !',(>Snedk.). SøUx.(lHOO). Her sidder et

'if Spigrene i Udklinkninger i Laskerne,
aaledes at Skinnen ikke kan vandre uden at
tafe Svellen med. D8B.Banehygn.li. Bedste-
far var født paa en stor Sandgaard herinde
m> <| vandrende Marker. Ilvaa de saaede i

Kl' ndomraens ene Hjørne, fandt de igen i

'! f in<\>t.AndNx.BN.164. et sikret Indløb,
'"Ilt ikkt) „vandrer", og som giver en glim-

rende Sejlforbindelse med den vestlige Del
af Limfjorden. i4ar6rurts^i527.2(?. om klit:

Andres.Klitf.74. Den „hvide Klit" ligger ikke

stille, den „vandrer" i den herskende Vinds
^Qining. USS. DanmGeol.* 308. se ogs. u. 1.

Klit 2. (med.) dels om fremmedlegemer i

kroppen: Enkelte Gjenstande, f. Eks. nye,

blanke Sy- og Knappenaale, fremkalde ringe

Irritation og kunne paa Grund af deres

10 Form „vandre" langt omkring i Legemet.
Panum.' (1895). 230. Mdsskr Dyrl. LV1. 510.

dels om løse organer: Tilfælde af vandrende
Lever. Hospitalstidende.l869.56.sp.l. van-
drende nyre, se Njrre l.i.

4) (især Qj) i særlige forb. m. adv. 4.1)

vandre af, gaa bort; vandre af sted. Moth.
V28. Skovrideren vandrede af i sine lange

SnøTestø\leT.Pol."/iol935.Sønd.l4.sp.4.
|| f

billedl: dø. Moth.V28. 4.2) vandre bort (jf.

20 bortvandre^. Moth.V29. han vandrede bort

paa ubestemt Tid. NPWiwel.NS.>176. (høj-

tid.) dø; gaa bort. 4.3) vandre frem (jf.

fremvandre;. Moth.V29. jf.: *Ei blot med
Sværdet, tidt med mørke Rænker

|
Jeg

(o: Knud den store) vandred frem (o: gik

til værks, udvidede min magt). Oehl.XXIV
133.

II
især i forb. vandre frem og til-

bage, han vandrede hvileløs frem og til-

bage paa gulvet I ^7 bet. 3.8: Blikket . .

30 blev ved at vandre frem og tilbage over

Sanået. AndNx.DL.115. Marie var ifærd med
at lade sin Haand vandre frem og tilbage

i Luften foran Barnets 0]ne.GyrLemche.S.
II1. 23. 4.4) vandre ind (jf. indvandre^;
til bet. 1, især i bet.: immigrere. Moth.V29.
Norge, hvor færre Fremmede have vandret
ind. PEMull.Isl. 106. jf. bet. l.n (Chr.II)
kom tilbage, for at vandre ind i et lang-

varigt Vdnng'åéi.NMPet.II.46. til bet. 2: man
40 (kan) faae Vished om Trikiners Tilstede-

værelse, naar Ungerne have begyndt at

vandre ind i Musklerne. Tidsskr.f. Veterinæ-

rer.2R.II.(1872).27. den sorte Rotte, der

allerede i Middelalderen vandrede ind (orig.

84: indvandrede^ i Europa fra Asien.M^
ken.Dyr.135. til bet. 3.8: Paa hvilken Tid

Bøgen vandrede ind i Danmark, er van-

skeligt at bestemme. VSO. (disse ord) er

kommet ind i Tysk andensteds fra og er

50 derfra vandret videre ind i Dansk. Byskov.

M.75. et Lavtryk vandrer Sydøst paa ind

over L&ndet.VilhRasm.ÆM.4'l. 4.5) vandre
om (jf. omvandre. Vandrer-om^ ell. om-
krinii^. min son! hvorfor vil du vandre om-
kring med (1871: vil du . . sværme for^ en

fremmed; og omfavne en ubekiendtos barm?
Ords.5.20(Chr.VI). jf.: Til Bogen. »Gaae
lille Bog i Verden ud, og vandre

|
Taalmodig

om den\ Hagges.lJngd.il.230. \\ til 6e/. 3.3.

60 siden Hr. W.s Død 1G42 har Provstiet van-

dret omkring i 111 Aar i Herredet fra een

til en tknden. PEdvFriis.S.SIS. Han lod sit

Blik vandre om i Stuen. V<S'0. 4.6) vandre
op, itcer i forb. vandre op og ned. Da

29*
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vandre Guds Engle op og ned
|
Paa Psal-

raens Tone-Stisc-Grundtv.SS.I.402. Jeg skut-

tede mig af Uhygge og begyndte at vandre

op og ned ad Gulvet, en tre-fire Skridt til

hver Side. Buehh. UH. 30. jf. bet. l.e: *Jeg

vandrer Templets Gange op og ned. Frank.

SD.46. (fagl.) til 6c«. 3.2: I Cylinderen kan
et Stempel vandre damptæt op og ned.

SkibsMask.46. GBang.EK.II.354. 4.7) van-
dre over. Moth.V29. til bet.l.i: Sandsynlig-

vis har Hr, Niels vandret med over i Luther-

dommen ligesom saa mange andre af hans

EmbedshTødTe.SvendbAmt.1925.147. til bet.

3.8: (øen) kom under Dronning Margrethe
paany under Kronen for dog kort efter

at vandre over i de fyenske Bispers Eje.

AchtonFriis.DØ.1.96. (der) vandrede . . ikke

flere Penge fra hans Lomme og over i Han-
sens. 5'oyo.jF^/^.52. 4.8) vandre ud (jf. ud-

vandre;. || til bet. 1. Moth.V29. »ud i Vorden
vidt jeg \andTed.PalM.Adamn.I.241. Da
hun gaar ud med Glasskaarene (o: af en

skaal, hun har slaaet itu), tar Ester sig sam-
men og vandrer ud af Butikken. TDitlevsen.

BO.75. spec. (nu 1. br.): emigrere; udvandre

(1.2). de plagede Jordbrugere (har ikke)

fundet anden Redning, end at vandre ud,

forlade deres Besiddelser, og adsprede sig .

.

i meget fierne Landskaber. MoJ6.F.2i 3. PLe-
vin.RF.ll. I mange Hjem gik det saadan,

at de ældste Sønner vandrede ud, som man
kaldte det, og de yngre blev i Landsdelen
(o: Sønderjylland) og blev tyske Soldater.

Danske Hjem.(1947). 128. \\ til bet. 2. naar
(rødspætteungerne) blive større, vandre de

ud paa Dyhet. Drech8el.Saltvfisk.137. Svinet

bliver sygt, naar Trichinerne vandre ud i

dets Kiød.VSO. som Følge af Overbefolkning
maa (lemminger og mus undertiden) vandre
ud.Svårck.ND.442. \\ til bet.3. Ny og fri An-
skuelser . . vandrede (i reformationstiden) ud
iblandt Folket.NMPet.il. 53. de lange Bøl-

ger fra Skibet naaede ind, slog tungt mod
Stenene og brødes — lidt efter vandrede
en Mængde smaa brudte . . Rynkninger ud
fra Stenene. JVJens.EE.142. Det vilde med-
føre, at Pengene vandrede ud af Landet.
VSO. Efterhaanden som den gamle Havbund
tørlagdes, vandrede Planterne ud paa den.

Trap.*Y20. spec. (fagl.) om kemisk stof: fri-

gøre sig fra en forbindelse og udskille sig.

det i Jernet kemisk bundne Kulstofs Evne
til ved en fortsat Glødning i Luften . . at

„vandre ud" af Jernet og forbrænde. »Sal.*

1.192. Cementens Alkalier er opløselige i

Vand og bindes ikke ved Hærdningen. Hol-
des Mørtelen vaad, vandrer de ud paa Over-
fladen. Suenson.B.III.383.
Vandre-, i ssgr. af vandre (jf. Van-

drings-^, især (hvor intet andet angives ndf.) i

bet. 1-2
; foruden de ndf. medtagne kan nævnes

Vandre-dag, -frihed, -glad, -lyst(en), -sind,

-sti, -trang, -vej og (nu især m. h. t. hvad der

tilhører, angaar vandrebevægelsen, vandrefugle

(2.2)) Vandre-bluse, -dragt, -dreng, -jakke,
-pige, -skjorte, -udstyr, -vers; til vandre 3.8

kan nævnes (fagl.) betegnelser for ord, fortæl-

linger, overtro osv., der er vandret fra folk til

folk, træffes paa forsk, steder i verden, som
Vandre-anekdote, -digt, -eventyr, -frase, -hi-

storie, -myte, -ord, -sagn. -aal, en. (fisk.,

zool.) betegnelse for den kønsmodne aal, blank-
aalen, der vandrer ud til ynglepladserne i

10 oceanet. Fiskeriudv.(1874).BilagIII.l. Frem.
DN.124. -aar, et. (jf. Vandringsaar^ aar,

en haandværkssvend tilbringer paa valsen;

ogs. i al alm., om (ungdoms)aar, der tilbringes

paa rejser, en Arbejders, en Haandværkers
Vandreaar. Draci'»m.Z)G'.73. (Holbergs) Van-
dreaar følger ikke paa Læreaarene; hans
Læreaar er Vandreaar. iJrandes. /. i9. Her-
man Bangs Vandreaar. bogtitel. 1918. -ar-
bejder, en. (især polit.) arbejder, der

20 (regelmæssigt) tager sæsonarbejde et sted, der

ligger fjernt fra hjemegnen. Sal.XIX.llUl.
de irske Vandrearbejdere er nødvendige
for skotsk K&Ttonelhøst.Pol."/il921.9.sp.3.

-baand, et. [3.2] (sj.) transportbaand. de
udbudte Vareposter gled fra Bord til Bord
som et Vandrebaand af Slutsedler. OiZun^.
PS.212. -bevægelse, en. bevægelse, der

virker for, at unge mennesker skal foretage

ferieture til fods (ell. paa cykel) og søger at

30 lette dette rejseliv ved oprettelse af billige her-

berger olgn. BerlKonv.XXII.368. -biblio-
tek, et. [3.3] (bibliot.) bogsamling, der fra

et udlaansbibliotek sendes (køres) rundt i et

distrikt, saa laanerne kan blive betjent uden
at ulejlige sig til selve biblioteket; ogs. d. s. s.

-bogsamling. 501.77.782. CP -blod, et. i

forb. som have vandreblod i aarerne,
have en medfødt trang, lyst til at vandre ell.

rejse. EKornerup.Indien.(1921).19. -blok,
40 en. [3.8] (jf. vandrende blok u. vandre 3.3;

geol.) flytblok; erratisk blok. S&B. Uss.Danm
Geol.*200f. -bo£, en. {ænyd. d. s. (i titel

paa bog (af Hans Christensen Sthen), inde-

holdende bønner, leveregler olgn. for rejsende))

I) bog, som en vandrende, (fod)rejsende fører

med sig, ell. som (kan) bruges af vandrende.

I.l) t bog, hvori studenter og andre unge paa
udenlandsrejse samlede underskrifter af lærere,

velyndere ofl. (jf. u. Stambog 4). Moth.V29.
50 1.2) (haandv., især foræld.) en (1828 ind-

ført) bog, der tjener som legitimation for en

rejsende haandværkssvend og skal paategnes

af politiet i de byer, han kommer igennem.
Forordn.^^f\tl828.§3. en Haandværkssvend
. . ventede paa Raadhuset for at faa skrevet

i Vandrebogen. Ban3.iS'.375. man (skal) an-

mode . . om fra den 16de Januar 1887 .

.

ikke at kræve Forevisning af Vandrebøger
. . af de Haandværkssvende, der ere forsy-

60 nede med . . Rejsebøger (udstedt af deres

foreninger). Cirk.Nr.l71''/iil886. \\ billedl

jeg tumlede om paa Fliserne. Jeg var nok
lige paa et hængende Haar ved at blive

indskrevet i den store Vandrebog (o: at dø).
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Draehm. 1.242. 1.3) (foræld.) log, som en

person medfører paa sin rejse, og hvori han
gør optegnelser om rejsen m. m. Det skriver

jeg i din Vandrebog.5C^nd.5S./Tr73. i 1848

drog min Fader . . med sin Vandringsstav

. . Nord paa, Mil for Mil . . Jeg gemmer
som en Skat hans Vandrebog, i hvilken han
med sin smukke Haandskrift har indført

Tidens baade de kry og de rerende Yndlings-

sange. l?oW.Z«tt'sdagcniangfYiS47j.i5. \.i)hog, 10

rejsefører, der indeholder oplysninger af inter-

esse for vandrere, ell. bog, der giver anvisning

paa vandreture. Vandrebogen. SopAtePetersen

SRFabricius. (logtitel.1936). MWeisBenizon.
65 Cykle.- ogVandrelure.(1940).7. 1.5) (foræld.)

om bog med opbyggeligt indhold, leveregler olgn.

til brug paa rejse ell. under livsvandringen.

;/.: Saligheds Vandre-Bog eller Haandledning
til mmme\en. Lolck.(bogtitel.l708). 2) [3.8]

(skol.) en bl. forhenværende skolekammerater 20

cirkulerende bog med optegnelser af interesse

for kammeraterne. AarbVends.1931.43. Zah-
lensere 1943! Find Vandrebogen frem, støv

den af og send den videre. De utaalmodige.

Pol."U1945.18.sp.6. -bossamlingr, en.

[3.3] fy/. -bibliotek; bibliot.) udvalg af bøger,

fom et centralbibliotek efter tur stiller til raa-

ighed for sine filialer ell. udlaansstationer.

OThyreg.MS.175. BibliotH.*11. 277. -bold,
en. [3.8] (fagl.) leg, hvor deltagerne undtagen 30

to stiller sig i kreds et stykke fra hinanden
og kaster bolden til hinanden, medens det

gælder om for de to andre, som staar inde i

kredsen, at ramme bolden i luften ell. røre

den, naar en af deltagerne har den i haanden.
FrKnu.LB.39. -bord, et. [3.2] (bag.) ind-

retning (i store bagerier), hvorved brødet under
bagningen føres gennem ovnen. GyldendLeks.
121. -brev, et. I) (emb.) brev (I.2), der giver

en person ret til omførsel af visse varer til 40

forhandling ell. til erhvervsmæssigt opkøb af
farer. LovNr.l38**U1931.§37. 2) (l.br.) brev,

skrevet paa vandretur. I Telt og i Trav.
Vandrebreve. B Hjerl-Hansen. (bogtitel. 1945).

•bøli^e, en. [3.i] (fys.) om bølger, der op-

rtaar i et elektrisk ledningssystem ved ændringer
i systemets elektriske tilstand; ogs. om en slags

bidbølger. E Ilolstein-Itathlou.S. 1.140. Ing
iiy'jn.l944.149.8p.2. -celle, en. [3] (biol.)

celle, der er i stand til at flytte sig fra sted 50

til $ted i organismen. Boas.Zool.*6. -drift,
en. den kamplystne Udve, der var i Slægt
med Uroen i hendes eget jødiske Blod, med
Vandrcdriften./'(mi.LP.V//.i97. iscer f;/. -in-

stinkt 09 Vandringsdrift; zool.) om dnfl hos

dyr, fx. trækfugle, der faar dem til at fore-

taae vandringer til bestemte tider. Amberg.
MO. BMøU.byL.II.lO. ^ro«ael, en. \.
den nordamerikanske drosselart Turdus migra-
lorius (der er trækfugl). Wiese.T.1.458. Lehn 60

>^hiøler.DF.II.47. -dae, en. f;/. Vandrings-
'lu»7 \. den (nu vistnok uddøde) nordameri-
kanske due KcUypistes migratorius (der strej-

fede om i vældige skarer). HCAnd.8S.IX.370.

Lieberkind.DYVII.256. -faar, et. (fagl.)

om tamfaar, der i flokke strejfer frit om som-
meren igennem, et Vandrefaar, som hver
Sommer i store Flokke drives op paa Alpe-

græsgangene. Prosch. Faarets og Svinets Avl og

Pleie.(1863).22. Manufact.(1872).72. BMøll.
DyL. 1.224. -falk, en. (jf. Vandringsfalk

samt Due-, Pilegrims-, Sletfalk^ \ falken

Falco peregrinus. Kjærbøll.34. OrnitholFT.I.

15. -fisk, en. (zool.) fisk, der foretager van-

dringer (mods. Standfisk^; træk-, strejffisk.

VSO. Arter, der kun for en kortere eller

længere Tid tilhører (et vandomraade) (W&n-
drehsk). Lieberkind.DVIV215. CP -folk, et.

(jf. Vandringsfolk^ omvandrende folk; især:

hyrdefolk; nomadefolk. Borchsen.Overs.afEbers:

En ægyptisk Kongedatter. I. (1874). 45. Natio-

nalmusA.1943.46. billedl.: Naturhistorikerne

er Vandrefolket i Videnskabsmændenes Fol-

keverden. iVa<«rens ¥2929.324. -fng^l, en.

I) (2ool., nu 1. br.) trækfugl; ogs.: fugl, der

kun visse aar, naar særlige ernæringsvanske-

ligheder er til stede, foretager længere van-

dringer. Vandre- ellei Trækfugle. Prosc?i.Dt/-

rerigets Naturhist. (1851). 169. Recke. SD. 163.

Lieberkind.DVVII.54. 2) overf., om person.

2.1) (1. br.) person, der if. en indre trang

altid vandrer ell. rejser omkring ell. stedse maa
rejse ud. (en person i en ro7nan er) en Ætling
af Romantikkens Vandrefugle . . en yngre
forfinet Fætter til gæve Fyre som Chr.

Winthers Folmer Sanger og Drachmanns
farende Svend. CCLassen.Stuckenberg.(1923).
53. jf.: (efter storkens varsel skal jeg) slet ikke

flyve (0: rejse) iaar, det er ikke trøsteligt

naar man . . er en født Vandrefugl. HCAnd.
BH.52. 2.2) {efter ty. wandervogel ; ;/. Vade-
fugl slutn.) person, der foretager ferieture olgn.

til fods ell. paa cykel og logerer i særlige, bil-

lige herberger (som medlem af vandrebevægel-

sen, -lavet). Dansk Vandrelaug blev stiftet

i Maj Maaned 1930 af en Flok Vandrefugle,

der havde forsamlet sig ved Grib Sø. Tidens
Kvinder."/tl934.14.sp.l. jf.: Jyllandsfærden.

En Vandrefuglefortælling. Dyrkjøb.(bog-

titel.1927). 03 -færd, en. (nu l.br.)^van-

drina; rejse (til fods); vandringsfærd. 1723
fik (Eigtwedt) som Gartnersvend Pas til Ud-
landet; hans Vandrefærd . , førte ham 1726
til Warszava.fitogrrL.*V/.262. billedl. (jf. van-
dre 1.8^, om livsførelse ell. levned, liv: En
Christens Aandelige Vandrefærd paa Siæ-

lens Gudelige llimmel-We].M CBrask. (bog-

titel.1719). »naar efter min Vandrefærd
|

Sangerens Saga er ude. OlafHans.S.22. -fær-
dig, adj. (jf. vandringsfærdig, rejsefærdig;

nu næppe br.) rede, klar til at paabegynde

vandring, fodrejse. Schandrup.T3.^ Klokken
3 om Morgenen vare vi alle vandrefærdige.

Bagge8.DVlX.407. -gartner, en. (gart.)

gartner, der som vejleder, raadgivn besøger

medlemmerne af haveselskaber. Ydun.(Kbh.)
18')8.81. Haven.1948.16. -græshoppe, en.

(jf. Stryg-, Vandrings-græshoppe; zool.) om
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græshopper (især af markgræshoppernes fami-

lie), der foretager vandringer i uhyre sværme

og frembringer store ødelæggelser, hvor de slaar

sig ned; spec. om den europæiske græshoppe-

art Pachytylus migratorius. Brehm.KryM.666.
DanmFauna.VI.24. -hal, en. hal i større

(offentlig) bygning, hvor man kan vandre

frem og tilbage, promenere. Den store Sta-

tionsbygning var som en summende Kube . .

Vandrehallens Aviskiosk var tæt belejret, lo

Pont.MH.259. især m. h. t. forhold i rigsdags-

fløjen paa Christiansborg: Trap.*1.344. Bkek-

spr.1947.13. -handel, en. (fagl). Under
primitive Forhold følger den handlende selv

sine Varer fra Produktion til Forbrug. Hvor
denne ambulante og temporære Handels-

organisation findes, taler man om Vandre-
h&ndel.Hage.UI.282. -herberff, et. (jf.

-hjem 2 samt Ungdomsherberg^ herberg (2.i),

beregnet paa vandrere, især medlemmer af 20

vandrelav. LindskovHans.NH.208. -hjem,
et. I) (sj.) hjem, som omvandrende familier

fører med sig. Den omvankende Horde . .

fører . . sine Telte . . med sig omkring som
Bestanddele af et Vandrehjem. Vort Ej. I.

Indl.4. 2) d. s. s. -herberg. SophiePetersenS
RFabricius.Vandrebogen.(1936).8. SonjaHau-
bei-g.SyvAarforLea.(1944).242. -hjerte, et.

[3.4] (med.) abnormt bevægeligt hjerte (Cor
mobile). KliniskOrdbog.(1921).255. -hyrde, 30

en. (1. br.) nomade. BMøll.DyL.1.267. VSO.
(u. Vandrefolk^. -høns, pi. (jæg.) om ager-

høns ell. urfugle, der om efteraaret trækker fra

hjemstedet til andre (sydligere) egne. DJagt-
leks.1356. f -høskrække, en. d. s. s.

-græshoppe. Lutken. Dyr.^402. -instinkt,
et. (jf. -drift; zool.) instinkt, der faar dyr

til paa bestemte tider at foretage vandringer.

Sal.VlU.16. JVJens.DF.214.
Tand-rejsning^, en. (fagl.) (højden 40

af) den stigning af vandet i kilde, artesisk

brønd, som skyldes, at grundvandet er udsat

for tryk p. gr. af det vandførende lags beliggen-

hed. VidSelskSkr.Nat.5R.lV322. (de) benyt-
tede Boringer ere „artesiske" d. v. s. de have
saa stor en Vandrejsning, at de kunne af-

give Vand ved Overløb i Terrænhøjde. Gas
Vand.6. || /»erfø7 Vandrejsnings-højde, -linie

(j: linie, der angiver vandrejsningens højde).

t Vandre-kjortel, en. (ænyd. d. s.) 50

rejsekjortel. 2Tim.4.13 (Chr.Vl; se u. Rejse-

kjortel^, -klasse, en. (skol.) skoleklasse,

der ikke har fast klasseværelse, men benytter

de værelser, der bliver ledige, naar de der

hjemmehørende klasser har gymnastik, sløjd

olgn. VorUngdom.1938/39.256. -klemme,
en. [3.4] (jærnb.) klemme, der anbringes i

jærnbanespor for at modvirke skinnevandring.
DSB.Banebygn.(1937).24. -klit, en. [3.4]

(geol.) vandrende klit (se u. I. KUt 2). An- 60

dres.Klitf.74. Uss.DanmGeol.*308. -kran,
en. [3.2] (nu 1. br.) løbekran. S&B. D&H.
-kursus, et. (jf. u. vandre I.7

; fagl.) kur-
sus, der gives af omrejsende lærer(e). Haven.

1921.46. Bl&T. -kurv, en. [3.3] (jf. -seng

2, -vugge; fagl.) en som vugge anvendelig

kurv med senge- og børnetøj, der (fx. af Røde
Kors) gives fattige mødre til laans i 6 maane-
der. BerlTid.'/,1925.Aft.2.sp.3. smst.yd937.
M.lO.sp.l. -kæp, en. {ænyd. d. s. (Kingo.

88.V.189); 7/. -stav, -stok; l.br.) Pont.DR.
11.25. -lask, en. [3.4] (jærnb.) lask (II.2),

der især anvendes ved sporskifter til at for-

hindre, at tungepartiets sideskinner vandrer i

forhold til tungerne. TeknLeks.lI.592. -lav,
et. forening af vandrere (I.2), vandrefugle

(2.2). TidensKvinder.^"sl934.14.sp.l. Krak.
1947.11.2634. -lejr, en. [3.3] (jf. Stand-
lejr; sport.) lejr, der opslaas for nogen tid

paa et sted for derefter at flyttes til et an-

det sted. NatTid.''U1939.9.sp.2. -lever,
en. [3.4] (med.) lever, hvis ophængningsbaand
er slappede, saa leveren synker ned og kan
bevæges uden for sit naturlige leje (Hepar
migrans ell. mobilis); løs, bevægelig lever;

ogs. undertiden om snørelever. Sal.XVlll.52.
VoreSygd.111.221. -liv, et. (jf. Vandrings-

livj liv, der tilbringes med vandringer; livet,

som det leves af vandrende paa fodrejser.

Haandværkernes frie W&nåreliv.Goldschm.V
185. Schand.UD.213. -lærer, en. I) (hist.)

person, der vandrer omkring for at udbrede

en lære, sprede oplysning olgn. som Kungfutse
selv og de græske Sofister drog (Mengtse)
rundt som politisk og filosofisk Vandre-
lærer. Verdenshist.l.160. en af Humanismens
Vandrelærere, der havde slaaet sig ned i

'Leipzig.OFriis.lAtt.223. 2) (skol.) omgangs-
lærer. ÅMeyer.Finnerne og deres Land. (1891).
19. LovNr.l53y*1936.§2.stk.5. 3) (l.br.)

d.s.s. -gartner. Ydun.(Kbh.) 1894.3. -milt,
en. [3.4] (jf. Vandringsmilt; med.) milt, der

p. gr. af slappelse af ophængningsbaandene er

bevægelig i underlivet (Lien migrans ell. mobi-

lis). SaVXXlV515. -mire, en. se I. Mire.

-musling, en. (zool.) en med blaamuslin-

gen nær beslægtet ferskvandsmusling, der i

løbet af et aarhundrede har udbredt sig fra

Sydøsteuropa til næsten hele det øvrige Europa
(først truffet i Danmark 1843); Dreissen-

sia polymorpha. Brehm.Krybd.828. WesenbL.
(AarbFrborg.1939.11.18). -myre, en. (jf.

vandrende myre u. vandre 2.2 samt Hær-,
Trækmyre; zool.) om myrer (af gruppen Do-
rylinæ), der er uden fast bolig og vandrer i

vældige hære. Brehm.Krybd.555. Lieberkind.

DV11.279.

Vand-rende, en, {ænyd. d.s.) I) aaben

ell. lukket rende (I.l.i), hvorigennem vand
kan løbe. Moth.V47; især i flg. anv.: I.l) (nu
1. br.) i al alm., om gravet kanal olgn. ell.

rende, som rindende vand har dannet. Engen
(med) sine smalle NB,xvåTQv\.åex. HCAnd.BGÆ.
1.226. Jørg.Liv.1.168. der, hvor Kilden nu
er, skulde hun over en lille Vandrende. ^u^F
Schmidt.DanmarksHelligkilder.(1926).85. jf.:

en Damper . . arbejdede sig frem ad (Nilens)

daglig fattigere Vandrende mellem Papyrus-
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å&derne.Rørd.AM.lé. || om vandfure. Borre-

by.PA.37. 1.2) (især foræld.) rende ell. led-

ning, der fører vand til en by, en ejendom
(som led i stedets vandforsyning), jeg udgik,

som en vand -rende (1871: Vandledning^
ta PiiT&dus.Sir.24.35 (Chr.VI). Det er 184
Aar siden Vand-Renderne bleve indlagde i

Kiobenhavn fra nærmeste Søer, skede 1578.

Adr.'''/»1762.sp.3. Amsterdam frembyder .

.

Exempel paa en stor Stad uden en eneste lo

Brønd, en eneste Yaindrende. Høyen.Breve.
101. 1.3) (møl.) rende, ad hvilken vandet fra,

mølledammen løber ind til møllehjulet; vand-
gang (2.3), -karm. SprKult.II.126. 1.4) (dial.)

trærende, der leder vandet fra brønd i gaarden
ind i kostalden. Feilb. 1.5) (1. br.) om tag- ell.

nedløbsrende paa hus. HCAnd.(1919).II.86.
1.6) ^ d.s.s. -løb 4.2. Sportsleks.II.647. 2)

t d. s. s. -ledning 3. Sneglens Vandrende (o:

sncglevandledningen).Saxtorph.0.86. -ren- 20

ser, en. (fagl.) person, der beskæftiger sig

med vandrensning (D&H.), ell. især (0) ap-
parat til vandretisning (TeknO.). -rens-
nings, en. (fagl.) rensning af vand til drikke-

brug ell. anden scerlig anvendelse (fx. i damp-
kedler) ell. rensning af spilde-, kloakvand.

OpfB.*reg. Kemisk-tekniskHaandbog. (1938).
reg.

|| hertil Vandrensnings-anlæg, -appa-
rat, -filter og (^^, foræld.) Vandrensnings-
maskine, om indretning til rensning af 30

drikkevand ombord i skibe (Harboe.MarO.
456).

Vandre-nyre, en. [3.4] (med.) løs, van-
drende nyre (se u. Nyre l.i^. ABlad.Enterop-
tose.(1903).41. Vore Sygd.IY 319. -pokal,
en. [3.3] I) cy/. -præmie; især sport.) præmie
i sportskonkurrence, bestaaende af en pokal,

der gaar paa omgang ml. hvert aars vindere
(og evt. kan blive ejendom, hvis den tnndes
et bestemt antal gange af sa. person, hold). 40

han kom hjem med Præmieuhre, Potage-
skeer og Vandrepokaler. Baud.4fi.39. Sports-

leks.II.647. 2) billedl. ell. i sammenligninger.
Familiestykkerne, Arvestykkerne . . „byt-
tede Gaarde" og i Tidernes Løb spandt (de)

et underligt Fletværk mellem Slægterne, idet

de som en Slags „Vandrepokaler" stadigt
gik v'\derG. TroelsL.XIV.19. iscer (dagl., spøg.)
om kvinde, der hyppigt skifter mand ell. elsker.

disse Kvinder, der vandrer fra Favn til 50

Favn, fordi deres Instinkt byder dem det.

De er en Slags Vandrepokaler, der efter

•hrcs Natur kun kan besiddes eet Aar ad
< i angen. Carl Gandrup. Faneflugt. (1918). 122.
•I»"_' ved, at man i Kunstnerkredse . . kaldte
min Datter (a: en skuespillerinde) Vandre-
\»'':i\vn.Tandr.Kl.67. (Augustus's) famøse
i'.itt«T, Julia, der havde udviklet sig til

en komplet skandaløs erotisk Vandrepokal.
BerlTid.**/,1937.Aft.l0.8p.4. CD -prædi- 60

kant, en. (jf. -præst^ omvandrende prædi-
kant, han selv havde taget Staven i Haand
for at fortsætte Kampen mod de vantro
l'ra-ster som en Slags Vandreprædikant.

Pont.DR.1.241. paa Gader og Torve for-

kyndte kyniske Vandreprædikanter og stoi-

ske Morallærere deres Livsvisdom. yer<ien

GD.I.580. -præmie, en. [3.3] f^/. -pokal 1;

især sport.) præmie, der gaar paa omgang ml.

de forsk, aars vindere (og aldrig kan blive

ejendom ell. først vindes til ejendom efter en
vis aarrække). Wolfh.MarO.374. Sportsleks.

11.647. (3 -præst, en. (jf. -prædikant^
omvandrende præst. Abbé Coudrin (var) un-
der dette sit Liv som Vandrepræst nær ved
at falde i Forfølgernes Yi.dindQX.Jørg.EA.30.

FrPoulsen.DG.104.
Vandrer, en. ((-f) Vandrere. Ew.

(1914). V 211). (jf. ty. wanderer; afl. af
vandre) person, der vandrer, især: rejser til

fods; vandringsmand; vandrende. I) i egl.

bet. I.l) (især højtid.) i al alm. vAph.(1764).
Ew.(1914).III.88. *En mødig Vandrer.
Winth.V162. JVJens.CT.207. »Herinde i

Skoven er ikke en Vandrer at se. Jørg.Digte

iDanmark.(1943).15. den evige vandrer,
(nu 1. br.) den evige jøde, Ahasverus. Hauch.
111.184. Sibb.I.104. \\ hertil (l.br.): *Der
knæled Vandrerinden. Ing.RSE.I.104. For
den trætte Vandrerske . . var Dette et

velkomment Leie.Gylb.TT.lOS. PoulSør.BS.
227. 1.2) person, der driver vandresport, rej-

ser som turist til fods; nu spec. om vandre-

fugl (2.2). Hindenburg.Haandbogf.Fodgæn-
gere.(1836).40. Entréen (til museet) er 26 Øre
for Voksne. Foreninger, Skoler, Vandrere
samt Børn mindre. FynskeAarb.1941.518.

\\

hertil bl. a. Vandrer- liort (0: medlemskort

for medlemmer af vandrelav), -sang, -tur.

2) (højtid.) om levende person m. henblik paa
hans jordeliv, livsvandring. *Hør Dødning-
klokkerne med Sorgens hule Slag

|
ved nok

en Vandrers Jordefærd at kime! FGuldb.II.
44. saalænge jeg er en Vandrer paa Jorden,
seer jeg aldrig Din (0: den afdøde vens)
Skikkelse. Mynst.He^er.3. En eensom Van-
drer paa Livets Yei. VSO.
Vandre- rist, en. [3.2] rist (i ild-

sted), der stadig er i bevægelse. DaEngTeknO.
Vandrer-om, en. (til vandre om (u.

vandre 4.5^; sj.) omvandrende person. *Min
Fårfårs Får . .

|
En Vandrerom i Østen og

i Yesten.Bagges.il. 71. En Vandrer om i

Lothringens og Ardennernes store Skove var
han (o: en fransk godsejer og forfatter) alle-

rede som ganske ung. BerlTid.^/*1921.Aft.l.

sp.l.

Vandre -rosen, en. (jf. vandrende
rosen u. vandre 3.8; med., foræld.) rosen (II),

der har tilbøjelighed til at brede sig over en
større del af legemet. Panum.71. -rose: Ho-
spitals-Meddelelser. VI. (1853). 307. -rotte,
en. (jf. Vandringsrotte 1 ; zool.) belegrielse for

den brune rotte. Mus decumanus, der menes at

høre hjemme i Syd- og Mellemasien, hvorfra
den har udbredt sig ved vandringer (til Dan-
mark i beg. af 18. aarh.). Brehm.Patted.415.
417. •som en Flok Vandre- Rotter de (o:
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jærnbanearbejderne) gik over Stok og Steen.

Rich.1.202. DanmFauna.V.86. -ralle, en.

[3.2] (fagl.) en slags rulle, hvori tunge skyde-

døre og -porte er ophængt. TeknLeks.1.582.

GJ -sanc en. (jf. Vandrersang u. Vandrer

1.2J sang, skrevet for vandrere. S&B. Vandre-

sango og Sanglege, bogtitel.1928. -seng, en.

1) {ænyd.d.s.) t sammenklappelig seng, der

kan medføres paa rejse; feltseng. Moth.V29.

2) [3.8] (fagl.) d.s.s. -kurv. Beretning omDa.
RødeKorsVirksomhedi 1939/40.14. -sko, en.

sko, egnet til at bruges paa lange fodture;

tyksaalet sko, brugt af vandrere, vandrefugle;

travesko. Moth.V29. *Saa sæt du dine Hoser

ind
I
Og dine Vandresko 1

|
Saa sætter ind

jeg derimod [ Min Ære og min Tto\ Da.

Kæmpeviser, udvalgte afGrundtv. (1847). 194.

(jeg) trak Vandreskoene paa . . og gav
mig til at gaa i Regn og ÆAte.Jorg.Brevetil

Stuckenberg.(1946).55. SophiePetersen&RFa-
bricius. Vandrebogen. (1936). 90. -skoma-
ger, en. {vel efter bornh. vankeskoraagara;

sj.) skomager, der rejste rundt hos folk paa
landet og reparerede deres fodtøj. Vandre-
skomageren der gik paa Omgang som et

andet Fattiglem, fik Lær og Traad udleveret

hvert Sted.AndNx.PE.il.257. -skad, et.

[3.8] (bot.) udløber, hvorved planten udbredes;

vandringsskud. Warm.Bot.85. -skydning,
en. (jæg.) flugtskydning under jægers van-

dring. DJagtleks.1356. -sport, en. (jf. Fod-
sport; især sport.) vandring, drevet som
sport, „jeg har aldrig hørt om den Slags

Herberge (o: et vandrehjem) før?" „Det er

en Kreds af Ungdom, der dyrker Vandre-
sporten. Vi har en fem, seks Huse Landet
over." LindskovHans.NH.210. Pol.*U1944.18.

sp.5. -stav, en. (ænyd. d. s.; jf. -kæp, -stok

samt L Stav l.i, Rejsestav; nu l.br.) van-

dringsstav. Pantsret har vi byttet med Pille-

grimens Kofte, og Landsen med en Vandre-

stav. Faisen./drfo.IOS. hver af dem (o: mu-
sene) tog en Pølsepind med sig . . den skulde

være deres Ya.ndTest3iy. HCAnd.(1919).III.
195. Evadhedderdet?(1947).193. i udtr. for

at paabegynde en vandring: *Frygten havde
givet

I
Enhver Beboer Vandrestav og Vinger.

Rahb.Skuesp.1.333. *gode Venner (o: træk-

fuglene) tog til Vandrestaven
j

i vinget Flok.

Rich.VH.67. || i udtr. for at dø. »Med dyb
retfærdig Sorg vi træde | I Kreds omkring
den aabne Grav; | En troefast Ven, vor

Vandrings Glæde, |
Har her nedlagt sin

Y&nåiestsiw. Rahb.Tilsk.1796.72. Du .. har
kunnet lægge Din Vandrestav . . og for-

lade dette Jordiske uden smertelig Skils-

misse. Mynst.Mall.l2.
II

billedl. *0 Nøysom-
hed . .

I
Forbliv min Vandre-Stav. S<m5.

55. -stjerne; en. (ænyd. d. s.; jf. van-
drende stjerne u. vandre 3.1 ; astr.) planet

(1). Ørst.J.63. Grundtv.SS.IV418. LuplauJ.
S.46. -stok, en. d. s. s. -stav. Ing.EF.XIII.
94. nu om en af vandrefugle (2.2) brugt stok.

-streng, en. [3.8] (fagl.) om hver af de

strenge, hvorved hussvamp breder sig. Hjem-
met.^Uol929.37. -svane, en. (sj.) svane,

der skifter opholdssted, vandrer. HCAnd.ML.
551. O -syg, adj. (jf. rejsesyg; 1. br.) som
føler stærk lyst til at vandre ell. rejse om-
kring, et af mine urolige, vandresyge Øie-

hVik. Molb.Dagb.4. AndNx ToVerdener.(1934).

105. CP -syge, en. (jf. -syg, Rejsesyge;

1. br.). Moderen havde Vandresyge. Hun gikf

10 og gik. Bang.HFI.llO.

I. Vand-ret, en. (jur., foræld.) vand-

løbsrettighed, vandindvindingsret olgn. vAph.
(1764). S&B. II. -ret, adj. (efter ty. was-
serrecht; jf. -lige) parallel med vandets over-

flade; horisontal. vAph. (1772). III. Vand-
rette Blade, Grene . . hvis Underflade er

lige løbende med Jorden; eller: som gjøre

tvende rette Vinkler med den lodrette

Stengel. CGRafn.Flora.1. 72. Justitsraad G.

20 . . lod sit Øje glide skraat, lodret og vandret

paa sit Bibliotheks Reoler. Schand.SB.134.
Det blæste haardt . . Vasketøjet stod vand-
ret ud fra Si\oiene.Buchh.DM.252. i kryds-

og tværsopgaver olgn.: nr. 4 vandret (o: i den

vandrette række)
j
Hvadhedderdet?(1947).314.

II
hertil (l.br.) Vandret-hed. DUgeskr.VII.

153. Wagn.Tekn.33.
Vandre-taske, en. {ænyd. vander-

task) I) C;//.
Vandringstaske^ taske, hvori en

30 vandrer medfører sine ting; nu især om skulder-

taske, brugt af vandrefugle, spejdere olgn.

Moth.V29. (gymnasiasten) stoppede nu Bo-
gen ned i Vandretaskens Yderlomme. Poul
Sør.BS.183. 2) [3.8] (1. br.) taske med bøger,

der cirkulerer i en læsekreds. Vi læste en
Mængde Bøger . . jeg oprettede en Vandre-
taske med ny Litteratur. Skjoldb.MM. II.

45. -termit, en. (zool.) om termitter, der

vandrer paa lignende maade som vandre-

40 myrer. Bergs.MS.*II.240. -tid, en. især

(zool.): den tid, da fugle foretager vandrin-

ger. Svømmefuglene (er) meget selskabelige

Fugle, saa vel i Vandretiden som i Ruge-
tiden. Lu<Å;en. Dj/r.^ 252. Frem. DN.439. jf.:

efterhaanden som Tiden nærmede sig, blev

han urolig, som en fangen Trækfugl i Van-
dretiden. Schand.VV318.
Vandretter, en. (afl. af IL vandret;

sj.) vaterpas. Ursin.Geometri.(1828).7.

50 Vandre -tar, en. (jf. Vandringstur^

fodtur; fodrejse. Weekend-Bøgerne.I.(1935).4.

Hvadhedder det? (1947). 193. -tæppe, et.

[3.i] (teat.) bagtæppe, der langsomt bevæges i

vandret retning og viser skiftende udsigter,'^

skaber indtryk af, at scenen flytter sig olgn.

Teater-Bogen.(1901).55. Rejsen, som Pa-j

ladset gør med Aladdin . . blev paa Casinol

. . fremstillet ved Hjælp af et VandretæppeJ
som for forbi i Baggrunden, medens Aladdinl

60 stod i den halvmørke Forgrund med sin]

Brud i Almene. PARosenb.(SceniskKunst.\

(1917).83). II
billedl. ell. i sammenligninger,

(bogen) giver en forvirret Beskrivelse af For-

holdene 1807. (forfatteren) er ikke Histo-
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liker, ikke Menneskeskildrer, og han tænker

i Van(iretæpper.Po/.*/ti9(?2.i.sp.3. Friheden

og Foraaret gled forbi ham (o: en passager

i et tog), et Øjeblik troede han, han var i

det, det var kun en Illusion, et Vandre-
tæppe til Beskuelse i hans Rule.AaseHans.
Vr.47. -adstilling:, en. [3.3] udstilling,

der flyttes rundt fra sted til sted og vises en

vis tid hvert sted. Bl&T. Arbøl.Næringsloven.

(1940).1S0. Vandreudstillingerne af Under- lo

visningsraateriel har været udstillet (fiere)

Steder. VorUngdom.1941/42.216.
Yand-reven, -revet, part.adj. (fagl.)

om farver, kridt olgn.: revet (se IV rive 4.3)

i vand. Levin. Haandv.292. se ogs. u. Sen-

nep 2.1.

Vandre -vn8:fi:e, en. (jf. -seng 2;

fagl.) d. it. s. -kurv. Pol.*Ul934.Sønd.22.sp.4.

-ørred, en. \ ørred, der trækker ud i salt-

vand, hvor den lever, indtil den gaar tilbage 20

Ul ferskvand for at yngle; havørred. Frem.
DN.499.
Vand-rift, en. (nu sj.) revne i jorden,

dannet af (og evt. fyldt med) vand. vAph.
(1764). HCAnd.SS.Y.123. -ri«, adj. {ænyd.
d.s.; mofl'«. -fattig; især o) rig paa vand;
især om jord (lag), sø, vandløb, kilde, brønd
olgn. ell. om omraade (med mange søer, vand-
lob olgn.). Israels vandrige Græsgang (1931
afvig.). E2.45.i5. Grunden maa her overalt 30

være meget vandriig; thi ofte frembryde
saa mange nye Aarer, at man har ont ved
at tilstoppe dem. EPont.Atlas.il.352. Vand-
faldet i Terni . . er langtfra ikke saa vand-
rigt som Rhinfaldet ved Schafhausen. ^a«c/».

MfU.303. Foxlake, en af de utallige Søer i

det vandrige Amerika,. JVJens.M. 1.147.
||

Hl Vand 3. »lavest den vandrige Sky hænger
ned. MHamm.Sak.60. vandrige byger. MKlit-
Qaard.MS.115. || hertil (nu sj.) Vandrig- 40

hed. En fordums Vandrighed her paa Egnen
(bevirker at) Engene dunste. Vedel Sim.Elved-
9aard.I.(lS45).12. VSO. D&H. -risdom,
en. (jf. -rig tamt Vandrighed (u. -rig^;

Mflpr CJ^. en Slette, der er saa opfyldt med
In<is(H'r og Floder, at den ikke har sin Lige
i \.t! 1(1rigdom. Blad for Arbeiderforeningen af
l660.'*'»lS61.2.8p.4. de vandførende Lag,
•om sieldent ganske vil mangle, selv om
deres Vandrigdom paa forskelhge Steder er so

meget forskellig. Frem. DN. 5. -ris^e , et.

(nu Bj.) om vandet, betragtet tom et omraade
eU. naturrige (med de deri værende organismer
og ttofjer). Endnu (0: foruden mineralriget)

har man villet antage et Vandrige og et
Rige for Atmo8phærilierne.O//Af2/rM<.PAarrR.

''. AfO. Dybvandsformer (hvit) hele Ud-
• yrelse . . næppe (kan) have andet Øjemed

' rul at afbalancere Kroppen og til Tider
holde denne svævende . . i det vidtstrakte 60

åndrigt). Fedders.H. 35. -rikse, en. (jf.
agtcl 1 og Strandrikse; \ riksearten Ral-

lus aquaticus. Kjærbøll.547. OrnitholFT.1.9.
Vandriufr, en. [ivandrefij fU. -er.

XXVI. Rcntrrkt •*/, 1961

{ænyd. d. s.; sml. mnt. wanderinge, nht.

wanderung; vbs. til vandre; jf. glda. wan-
ringh, erstatning, vel efter mnt. wandelinge,

d. s., til wandelen (se vandle^) det at vandre.

i) (især (3) til vandre 1; undertiden (jf.

u. bet. 1.1^ om bevægelse paa befordrings-

middel: de (0: de svenske fiskere) havde deres

vandring her (0: færdedes, fiskede her).

OrdbS.(Dragør). I.i) til vandre l.i: det at

spadsere ell. gaa, rejse til fods; tur ell. rejse,

der tilbagelægges til fods; især om længere tur

ell. fodrejse, foretaget som sport ell. rekreation,

ell. om rejse til fods fra et sted til et andet

foretaget af en gruppe mennesker, en folke-

stamme olgn. ell. (især foræld.) om haand-
værkssvends rejse paa valsen; ogs. undertiden

om vandretur, hvortil benyttes cykel, efter ad-

skilUg Vandring og Flackning satte (de) sig

omsider ned udi Italien udi de Tarentiners

Landemerke. Uolb.Intr.1.8. de nordiske Folks
Herkomst og ældste Vandringer. PÆ^ilftiW.

Isl.168. Varners poetiske Vandringer. Et
romantisk Digt. Ing.P.65. *Til Rom gik saa
min Vandring

| Og til den hellige Grav.
Winth.HF.148. *Til Vandring gribe Nogle
Hat og Stok. PalM.Adamll. 1. 16. \\ efter

præp. paa, især i forb. være, (be)give sig

paa vandring: *Med Strængeleeg paa Ryg-
gen,

I
Strax ud af Borgens Port

|
Gav jeg

mig da paa Ya,ndTiTig.Winth.HF.76. naar
jeg var blevet Svend, skulde jeg . . paa
Vandring. sa.iVZ)tgf<n.220. Naar Dagen gryer,

gaaer jeg paa Vandring. iVPWiM;ei.iV/S.l75.

Birgitte slog med den flade Haand til alle

de Gjenstande: Stole og andre Møbler, som
hun mødte paa sin Vandring paa langs, paa
tværs og rundt om i sit Yærehe. Schand.BS.
58. LollO. UfF. II

(dial.:) Barnet var født

. . inden M. (der var sendt efter jordemor,

men var kommet til at spille kort) havde
faaet den sidste Trumf spillet ud og var
kommen til Vandring hjem. Larsen-Ledet.

LK.I.133.
II

t forb. som foretage ell. (nu
sj.) gaa, gøre, (sj.) træde (Winlh.Lyr.

198) en vandring: *saa bad han Olaf

gaae
|
En Vandring med ham giennem Sko-

ven. Oehl.ND. 364. Elisabeth, der nu uden
Stok kunde gjøre en Vandring . . var gaaet
ind i Skoven. HCAnd.SS.y239. (han) fore-

tog . . et Par Vandringer mellem Bordet
og et lille Skah.Schand.TF.1.88. || (fagl.)

om tur, tom en gruppe interesserede foretager

rundt til (punkter i) et ell. flere landbrug ell.

havebrug for (under vejledning) at bese det

(dem), jf.: Der har (af nogle husmandsfor-
eninger) ialt været holdt 66 Møder, 11 Mark-
vandringer, 7 Havevandringer, 1 Staldvan-

dring. 6'ore/lm/«<id.*/i 794«.^. »p.-/.
II (fagl.)

om fra- og tilflytning til et sted; især: tilflyt-

ning til byen fra landet. Vandringen fra

Land til By er ot typisk Eksempel paa
Virkningerne af den industrielle Revolution.

VerdenOD.IV,1.56. Af Tilvæksten faldt ca.

87.000 paa Vandringerne (9: indvandrin-

80
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gen til Kbh.).Køhenhavnl840-1940.(1941).4L

1.2) til vandre 1.2 (jf. Samvandring^. Da
Grundtvig bad Lise om at række ham
Haanden til en Vandring Livet igennem,

var han klar over, at den Vandring ikke

vilde blive en Elskovens Sommerfugle-Leg.

Rønning. (Grundtv. Digte i Udvalg. (1916). 66).

De er for klog, for kæk til den ørkesløse

Vandring gennem Bourgeoisiets Egne. JE^o-

walt.DB.112. 1.3) til vandre 1.3, om livets lo

fremadskriden mod afslutningen ell. menneske-
livet som en gang fra vugge til grav (jf.

Jord-, Livsvandring^; ogs. om livsførelse, van-

del. *Skal jeg føre mig selv, forføres jeg

saa let,
|
Men fører du mig, da er al

min Vandring ret. Brors.161. Skoleholderen

(fik) Vidnesbyrd om ustraffelig Vandring og
flittig Skolearbejde, sa. (RibeAmt. 1922. 673).

Nyd, Menneske! din Vandrings korte Dagel
Winth.SS.93. *kendte I den latterlige Ben- 20

rad (o: en olding)
|

paa Vandring til sin

GTSiv?KMunk.C.*59. jf.: min (a: Rahbeks)
hele litterariske Vandring (0: løbebane). Nye-
rupRahb.VI.339. 1.4) til vandre 1.4. det

første Lærebegreb, som antager Sielenes

Vandring (jf. Sjælevandring^. JiS'need.///.

277. 1.5) til vandre 1.5. Vandringer paa
Naturvidenskabens Gebeet. JThomsen. (bog-

titel.1856). Schack Staffeldts Vandring fra

Oplysningspoesi til stor Digtning er en Van- 30

dring gennem alle de store tyske Forudsæt-
ninger for den romantiske Litteratur. /Sfon-

gerup.L.40.

2) (især zool.) til vandre 2, især til vandre
2.2; dels om træk, der foretages til bestemte

tider (jf. Aalevandring^; dels om dyrs skif-
ten opholdssted med uregelmæssige mel-

lemrum og optræden paa steder, hvor de ikke

hører hjemme (jf. Næringsvandring/ Fiske-

nes aarlige Træk og Y&ndnng. EPont.Atlas. 40

1.632. Vildgaasen . . trækker om Vinteren
til de sydlige Lande. Paa disse Vandringer
flyve de altid i to 'ReideT.Kielsen.NHM.340.
SaVXXlV.516. Unge Stære .. begynder
deres Vandring ca. tre Maaneder før de
gamle. PoV^U1941.10.sp.4.

3) til vandre 3. 3.1) (tD ell. fagl.) til vandre
3.1. *Hvor Glommen sig med hæmmet Fart
udgyder,

|
Og, efter møisom Vandring, finder

Fred. Rein.ND.87. *Maanen, klar,
|
Paa Van- so

dring over Himlen w&r.Winth.SS.llO. Den
eneste Lyd: Fyldepennens Vandring i Pro-
tokollen. /Soya.J.¥ 32. 3.2) (fagl, spec. 4f.)
til vandre 3.2. (overstyrmanden) forvarer, at

ikke noget Jern kan komme dem (0: kom-
passerne) nær, at ikke deres rætte Vandring
skulde hindres. SøkrigsA.(1752).§346. (stemp-
lernes) Vandring eller Stæmpelslaget er her
18 Tommer. Ursin.D.140. I ældre Skibe sæt-
tes Rattet paa Plads, og Ratlinen skæres eo

efter Farten. Rorets Vandring prøves. Bar-
denfl.S0m.il. 137. Stophanen maa kun fore-

tage en halv Vandring (o: omdrejning). D&H.
Til Gliderens Vandring (jf. Glidervandring)

havde man paa Drivakslen to Skiver med
tilhørende Stænger. LokomotivT.1938.64.sp.l.

3.3) (især Qj ell. fagl.) til vandre 3.3. Tan-
kerne begyndte deres Vandringer (jf. Tanke-
vandring). Reinhard.FC.330. at forenkle Kul-
lenes Vandring fra Gruberne til Kakkel-
ovnene. Po/.Vii940.i2.sp.4.

II
det at gaa fra

haand til haand, cirkulere; omgang, det er

givet, at hvis en Maskine skal til at gaa
paa Vandring, saa det bliver en Allemands-
maskine, saa spores dette inden ret lang Tid.

LokomotivT.1938.72.sp.l. at samle en ud-
stilling af de sidste femtiårs kunst i Dan-
mark og sende denne udstilling på vandring
til provinsens skoler. Vor Ungdom. 1940/41.
258.

II
udbredelse, spredning af noget til nye

steder. Et nordisk Sagns Vandringer. Sc/itern.

HS.I.40. Motivet har paa sin Vandring over-

alt søgt hjemlig .. Tilknytning. Oi^rns.LtW.

99. Svastikas Vandringer over Kloden har
givet lærde Herrer mange Spekulationer.

PWestermann.ÆgteTæpper.(1945).35. (med.:)

Erysipelas laryngis: heftig, akut Strube-
betændelse med stærk Svulst og Rødme af

Slimhinden og Tilbøjelighed til Vandring.
KliniskOrdbog.' (1945). 177. 3.4) (jf. Mate-
riale-, Skinnevandring; fagl.) til vandre 3.4.

Stor- Masten har Ysmdhng. SøLex.(1808).
Klittens Yandnng.Andres.Klitf.74. Sporets
Tilbøjelighed til Vandring i Længderetnin-
gen. DSB.Banebygn.l9.

4) (foræld.) vej, rute, ad hvilken der van-
dres; spadserevej; promenade. *en ny og
deilig Vandring

|
Vi opdage m&a.e.Winth.I,

168. jf.: Byens Borgere arbejdede paa deres

Volde, som de forhøjede ved at lægge Jord
bag Bymuren, saaledes at „Vandringen"
oven paa Volden var 16 Alen bred. Æam-
sing.Kbh.1.278.

Vandrings-, i ssgr. (sj. Vandring-.
se u. Vandrings-gang, -skab, -stav) af Van-
dring i bet. 1-2 (ofte svarende til ssgr. m. Van-
dre-), -aar, et. (nu sj.) d.s.s. Vandreaar.
vAph.(1764). MO. D&H. \\ i flt. om leveaar.

lMos.47.9(Wolff.). -bane, en. (sj.) om livs-

bane. MO.^ VSO. -brød, et. (gengivelse af

lat. viaticum, brød ell. penge, man giver en

med paa rejse; katolsk-kirk.) hostien, det hel-

lige sakramente, der rækkes en døende. HFEw.
VT.II.193. Præsten rakte Colombine de

Døendes Yandringshrød. Jørg.HI.113. Kath
Ordb.41. jf.: *Tak være dig, vor Skaber-

mand
I

. . For Vandringsbrød til Livets

Land
| Og Lægedom mod Dødenl SalmHj.

79.6. -dag, en. (højtid., nu sj.) dag, der til-

bringes paa vandring. JHSmidth.Haver.lll.
II

billedl., i flt. om livet. *Vor Vei og vore

Vandringsdage,
|
Dem kjender, maaler

ene dvi.SalmHus.387.2. lMos.47.9 (Wolff.).

-drift, en. (især zool.) d. s. s. Vandredrift.

BøvP.I.521. -dne, en. (nu næppe br.) \
d. s. s. Vandredue. Kielsen.NHM.296. Lar-

sen, -falk, en. (nu sj.) \. d. s. s. Vandre-

falk. LehnSchiøler.DP.'III.384. -folk, pi
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{ænyd. d. s.; nu sj. i rigsspr.) omvandrende,

omrejsende personer; spec: landstrygere, va-

gabonder. Ingen må huse nogen vandrings

folk over én nat under 8 skilling vide.

Cit.1743.fVider.II.367). Om de Straffer,

som pleie at paalægges Vandrings -Folk i

Pestens -Tid. LTid. 1745. 561. Sibb.Aa. 1. 602.

billedl.: de (o: pengene) var Vandringsfolk.

CReimer.NB.356. -fælle, en. (sj.) person,

man vandrer sammen med; medvandrer. VSO.
D&H. -færd, en. {cenyd. d. s.; jf. Vandre-
færd; højtid.) færd, rejse, der foretages til

fods; vandring. MO. VSO. \\ billedl., om livs-

vandring. *0 gid da kun min Vandrings-fær
|

Vaar kommen vel til Enåe.Kingo.SS.IV522.
Brors.234. Recke.SD.24. •færdig, adj. (sj.)

d. s. s. vandrefærdig. D&H. •g^ane, en.

(sj. Vandring-. HCAnd.SS.XII.23). (nu
næppe br.) vandretur; vandring; ogs.: vej,

rute, der gennemvandres. *Jeg kommer . .

fra den lange Reise,
| Og skiøndt det er en

hellig Vandringsgang,
| Kan man dog Snue

faae paa åen.Oehl.1.322. *Stærke Guddom
(o: Pan)\ Lad mig ei

|
Paa min Vandrings-

gang (Heib. (100 Lyriske Digte. (1842). 128) :

Vandring; dig mødel Heib. D.28. || billedl.

•man en Capital har vundet
|
Til Livets Van-

dringsgang. Winth. XI. 88. -g^ræslioppe,
en. (zool., foræld.) vandregræshoppe. Drejer

d:Bramsen. Naturhistorien. I.(1840).227. -liv,
*:t. (1. br.) d. 8. 8. Vandreliv. Sal.XVI.970.
•leb, et. (sj.) vandringsgang; livsløb, forvilde

sit Vandringsløb. A'^ordi^run.f'MO.;. -mand,
en. {ænyd. d. s.; Jiøjtid.) mand (person), der

er paa vandring; vandrer; især: person, der

rejser til fods. Saa skal din armod komme,
•om en vandrings-mand (1871: Landstryger/
Ord8.6.11(Chr.VI). *D\i Vandringsmand ved
Søen,

I
O stands din raske G&ng\ Heib. Poet.

IX.5. Som ung Adjunkt havde Overlærer
T. været en ivrig Vandringsmand i Skov
og Mark i Byens Omegn. Schand. BS. 477.
et Herberg for Vandringsmænd (1871: Vei-

fMende).Jer.9.2 (1931). i ældre tiders grav-

ikrifter: stat stille, vandringsmand ost;.,

se u. II. staa 6.1, stille 8p.l357**«: \\ billedl.

(jf. Vandring l.s^. »jeg er en Vandrings-
mand

I
Paa Jorden. Kingo.SS.V76. -miU,

en. (med.) d. s. 8. Vandremilt. PHertz.Ab-
normiteter. (1892). 46. -rotte, en. (zool.)

I) d.8.8. \&ndTeTotte.Cuvier.Dyrhi8t.I.145.
•de (o: nisserne) smuttede ind under Skur
og Tag

I
som tusinde Vandringsrotter. ffoo-

lund,Ill. Sal.*XVII.445. 2) (nu næppe br.)

lemming, Myndes lemmus. Prosch.Dyrerigets
Naiwh\8t.(1851). 105. -skab. et. rVan-
drlnjf-, Orundtv.PS.V.7. Thiele.Bjergmands-
'lalen.(1817).76. Hjort. N Bl. 97. se ogs. u.

' 2). {ænyd. vandring(8)8kab; vel omdan-
ie af ænyd. vanderskab, -skaff, -schab,
frrM. wanderschaft (nhi. d. s.); nu næppe

) I) vandring; vandringsfærd. 1784 kom
' t ' nde Ilaandværkskarle paa deres Van-
-'--kab til et Sted, nogle Mile fra Wurz-

burg. Werfel.E.11.116. *Jeg maa . . atter ud
paa Vandringsskab i \eiden. Thiele.P.122.

Larsen. 2) om afdeling af et lav med særlige

lavsskikke. hvad enten (svendene) ere af det
Bentelske eller Reiniske Vandringskab skulle

(de) lade sig indskrive (i det københavnske
feldberederlav). Cit. 1734. (Hubertz. Aarh. III.
242). CNyrop.Haandv.49. -skud, et. (bot.)

d. s. s. Vandreskud. overjordiske Vandrings-

10 sknd. MentzO.Bill.87. -stand, en. (sj.) den
tilstand at være paa vandring; til Vandring
1.3: *Paa Jorden er vor Vandringsstand,

|

I Himlen er vort FædTel3ind.Thaar.ES.315.
-stav, en. (sj. Vandring-. Oehl.AV(1810).
98. sa.(1835).III.314. Heib.JN.130). {ænyd.
vandring(s)stav; jf. Vandrestav; højtid.) stav,

stok, der tjener en vandrende person som støtte

tinder gangen; især uegl., i udtr. for at fore-

tage ell. begynde, afslutte en vandring. I Byen
20 er en hellig Grav,

|
Thi der vor Frelser

blunded,
|
Og derfor did med Vandrings-

stav
I

Den fromme Kristen stunded. Orundtv.
SS.IV182. *Jeg holdt mig blot til Vandrings-
staven.

I

Den hele Verden rundt jeg skred.

PalM.TreD.318. Følgen af vor Uenighed
blev . . at jeg atter maatte tage Vandrings-
stav i Haand, eller dog løse Billet til Kø-
henhavn.JacAnd.Er.I.133. \\ billedl. (jf.Ya.n-

dring 1.3^ i udtr. for at dø. Gaa nu hen
30 og grav min Grav!

|
Jeg er træt, nu vil jeg

slumre,
|
Lægge ned min Vandringsstav,

|

Hvor de sidste Skygger skumre. iSaim^^'.

458.1. •Saa er nu brudt din Vandringsstav,
|

Dit Timeglas udr\indet.Grundtv.PS.V96. *Du
staaer beredt og kaster Vandringsstaven,

|

Du venter kun et Bud til dig fra Graven.
PalM.(1909).I.81. tre Aar senere nedlagde
han sin Vandringsstav, den 24. Juni 1869,
og stedtes til Hvile ved sin Hustrus Side.

40 Aarb Sorø.1942.77. -taske, en. {ænyd. d.s.;

nu næppe br.) d. s. s. Vandretaske. •Saa tag
da din Stav, din Vandringstaske. Oehl.XVIII.
176. -tur, en. (1. br.) d. s. s. Vandretur.
Han var ude paa sin daglige Vandringstur.
OlesenLøkk.NH.1.193. -vej, en. (højtid.,

1. br.) vej, som (maa) gennemvandres. •Nu
hviil dig . . thi naar Dagen helder

|
Den

lange Vandringsvei dig forestaaer. Pa/Af.

11.89. billedl: Du har nok i Dig selv

50 for at være tilfreds paa al din Vandrings-
vei. Nord Brun. Tolv hellige Taler. (1806). 164.

•Himmelsk Kiærlighcd var aldrig fundet
|

Paa mit Hicrtes lange Vandringsvei. //e»A.

Poet. VIII.310.

I. Vand-ris, en. {eng. watcr-rico) ^
den ved bredder af søer og floder i Nord-
amerika og Nordasien voksende græsart Ziza-

nia aquatica L. (hvis korn bruges som næ-
ringsmiddel af indianere); sumphavre. Warm.

60 Frøpl.118. II. -ris, et. (ogs. skrevet Van-,
Sal. II 1. 1010. Forstå. Bek.Nr. 12'*1x1941.

§1). (især forst.) d. s. s. -skud 2. Tidsskr.f.

Ijondøkonomi. 1872.58. Paa Løvtræer, især

Eg, der stilles frit, fremkommer der let

30*
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Vandris ned ad Stammen, ogsaa disse Gre-

ne maa borttages.LandmB. 111. 231. LSal.

XI1. 245. -risengrød, en. (ogs. -ris-

gred. ISuhr.Mad.'" (1923).46). (kog.) risen-

grød, kogt i vand; ris(en) vandgrød. KMich.
Mor.(1935).121. -rivnings, en. (mur.) be-

handling af pudslagets overflade med vand
og gnidning, pudsning med rivebræt (1).

MurJernbeton.270. -rod, en. (nu næppe
br.) vandskud (2) fra roden (fx. paa vin-

stok). Funke. (1801).11.58. -rodne, v. se

-raadne. -ror, et. (flyv.) ror paa under-

siden af en flyvébaads skrog, som benyttes til

styring, naar baaden manøvrerer paa vand.

FlyveO. -rose, en. (nu 1. br.) 2( om planter

af aakandefamilien, især om lotus (1) og

aakande. PalM.V1.137. Schaldem.HB.11.189.
Pol."/il942.18.sp.l. -rosen, en. (med.) om
form for rosen (og andre lignende hudsyg-

domme) med store, vandfyldte blærer. Nord
ConvLex.*V908. Panum.71. -rotte, en.

I) (især zool.) markmusen Arvicola (ell. Hy-
pudæus) amphibius, der er paa størrelse med
en rotte og holder til ved vand, hvori den svøm-
mer med stor færdighed; jordrotte; mosegris;

ogs. (uden for fagl. spr.) om den brune rotte,

vandrerotten, der ofte træffes i og ved vand
(Thurah.B.lO. jf.MøllH.V1.194. Boas.Forst-

zool.89 og SaVXY1.640). Moth.Conv.V26.
en stor Vandrotte, som boede under Rende-
steens-Brættet.ECAnd. (1919). 1. 207. Danm
Fauna.V.74. \\ billedl. og i sammenligninger.

Knægten der — han svømmer jo som en
Vandrotte. J9attds.ZZ.235. Med Vandskræk-
ken var det uigenkaldelig forbi. Siden søgte

jeg selv til Stranden og blev virkelig noget
af en Vandrotte.^ndiVx.LZ.i95. 2) ()arg.)

spot., nedsæt, betegnelse for en sømand (vAph.

(1764)) ell. (nu) for en marineflyver (Bom.
S.II.160). -rulle, en. (sj.) rulle (1.7.2),

trille hos rullesangere, mindende om vandets

rislen. Wiese. T. 1. 549. -rallet, part. adj.

(arkæol.) om oldsager, knogler olgn., der er

blevet afslebet, beskadiget ved at have ligget

rullende i vand. af og til er der i strand-

kanten fundet oldsager, som oftest stærkt
v&ndiuaede.DSt.l927.20. et stærkt vand-
rullet Hælben (af) Vildhesten. DanmPaWe-
dyr.59. -rum, et. især 0: det rum i en damp-
kedel, der rummer kedelvandet; vandkammer.
SdbB. SkibsMask.33. -rutschebane, en.

(-Tuischhane. (narvild.)Tivoli.(1943).[208J).

rutschebane (i forlystelsesetablissement, ved

badested olgn.), ad hvilken man (især i smaa
baade) kan rutsche ned i vandet. PoU''U1908.
6.sp.4. (Harvild.) Tivoli.(1943).f10]. -rode,
V. (ogs. -rødne. Hannover. Teksiil.1.96). vbs.

-ning (Blich.(1920).XXII.166. MøllH.III.
239. Hannover.Tekstil.1.96). {ænyd. d. s.; jf.

-raadne; fagl.} m.h.t. hør og hamp: røde

(IVl) ved nedsænkning i vand (især i perf.

part. ell. som vbs.). De Faa, som formedelst
Vandmangel ikke kunne vandrøde, maae
nøjes med strax at lægge den ruskede Hør

paa Bakke (o: landbrede den). Blich.(1920).
XXII.166. Bliver Hørren vandrødet, maa
den knevles før Rødningen. SjællBond.61.

-røe, en. (jf. I. Røg 2.i; sj.) taage, der

stiger op fra en vaage i isen. KnudRasm.MS.
111.209. -røllike, en. 2( navn paa forsk,

vandplanter: I) (jf. -viol^ Hottonia (palu-
stris) L.; vandprimula. JTusch.109. JPJac.
1.123. Grøften . . var fuld af lillahvide

10 Blomster. Det var Vandrølliker. Foraars'-

bogen. (1917). 93. 2) f blærerod, Utricularia

L. JTusch.254. 3) f tusindblad (2), Myrio-
phyllum L. JTusch.149. -rør, et. (ænyd.
d. s.) I) rør (1.3), hvorigennem vand ledes;

i alm. spr. især om saadant rør som del af
vandledning, vandinstallation; spec. om
de rør i en dampkedel, (central) varmekedel,

hvori det vand, der skal opvarmes, cirkulerer;

tidligere ogs. om drænrør (MG.), dend for-

20 treffelige Have (var) anlagt paa et Høyt
Bierg, som var jæfnet ud, til mangfol-
dige Store Planer . . Ved begge Sider af

disse . . nedstrømmede i forborgne vand-rør,

Et \a,nd.RasmWinth.S.97. jeg vaagnede og
hørte Vandet suse i Vandrørene. J7Jens.
My.III.154. TeknLeks.1.582.

J|
hertil bl. a.

Vandrørs-bageovn, -kedel (o: dampkedel
med et system af rør, hvori det vand, der op-

varmes, cirkulerer (jf. Vandkanalkedel/ la

30 Cour&HHolst.Menneskeaandens Sejre. (1904).
273. P Schrøder. Maskinlære.II. (1916). 41),

-køler, -støjdæmper, -system ofl. 2) [5.3]

f urinrør (Urethra) ell. urinleder (Ureter).

Eilsch.Term.34. Bøeg.S.93. KancProm."/i
1807. 3) (bot.) om vandførende rør (I.b.i)

i plante; vist kun i Vandrør- (Sal.*XXIV.
516) ell. Vandrørs-celle, om de langstrakte

celler, der sammen med vedkarrene besørger

vandledningen i planten (trakeer). Warm.Bot.
40 261. -røver, en. I) (soldat., sj.) om veerne-

pligtig i marinen. Woel.DG.13. 2) (zool.)

vandtæge af familien Naucoridæ (der er et

rovinsekt). DanmFauna.XII.35.
Vands-, i ssgr. se Vand-.
Vand-saa, en. (nu kun dial.) saa (I.l),

tønde til at have vand i. Moth.V48. FDyr-
lund.Uds.60. Breum.FS.140. Feilb. -safir,
en. (mineral., guldsm.) I) meget bleg blaa

safir (korund). BriXnnich.M.31 . Hinnerup.
50 Juv.325. Sal.*XIY551. 2) en som smykkesten

anvendt klar blaa varietet af mineralet cordie-

rit. Hinnerup.Juv.341. Dragsted.Ædle Stene.

(1933). 39. -salamander, en. (jf. -fir-

ben, -øgle; zool.) i flt., om de salamandre,

der mest opholder sig i vand (mods. Land-
salamander^, hvortil bl. a. slægten Triturus

ell. Triton med arterne T. cristatus (den

store vandsalamander) og T. punctatus (den

lille vandsalamander). Amberg. Hauch.VI.85.
60 DanmFauna.1.37.38.42. -samler, en. (fagl.)

bassin ell. beholder til opsamling af vand;

især om støbejærnsbeholder, anbragt paa gas-

hovedledningers dybest i jorden liggende punk-

ter til opsamling af det vand, der har for-
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tættet sig i ledningerne. PSchrøder.Masldn-

lære.l.(1914).341. han skabte selv Vand-
kraften ved at udnytte de naturlige Sænk-
ninger i Terrænet, som han inddæmmede og
tienvttede til Vandsamlere og Fiskedamme.
\aturensV.1934.171. TeknLeks.I.582.III.612.

-Niimlinfi^, en. I) (l.hr.) opsamling af

ijnjvand; i ssgr. som Vandsamlings-bas-
II. S&B. 2) O vandmasse, der har samlet

j i en fordybning i terrænet; nu især om
en efter regnskyl, tøbrud olgn. dannet pyt ell.

oversvømmelse. Olufs.Landoecon.63. ræk din

aand ud over Vandet i Ægypten, over
res Stremme, over deres Floder og over
res Søer og over alle deres Vandsamlinger
hr.VI: al deres vands forsamling^. 2Mos.
19. en af de smaa Vandsamlinger, man i

•raarstiden træffer inde i Skoven. i-Vem.

\'.697. •sanger, en. (jf. Starsanger^
•sangeren Acrocephalus aquaticus. Kjasrbøl

-5. OrnitholFT.I.21. -sav, en. (jf. -sav-

rk; fagl.) sav, der drives ved vandkraft.

>0.V1.233. D&H. -savværk, et. (jf.

iv; fagl.) savværk, der drives ved vand-
Kraft. Sal.*XX.1019.
Wandsbeck, propr. ['van'sibæj] (un-

' rtiden med fordansket skrivemaade Vands-
k, -bæk olgn.). (nt. dat gelt to Wandsbek
jn.; vist egl. brugt i Hamborg som udtr. for,

:t noget ikke gælder der, men muligvis i den
iille udenfor Hamborg liggende by Wands-
beek, der var tilholdssted for allehaande uær-
line folk, fallitspillere olgn. (se Schulze.Idio-

:<jn.II.(lS01).23.1V. (1806). 337. Mensing.
b.V.523)

II
t da. er talem. undertiden brugt

'd henblik paa det forhold, at Wandsbeck
:r det ene af de tre steder i det danske mo-

narki, hvor tallotteriet blev trukket, og at et

lAimmer til trækningen der ikke gjaldt ved
•kningen i Kbh., og en i W. udtrukken
idel ikke honoreredes i Kbh.; jf. ogs. Arlaud.
/'>) t talem. det gælder til Wandsbeck,
./.; det gælder i (jf. II. til 4.1^ W., men ikke

her; især i videre anv.: det er helt uden gyl-

dighed, betydning, gælder (aldeles) ikke ell.

er helt meningsløst, forkert, duer ikke. jeg

troer det ikke, men min Troe gjelder ogsaa
til Wandsbek. Oe/»i.fir./.24. naar man ikke
Uenger kan nære sig for onde Naboer, er

'nan nød til at lade dem stævne, og din

'^eptio fori giælder til Vandsbek, men ikke
Kjøbenhavns Trækning, det skal Høieste-
• t lære dig. Grundtv.DVIV24. „Hvad er det
r en Lotteriseddel?" — „Du husker nok:
', 18, 35.** — „Aa, de Nummere gælde til

andsbek.** — „Gjælde de til Vandsbek?
^ikke Sladder! oe Sedlen er til Kjøbenhavns
rraekning." //r2.K255. »Jeg dømme formaaer

. . I Og Dommen, jeg fælder, | Til Wands-
rk kun gjælder.Pa/3/.Vf/78. Moraiprædi-
ner . . gælder til Vand8bæk..S'v 0/au<.£/2.

' sjrldnere i forb. som det duer (KMunk.
hjælper (Pol."/, 1931.2.8V.2) til

iibeck, del duer, nytter ikke. || m. til-

knytning til II. til 1. Efter min Erfaring,

gjælder Attester knap til Wandsbeck i

Rummet, og i Tiden knap fra Paaske til

Pintse. PaiM./L./.256. (sj. i rigsspr.) i udtr.

for at gaa pokker i vold, gaa tabt olgn.: aa,

rejs til Y&iidshækl Feilb. Det gik til Wands-
beck. f7/jP. efter forb. som gaa ad helvede til:

saa ryger Respekten for Religion, Samfund
. . ad Vandsbek til.Schand.AE.161.

Yands-draabe, -drik, se Vand-
draabe, -drik.

Vand-seddel, en. ^ seddel m. an-
givelse af den daglige størrelse af vandbehold-
ningen ombord. Scheller.MarO. -sejl, et.

{holl. waterzeil, se Vatersejl) 4^ et ved stille

vejr under det underste læsejl anbragt sejl

(der dypper i vandet, naar skibet slingrer).

R6ding.V584. Larsen, -seng, en. (med.)
indretning, hvorved patienter (m. forbrændin-

20 ger) anbringes i permanent vandbad; ogs. om
seng m. vandmadras, -puder osv. OLBang.
Frederiks Hospital. (1857). 5. Klinisk Ordbog.

(1921). 255. -sennep, en. I) 2f om ar-

ter af brøndkarse, Nasturtium R. Br., især

vandpeberrod, N. amphibium R. Br., og kær-
brøndkarse, N. palustre Leyss. HZetlitz.Huus-
og Bonde-Raad. (1789). 116. Rostr. Flora. /.**

(1925).198. 2) sennep (2), udrørt i vand.
S&B. Klipfisk med Vandsennep. jEsm.//.65.

30 FrkJ.Kogeb.23.
Vand-side, en. I) (nu næppe br.)

d. s. s. Søside 1. Staden . . haver ved Vand-
siden 2. BulveTkeT.Pflug.DP.748. EPont.
Atlas. 1.433. Amberg. 2) (jf. Søside 2; dial.)

bredden af hav, sø, vandløb. Feilb. -siv,
en, et. (nu kun dial.) kogleaks, Scirpus L.
vAph.Nath.VII.191. JTusch.339. -skaal,
en. I) skaal med ell. til vand. Lucopp.TB.
B3.f Kordrenge rækker Bispen Vand-Skaal

40 og Lin- Klæde (o: til daab). Drachm.HV54.
Vandskaal (til) Slibesten. DaEngTeknO. 2)
(overs, af det lat. (gr.) navn; jf. -kragetæer)

t Sf (alm.) vandnavle, Hydrocotyle (vul-

garis) L. vAph.Nath.VIII.371. I. -skab,
et. (jf. -skurv og Kvistedryp; vet., foræld.)

skab (I.l) hos faar; svæld. PhysBibl.IV12.
Faarene fik Kopper og Vandskab ved den
haarde Bagvinter. i2w(.J.252. jf. Boers. VelF.
289. II. -skab, et. (dannet efter Landskab

M (1); l.br.) parti af sø, vandløb med omgi-
velser. Disse blidt graanonde og blegt blaa-

nendo Strømme langs majløvot Bøgeskov
og gule Lerbrinker med liængeskyer af

blomstrende Slaaen — Vandskabet egner
sig til fortroligt Smaaknurr mellem to gyn-
gende Gm.Rørd.JE.86. BerlTid.'*U1945.Afl.

6.8p.4. -skade, en. skade, der anrettes af
vand (ved oversvømmelser, sfirængte vandrør,

brandslukning m. m.); ogs. (landbr.) om skade
60 paa afgrøde, foraarsaget af for megen nedbør

(T(P,1919-20.732). Moth.V48. de West-
Fneslske og andre Søe- Diger i Holland
uden ald I<are for Vand-Skade, og Søens
Indbrydelse at \edhgeholde. LTid.1733.170.
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Da. Assurance. 1921. 127. de største Vand-
mængder (under uvejret) er faldet ude i Nor-

dre Birk. Her er der sket en Masse Vand-
skader. Poi."/,7P35. 2. sp. 2.

II
hertil Vand-

skade-forsikring (ForsikrL.147. jf. u. Rør-

skade 1), -udsalg (o: udsalg af varer, der har

faaet vandskade. Hage.*11. 478) ofl. -skat,
en. (især emb., nu dog ikke som officiel beteg-

nelse) d.s.s. -afgift; tidligere ogs.: den beta-

ling, der ydedes af deltagerne i vandkompag-
nier. Fund."U1752.§22. Blich.(1920).V1.104.

Lov"'^iil857.§2. GasVand.38. -skel, et. I)

(sj.) grænseskel, der dannes af vandløb. En Aa
. . danner Vandskjellet mellem Helium og

Hindsted Herreder. Trap.U1.219. 2) (1. br.)

linie ud i havet, der danner grænse for en

strandfogeds omraade (len). CFMortens.RW.
25. 3) (især geogr.) linje, der danner skel ml.

to omraader, hvis vandløb løber til modsat

side. Molb.(MO.'). Dalgas.BH.1.14. Steensby.

Geogr.161. Feilb. jf.: Ved Landevejen laa

hans Hus, |
en gammel Vandskel-Vej,

med Sus
|
af mange Storme. JVJens.VL.33.

II
billedl. I disse Ord er ligesom det Vand-

skel angivet, der deler Samtidens tyske Lite-

T&tuT.Brandes.IV224. VilhAnd.VT.32. -ski,
en. ^„ Efter fransk Forbillede kommet i

Mode i Kjøbhvn i Sommeren 1862 . . men
allerede i 1862 alm. paa Gudenaaen ved
Randers." Levin.; jf. -cykel; især sport.) i

flt., om to lette med hinanden forbundne pon-
toner med et tværsæde, hvorpaa en person

kan sidde og drive redskabet frem v. hj. af
en pagaj ell. v. hj. af et skovlhjul, der be-

væges med haand ell. ben; nu oftest om et

par brede ski, hvorpaa en person kan holde

sig oppe i vandoverfladen, naar han trækkes

efter motorbaad olgn. IllTid.1861/62.372. Paa
Kjøbenhavns Rhed ser man ikke faa Vand-
skier, enkelte Kajakker og mange Kap-
roningsjoller. FrOpffer.BV.67, SaVXXIY516.
jf.: Paa Toldboden øves Vandskiløbning
efter fransk KeiseTma,neeT.Cit.l862.(HCAnd.
BCÆ.II.232). -»kitte, et. I) (nu især

dial.) forandring i vandstandens højde ved

tidevand; skiftende vandstand, de svage Vand-
skifter, man mærker i Middelhavet og . .

Østersøen. CHolten.Naturensalm.Love.'(1865).

135. UfF. 2) (især fagl.) udskiftning af van-
det i beholder; ogs.: optagelse og udskillelse

af vand i organisme. Vi behøver . . kun
at see hen til . . Varmeskiftet og under
Ernæringen Vandskiftet og det øvrige Fly-

dendes samt de faste Deles Skifte. iSiiJ.

Kosmologie.(1846).120. Vandskifte (i Støbe-
kar). Bryg.(1941). -skildpadde, en. (jf.

-padde; ^ool., nu 1. br.) i flt. om de skild-

padder, der lever i vand (flod-, hav-, sump-
skildpadder). Raff. (1784). 257. MO. VSO.
-skimmel (Rostr.BP.31) ell. -skimmel-
svamp (SaVXX.974. TeknLeks.III.612),
en. (jf. -svampe 3( algesvamp af familien Sa-
proUgniaceæ (der lever under vand), -skind,
et. (især etnogr.) vandtæt, afhaaret grøn-

landsk sælskind brugt til skindklæder, beklæd-

ning af kajak og telt olgn. SkrivterafNatur-
historie-Selskabet.I,l.(17yO).143. Knud Rasm.
MS.1.213. (grønlænderne) i deres . . V and-
skind sdragter.^a/6s.iVordijrs.^i594j.5i.

-skipper, en. (jarg.) 4> skipper paa en

vandbaad. ORung.VS.179. -skjold, et ell.

(i bet. 2) en. I ) f om en opfindelse, hvorved

man kan gaa paa vandet. LTid.1724.823.

10 2) (især fagl.) plet, skjold (4.2), der skyl-

des (spildt, indtrængende) vand. Vandskjold,

f. Eks. paa lim- eller mosfarvede Flader.

TeknLeks.1.583. Der var Bøger . . med Por-

trætstik eller med Vignetter, andre igen for-

revne og med brune Vandskjolder. iVtcA'euen-

dam.VV.28. jf.: Nogle Blade (i bogen) er

\ ^nåsViolåe Åe.Cit.l942.(OrdbS.). 3) (jf.

Skjold 6; sj.) om vandoverflade (som skel ml.

dybets og menneskenes verden), først maa Du
20 sprænge Vandskjoldet over den dybe Mose-

grund, drage den levende Rod op for dit

Liv og din Yugge.HCAnd.(1919).III.307.
-skolde, V. (især i perf. part.). I) (nn

næppe br.) skolde med kogende vand. vand-
skåldedt . . siges om svin, når de er slagtedt.

Moth.V48. 2) (især dial.) om det forhold, at

sæden p. gr. af for megen regn faar et blegt,

brunligt udseende. Levin.(G.). Feilb. vand-
skaalt: OecMag.1.8 (se u. solskolde 2).

30 Høegh.AJ.113. -skorpe, en. (næsten kun
i best.f. og efter præp.). I) vandets overflade

ell. øverste lag. man . . seer (fiskene) i Vand-
skorpen, at bevæge Munden. SwAm.//. 75.

Utallige Fugle flagrede . . lige fra Klippens

Top ned imod Vandskorpen. .HawcA. ¥355. en

gammel Pil, som hænger med sine Grene i

Vandskorpen. .Esw./.2(?2. m.h.t. en vandflades

beliggenhed m. h. t. højde ell. et skibs (ell. skibs-

deles) beliggenhed i forhold til vandlinien:

40 (Østersøens) Vandskorpe ligger høiere end

Oceanets. Ørst.& Esmarch. Bornholms Mineral-

rige.1819. (1820).73. det (maa) passes, at Dam-
dækket netop kommer til at ligge i Vand-

skorpen, naar de have Rummet fuldt af Fisk.

Rawert&Garlieb.Bornholm. (1819).37. To af

disse (baade) vare malede med Steenfarve

paa alle de Planker, der stode over Na,nå-

s)s.oxTj^eM.Hauch.V.23. billedl. (jf.u. -linie 1.2J

Saa affyrede jeg tilsidst et Skud, som ramt«

50 ham under Vandskorpen og havde den for-

ønskede Yiikning. O Geismar.E.84. \\ i forh.

som ligge og lure i vandskorpen, egl.

om rovfisk olgn.; nu især (dagl.) billedl., som

udtr. for at vente paa et belejligt øjeblik (til

at gribe ind), ell. som udtr. for at noget snart

kan vise sig, bryde løs olgn. V lusker i Vand-

skorpen. En skønne Dag har han en an-

den Dulle i sit Garn, og saa bliver jeg (o:

hans nuværende kæreste) hevet ud. Erlhrist.

60 MM.105. der er jo flere uafklarede forhold

. . der stadig ligger og lurer i vandskor-

pen og en dag vil kræve at blive sat paa

dagsordenen. MKlitgaard. Ballade paa Nytorv.

(1940).123. De første Dage gik fangsomt,
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Misfornøjelsen laa hele Tiden og lurede i

XsindskoTpen. PoulSør.BS.202. || t udtr. for

at holde sig flydende i vandet, holde hovedet

oven vande ell. være lige ved at drukne. KSelsk
<kr.VIII.121. Han gjorde sig klar til at

springe ud efter Manden, der flød i Vandskor-
pen. 6'oodnc/».Z)eWa/i/oi;ers.29i3^ .215. billedl.,

dels i udtr. for at klare sig økonomisk: haab-

lest ruinerede Standsfæller, der, gispende i

fortvivlede Smaabestillinger . . stræber at lo

holde Næbet over Vandskorpen. £sm./.252.

en rigti' go' Posisjon, som hoUer sin Mand
•ippe i Vandskorpen, om osse a' han ta'r

:-ej en lille Kæfert engang imellem. VillUans.

ST.27. dels (vulg.) i forb. som hænge med
- nden (røven) i vandskorpen, være lige

^ed at blive ruineret, gaa fallit, blive rejiceret

rd eksamen olgn. Satans osse at han var
-aa slap i sjaketten; men det var han, ikke
• n skejs, helt paa roven, med enden i 20

vandskorpen. Herdal.Bisser.(1933).ll. UfF.
2) (sj.) vandkant (I.l). Kokospalmer . .

Lrroede helt ud til Vandskorpen. JFJens.SÆ.
'3. -skorpion, en. (zool.) vandtæge; især:

'indiæge af familien Nepidæ; skorpiontæge.

Aph. Nath.VIII. 371. Danm Fauna. XII. 32.

if. KLHemiksen. Da.Insektnavne. (1944) . 66 f.

•skovl) en. (fagl.) skovlformet redskab,

hvormed vand øses ud af baad, øsekar, ell.

(nu især) skovl paa vandhjul, hjuldampers 30

hjul olgn. vAph.(1764). Aarhuus under Occu-
pationen 1S64. (1864). 128. GyrLetnche. S. III.

'tS. -skraber » en. (især dial.) om (en
•lags) vandsnegl. RNielsen.Sejerø.(1923).202.

larbHolb(ek.l937.33. -skred, et. (l.br.)

I) skred, fremkaldt af strømmende (smelte)-

rand. Vand- og Sneskred har flyttet (stenen)

hid og did paa et af mindre Sten bestaaende
Underlag. 7 Magnus Petersen. Minder. (1909).
151. 2) hældning i terrænet, der giver afløb 40

for vand. Ganske flade Agre have forlidet

Vandskred, og beholde derfor Vintervandet
for længe »m VoTa.3iTet. Husted.Jorddyrknings-
/jæresætninger.(1839).31. -skrue, en. I)

^0. foræld.) skrue paa vandledning, hvorved
kan afspærres. SkibsAlask.lll. Tekn

'I. 2) (fagl.) vandløftningsredskab, skrue
i 1.1.4), som løfter vandet ml. sine skruegænger,
fiaar redskabet bevæges; vandsnegl (2); spec.

' ' '

' des^es skrue (se u. I. Skrue l.i). en 50

>k Vand-Skrue. Z/Ttd.;724.37. Lov
'tiH89.§2. SaVXXIV.517. 3) t s^bs-
Ursin.D.93. I. -skræk, en. {efter gr.

.".iijphobfa; jf. II. -sky samt II. -skræk)
I) (med.) de krampagtiae anfald af skræk,
'" 'iriber en af hundegalskab lidende person,

lian ser ell. hører tale om vand, skal
olgn.; ogs. (og især) om selve syg-

'»n hundegalskab hos mennesker (Hydro-
Habieii, J/yssa); sjældnere om denne syg- 60

'om hos dyr, især hunde, denne Sygdom,
^om de Gamle have kaldt Hydrophobia, og
'»m kan kaldes i vort Sprog Vandskræk.
ThHolm.Anagallis.(1761).J8. »de frelsende

Midler for silde
|
Anvendtes, og Vandskræk-

ken voldsom udbrød. rBrttttn.S.2i4. Hun-
dene er plagede af forskjellige Sygdomme,
af hvilke den farligste dog er Hundegalskab
eller Y&ndskTæk. BMøll.DyL.1.87 . VoreSygd.
11.62.136. 2) videre anv. af bet. 1. 2.1) (l.br.)

billedl. anv. af bet. 1. *Han (0: Bacchus)
rørte med sin Stav min Mund . .

|
Nu skyer

jeg Vand, som galen Hund,
|
Af Vandskræk

er jeg iaimmet.Winth.I.134. j/.;. mange Men-
nesker have en Art af Vandskræk for Surro-

gater. OZJLuiien.Lands&j/e-CommtmernesTart'.

(1837). 10. 2.2) skræk, angst hos dyr ell.

(især) mennesker for at gaa i vandet, især

for at bade ell. (sjældnere) for at blive va-

sket; ofte i forb. have vandskræk, han har
vandskræk, er angst for vandet. Donia.///.
87. VSO. D&H. 3) (dagl., især som præd.)
person, der har vandskræk (2.2); vandskræk-
ker. Man vader . . længere ud. Des mere
isnende føles Vandet. Men man er vel in-

gen Vandskræk IPoi."/il i543.i4.sp.2. jf. II.

-skræk: Vort egentlige Navn er von Wasser-
schreck; men jeg maatte aflægge det, fordi

de plebeiske Gartnerdrenge kaldte mig Vand-
skræk, og styrtede mig ud i Bassinet. Oe/ii.

XVI. 79. II. -skræk, adj. (udviklet af
I. -skræk 3; dagl., jf.: „drengesprog". Da-
nia.III.87) som har vandskræk (2.2); egl. (og

især) som præd.: han er vandskræk. sws<.

MylErich.VJ.127. Søiberg.SD.253. (1. br.)

som attrib.: En vandskræk Landkrabbe som
De kan nu ikke lære mig at svømme.
EmilRasm.FB.8. Saadan en vandskræk
Skødehund ! AlfJessen.Margrete. (overs.1941).
57. -skrækker, en. (afl. af I. Vandskræk
2.2, 3; ;'/. -forskrækker; dagl., især barnespr.)

dyr ell. person, der har vandskræk; vand-
skræk (1.3); vandforskrækker. Gjel.KH.227.
selv Vandskrækkere som Katte og Høns var
født med at kunne svømme. AndNx.PE.IY
210. JVJens.Skibet.(1912).145. VBergstrøm.

Gode Danskere. (1946). 48. -skræppe, en.

(jf. -spinat^ ^ skræppe, der vokser ved aa-

og søbredder, grøfter olgn.; især om arten

Rumex hydrolapathum Huds, (jf. Moseskræp-
pe^. JTusch.210. den store Vandskræppe
med sine fodlange Blade, men uanselige,

grønne Blomster. /'rem.Z>A'^.2tJ7. -skud, et.

(i bet. 2 undertiden (ved tilknytning til v&n-)

skrevet Van-. Bagges.DVXI.472. Grundtv.

Saxo.I.211. MøllH.V1.197. Drachm.DJ.II.
77. jf. HavebrL.HI.1067. se ogs. u. bet. 2).

I ) (nu kun dial.) om stærk frem-, udstrømmen,

fald, brusen af vand ell. (nu) om afløb af

vand fra mark olgn. De havde Østen mod
Sønden en stærk Brusen og et heftigt Vand-
skud, ligesom det kom fra Skær. /ietser./i.

205. Feilb. 2) (ty. wasserschoss , -schuss,

AoW. waterscheut, enjf. watershoot; om l.led

se u. -gren; ;'/. -pilskud, II. -ris og Røver 3,

Snylteskud; især gart. ell. dial.) (langt, løst-

bygget) skud, der fremkommer paa træer paa
steder (rod, stamme), hvor det normalt ikke
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skulde udvikles. Moth.V49. er der et Vand-

skud, trækker han strax en . . Foldekniv

frem . . og snitter det væk. Levetzow.ToFort.

23. IIavebrL.*II.1067. UfF. \\ billedl. lige-

som der vises en riig Opfindelseskraft i

(Hauchs) Bajazet, findes der ogsaa . . nogle

frodige Vandskud, som burde have været
bortskaarne. PMøll. ES. IL 62. Hvis (kriti-

keren) mangler, vil den ene Digter lade sin

rige Produktivitet skyde Skud paa Skud, lo

Vanskud Side om Side med de frugtbærende.

Vodskov.SS.327. Slægten . . er en af Landets
ældste og mest udbredte Præstefamilier .

.

kun sjælden afsættende et Vanskud som hin

„gale Sidenina''. VilhAnd.HP.il 3. jf. Rask.

FynskeBS.67. -skum, et. (nu sj.) skum
paa vand. *den Rigdom, du samler dig

saa,
I
Skal . . som Vandskum forgaae. Zetlitz.

BS.26. *(vindene) bestormed med fraadende
Vandskum

|
Dækket hTa.t. Oehl. XIX. 186. 20

PNNyegaard.S.70. -skure, v. vbs. -ing.

(mur.) berappe en mur med mørtel og der-

efter skure fladen med en blød mursten under
stænkning med vand; især i perf. part. og

som vbs. Vandskuret . . Mut.MurJernbeton.
268. TeknLeks.1.583. jf. Feilb. -skarT, en.

(jf. I. -skab; vet., 1. br.) skurv hos faar.

Begtr.Jyll.III.lOl. I. -sky, en. (nu sj.)

regnsky; tyk sky. Moth.V48. *Storm og Uveir
Havet rører,

|
Og tunge Vandskye om paa 30

Firmamentet føTeT.Riber.II.221. MO. D&H.
II t ow uklarhed i vædske (destilleret vand,
urin olgn.). Moth.V48. II. -sky, en. {jf.

ty. wasserscheu ; nu næppe br.) I ) d. s. s.

I. -skræk 1. Da der i afvigte Aar var en
Sygdom blant Hunde . . kom der ogsaa
nogle Mennesker til Skade, og døde af den
Sygdom, som kaldes Vandskye. JCLon^e.B.
103. Bagges.Danf.1.338. D&H. 2) d. s. s. I.

-skræk 2. 2.1) d. s. s. 1. -skræk 2.i. *Er det 40

Retfærdighed (o: i helvede), at negte
|
En

Mand en Livsfornødenhed (0: vand),
\
Be-

standig lade ham vansmægte,
|
Fordi han

her af Vandsky led (0: drak)? Rosenhoff.Bis-
sekræmmeren.(1848).18. 2.2) d. s. s. I. -skræk
2.2. (venderne) vadede kun saalangt ud i

Stranden, at de stod i Vand til Halsen;
men . . de Danske, som heller ikke havde
Vandskye, fulgte dem i Hælene med Bane-
S&a,Tet.Grundtv.Saxo.III.222. Dværgen var 50

ikke nær saa lystig paa Søen, som paa Land-
jorden . . Endnu stred han Kampen med
sin naturlige Yandskj. Ing.EF. 1. 37. III.
-sky, adj. (jf. ty. wasserscheu) I ) (nu næppe
br.) som har afsky for vand p. gr. af syg-
dommen vandskræk, ell. som er angrebet af
denne sygdom. ThHolm.Anagallis.(1761).19.
Øinene havde . . det karakteristiske Stive,
Glindsende og Vilde, hvorpaa man . . kan
kiende en Y&ndskje.Tode.ST.1783.130. Leth. 60

(1800). jf. VSO. D&H. 2) (nu sj.) som har
vandskræk (L2.2); vandskræk (II). At (Sleip-
ner) ikke var vandsky, kan Man nok begribe.
Orundtv.Myth.358. Mads var bange for Van-

det (og) man drillede hende med hendes
vandsky Nabo. Thyreg. Udv Fort. II. 381. 3)
(sj.) vandskyende. Bagges.111.172 (se u. II.

bidej. -skydende, part. adj. som skyder
vandet (se skyde 6.1J, holder vand ude ell.

er vandtæt; (nu oftest:) vandskyende, vand-
skydende Tøj. HCLund. Samler. I. (1803). 26.

Vand- eller Svømmefugle (har) tætsluttende
Fjer, som ved en olieagtig Vædske holdes
vandskydende. CL Strøm. Naturhist. Læsebog.
II.(1842).53. Er der det mindste i Vejen med
Deres Øregang, tag da en Tot vandskydende
Vat i Deres Øren før Ba,det.EGad.TT.177.

jf.: din Tante kunde spolere enhver, som
ikke er imprægneret vandskydende. iiiVor-

dent.TT.14. -skyende, part. adj. (jf. V
sky 2.1 samt nylat. hydrophobus i sa. bet.;

maaske dog omdannelse af -skydende; især

fagl.) d. s. Et vandskyende Stof. VSO. Stak-
kens Overflade bliver glat og vandskyende
ved, at man drager Omsorg for at lade
Negskægget hænge neda,d.LandbO.III.194.
Haarlaget (0: paa en sommerfuglelarve) vir-

ker y&ndskyende.WesenbLIns.207. især om
bomuld og sygevat: AFRasmussen.Haandb.f.
Sygeplejersker.(1891).86. Vedhængende Segl

maa (inden formalinbehandlingen af haand-
skrifter) ompakkes med vandskyende Bom-
uld. HistMKbh.SR.111.309. -skyhed, en.

(nu næppe br.) det at være vandsky (III.1-2);

vandskræk (1.1-2^. LTid. 1755. 337. Larsen.

D&H. -skyl, et ell. (nu næppe br.) en
(Moth.V48). (nu sj.) I) ^^7. -skylling^ vand,
der strømmer stærkt ind over ell. mod noget;

især: oversvømmelse, komme store Vandskyl,
skulle de ikke naae til ha,m. Ps.32.6. (hul-

furerne) ansees ellers som en Nødvendig-
hed, for at bevare den meste Rug for

Vandskyl og staaende Yand. JPPrahl.AC.
31. Fleuron.STH.164. billedl: Hastighed er

grumhed, og vrede er et vandskyl (1871:
stTømmeT over).Ords.27.4(Chr.VI). den ty-

ske Filosofis Vandskyl eller Skyllevand (thi

det Bedste blev nok derude) strømmede
ind til os.NMPet. Isl Færd.IV 331. 2) ^.i

Talespr."Let;tn.^ heftig regn; regnskyl, der

skal være en Hytte . . til Ly og til Skjul

mod Vandskyl (1931: Skybrud^ og mod
Regn. jBs.4.6. et vældigt Tordenvejr (brød)

løs . . det forfærdelige Vandskyl . . bragte

Baaden . . næsten til at kæntre. DanmRig
Hist.1.678. -skylle, en. (jf. -skyl; nu sj.)

skylle (I.l); især: regnskyl. S&B. D&H.
se ogs. u. I. Skylle 1.2. -skyllinj; ell.

-skylning (Cit.l764.(NkS.4°333.76)),en.
(nu næppe br.) d.s.s. -skyl 1. Moth.V48. en

langagtig smal Dal eller Fordybning, der

maaskee er en Vandskyllings efterladte Ud-
huling. S'i&&.//.175. -skælv, et. (nu 1. br.)

d. s. s. Hav-, Søskælv. LTid.1755.406. Tværs
over Atlanterhavet fra Meksiko til Azorerne
har der været Jord- og Vandskælv. Z)a^A'j//j.

'/»1926.7.sp.l. spøg., billedl.: (hun) slog med
sin Haand paa Glassets (0: et akvariums)

I
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Sider, saa der blev Vandskælv. Buchh. GS.

116. -8k»r, en. (ogs. -skærer. Cuvier.Dyr-

hist.1.295). (efter ty. wasserscherer || et her-

fra forskelligt ord foreligger i no. vandskjer,

spidsynus (jf. VS0.IYNr2), hvis 1. led er

I. Vaand (Vand) || nu næppe br.) \. saksnæb,

Rhyncops (nigra). Funke.(1801).1.246. Levin.

D&H. -slag:, et. I) (jf. f vandslaas, blive

fugtig (Moth.V48), f vandslagen, skadet af

fugt (smst.), samt III. slaa 28.3^ f ^^' «' *w<^"

suge vand; beskadigelse p. gr. af fugtighed.

det har fåedt et \a,ndslsLg.Moth.V48. 2)

(fagl.) d. s. s. -hammer 2. Vandslag i Rør.

TeknMarO. Scheller.MarO. -slange, en.

{ænyd. d. s. i bet. 1)1) (jf. -orm 1^ slange,

der lever i vandet, havslange, ell. slange (og

slangelignende fabeldyr, hydra), der holder til

i sumpe, kan svømme i vandet olgn.; nu især

(zool.) d. s. s. -snog. Der er . . en stor Mengde
af Vandslanger, som ere meget forgiftige.

Pflug.DP.794. (den almindelige snog) kaldes

.. af nogle Yåndsliinge.Funke.(1801).I.269.

han greb i Ranker og Rødder, klattrede op
ad de vaade Stene, hvor Vandslangerne
snoede sig. HCAnd.(1919).II.158. SaUXXIY
517.

II
billedl. ell. i sammenligninger. Han

snoede sig om mig, som en Vandslange.

Han bed og Tew.Ing.KE.II.148. *Dine Arme
ere to sneehvide Vandslanger. FaucA.S^D./.
44. 2) (astr.) i best. f. navn paa stjernebillede

(fremstillet som en vandslange (1)) paa den
sydlige himmel. Hydra; ogs. om mindre
stjernebillede i nærheden af sydpolen, Hydrus
(den lille vandslange). Bugge.Astr.5. Hee-
gaard.Astron.197. 3) slange (1.2.2) til ledning

af vand. vAph.(1759). Vandslangen bruges
ved Vandfyldning. //ortoc.MarO. Hvad hed-

der det? (1947).102.132.268. -slibe, V. vbs.

-ning (OpfB.^VIl.175. Malerfaget. [1935J.
122). i) (fagl.) slibe en med vatid fugtet træ-

ell. murflade med sandpapir, sandsten olgn.,

før fladen viderebehandles. Larsen. Møbelsned-
keri.f1937].331. Naturtræsdøre kan . . leve-

res afpudsede, vandslebne . . bundbehand-
hde.HFB.1936.74. 2) (jf. -slidt) O om det

forhold, at hav-, søvand ved sine bevægelser

afsliber, glatler sten olgn., der ligger deri; vist

kun i part. vandsleben brugt som adj. Vi kryd-
sede om (i Goteborgs skærgaard) mellem Øer
og »tore Sten, glatte, glinsende, vandslebne
Steen. Bogan. 1 1. 170. det vandslebne, lige-

gom gydte, der er over en Yisk.JVJens.DF.
68. -slidt, part. adj. (jf. u. -slibe 2; især

arkæol., geol.) om sten, stenredskab olgn.: som
er blevet afslidt ell. medtaget af at ligge i vand.
Larsen, en stærkt vandslidt . . Flintøkse
(fra et strandfund). NationalmusA. 1934.20.

jf.: ^(havfruens) underlige Krop. | Det Tang
beblandtt Haar, Vandslidte smukke Bryster.
Tychon.Vert.276. -sluffe, en. (især for-
æld.) slufje med vandtønde(r), brugt ved brand-
slukning. Rhode. LaalF. 1.581. Pont. D. 170.
FarumEr.87. -nlusr, et. (fagl.) I) den frie
aabning, hvorigennem et vandløb kan passere

under en bro, dæmning olgn.; ogs.: den vand-
rette afstand ml. de lodrette sidevægge i bro,

stemmeværk, stenkiste olgn. (LandbO.lV.739).

Store Bros Vandslug er tilstrækkelig nok til

altid at sluge det Vand, der paa ordentlig

Maade kan løbe gennem alle i MøUedæm-
ningen anlagte Sluser, Styrtedæmning og
Vandrender. Cit.1788. (Aarb Præstø. 1927. 51).

HistMKbh.V. 262. se ogs. u. II. Slug 2.i.

10 2) den største vandmængde, der kan passere

en turbine, vandmølle olgn. pr. sekund. Tekn
Leks.II.592. -slnse, en. (ænyd. d. s.; nu
næppe br.) sluse (I.l.i). Vandsluserne bleve

. . aabnede, og det heele Land svemmede
udi Ya.nd. Holb.DH.L804. Efterretningom de

Kgl.DomainerpaaWordingborgAmt.(1773).33.
-slæde, en. 4>- om hver af de afløbnings-

slæder, der ligger nærmest vandet. Funch.
MarO.II.145. -smås, en. (ænyd. d. s.; nu

20 1. br.) smag (som) af vand; vandet, fad, flov

smag. Moth.V49. D&H.
\ Vands-mand, en. (dannet efter

Landsmand) spøg. betegnelse for en fisker.

„Det er kun Eventyr, Landsmand!" —
„Jeg har i det ringeste hørt det fortælle

for sandt, Ya.udsma,ndl" Holb.Mel.IV7.
Vand-smør, et. I) (fagl.) smør, der

har et vandindhold ml. 16 "/a og 20"/« (og

som ikke maa forsynes med lurmærke). Riget.

30 "U1912.1.sp.7. Sal.'XXL818. 2) i folke-

troen: smør, der kernedes af hekse i kilder,

vandløb olgn. Krist.DS. VI,2.90. -sneirl, en.

I) (mods. Landsnegl; zool.) om snegle, der

lever i vand (ferskvands-, havsnegle). Vand-
snegle (Planorbis, Limnæus), der maae
komme op i Vandets Overflade for at aande.
Krøyer. Zoologi. (1838). 278. D&H. jf. Thorn
La.NL.234. 2) (jf. -snekke samt Pumpe-
snekke, Spiralpumpe^ vandløftningsred-

40 skab, der løfter vandet ml. gængerne i en slags

skrue, naar redskabet bevæges; vandskrue;
Archimedes'es skrue. Amberg. Hauch. L 4.

OpfB.HlI.185. TeknLeks.ni.612. -snek-
ke, en. (nu sj.) d.s.s. -snegl 2. LTid.1724.
670. NordConvLex.V.688. -sneppe, en.

(nu sj.) \ bekkasin, Gallinago; især dobbelt-

bekkasin, G. scolopacina. Moth.V49. EPont.
Atlas. 111.251. D&H. -snog:, en. (ænyd.
d.s.; ;'/. -slange 1; zool.) giftløs slange, snog,

50 der opholder sig i ell. nær ved vand; især om
den alm. snog, Tropidonotus natrix; tidligere

vistnok ogs. om havslange. Moth.V49. *den
kaade Vandsnogs

|
Hvislen i Sivet. JIISmidth.

Haver.62. store, fede Vandsnoge boltrede sig

(i vandet) og viste deres stygge, hvidgule

Bug.HCAnd.(1919).I.126. Frem.DN.563.
\\

i sammenligninger. Hauch.SD.II.49. Gon-
dolen sig snor

|
ud og ind som en Vand-

snog
I

imellem do tavse Broer. Drachm.
60 (Bergs.Ital.Billedbog.(1881).8).

Vands-nød, en. (ty. wassersnot; ;'/.

II. Vandnød 2, Vandsvaade; nu næppe br.)

det at være i havsnød ell. ved at drukne; ogs.

om nød, livsfare ved oversvømmelse, hånd var

XXVI. E«iiti7kt •*/, 1961 31
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bestedt i v&ndsnåd.Moth.V52. Hverken . .

Vands -Nød eller Ilds-Vaade kand skade

denne Skat (o: den digteriske inspiration).

Clitau.PT.167 . et Barn (faldt) i Aaen ved

Aarhus; men Handelsbetjent C. P. H., som
og i Fjor frelste et Menneskes Liv af Vands-

nød, var saa heldig endnu itide at redde det.

FStiftstid.^^/»1821.2.sp.2. jf.: Mine papierer

. . hafde været i vandsnød (o: var faldet i

en flod).JJuel.ll2.

Yand>80t, en. {glda. vantsot, æda.

watn sot (AM. Harp.Kr.12.15 ofl.), oldn.

vatn(s)-, vazsott; nu især dial. og hos sprog-

rensere samt til dels fagl.; sml. Vattersot

samt: Vandsot. vulg6 Ya,ttersdt. Moth.Conv.

V27) vattersot, Hydrops. Tode.M.12. Mar-
garete . . døde efter Saxos Beretning af

Waindsot.Grundtv.PS.I.129. Panum.333. Der
var desuden kommen Vandsot til. Flere

Gange maatte hun tappes for at skaffe

Hjertet og Lungerne VldLds.Pont.DR.Y171.
Feilb. UfF. \\

(bot.) abnorm vævform, hvis

fremkomst skyldes overskud af vand i plan-

ten; især om sygdom hos roser og ribs, hvorved

der dannes opsvulmede partier paa stammen
(Oedenia). Sal.XIII.815. HavebrL.*II.1067.

•sottiff, adj. (ogs. (skrevet) -sotigj. {ænyd.
vandsottig) I ) (nu vist kun hos sprogrensere)

som har vand-, vattersot; vattersottig. Moth.
V49. Er Underlivet . . vandsotigt og ud-
spilet i overordentlig Grad, kan det blive

•nødvendigt, at punktere det. Frdnkel.Fruen-
timmer-Sygdommene. (overs.1842). 849. vand-
sotige Udgydelser i Bindevævet under Hu-
den. Prosch. Hestens Ydrelære. (1855) . 63. der
stod en vandsottig Mand for . . Jesus. Lttc.

14.2(SkatRørd.). 2) (nu næppe br.) om jord,

areal: d. s. s. -syg 2. Westenholz. Vandlednin-
ger. (1772). 15. -spalte, en. (bot.) d. s. s.

-pore. Warm.Bot.236. -spand, en. {ænyd.
d. s.) spand til at have vand i. (de) skulde
gaae paa alle Stuer og Kammere for at

eftersee Lygter og Lysestager, item om hver
Stue havde sine Bøtter og Vandspande. Holb.
Berg.278. Fortidens Køkken . . med Vand-
spandene . . og Manglebrædterne. Vort Hj.
IV,2.195.

II
om spand, hvormed vand træk-

kes af en. brønd; brøndspand. vÅph.(1764).
*med Tridsen opdrog (hun) den drybbende
Vandspand af Brønden. Riber. 11. 115. jf.:

Han halede med den største Møje hvert
Ord frem, — en Olding, der henter tunge
Vandspande op af en dyb Brønd og støn-
ner ved det.AaDons.FR.126. -spat, en.

(jf. Opløb 2.3 og Tørspat; vet.) forøget an-
samling af leddevand i haseleddets kapsel
hos hesten; haseledsgalle. Viborg&Neerg.HB.
71. Husdyrsygdomme. (1941). 447. || hertil

Yandspat-kammer, fordybning paa hasens
inderside, hvor haseledskapselen poser sig

frem ved vandspat. LandbO.III.378. -spejl,
et. flt. (l.br.) d. s. (AchtonFriis.DS0.il.
270) ell. -e (NordConvLex.V.686. Kidde.
AE. II. 367). (ænyd. d. s., ty. wasserspiegel,

holl. waterspiegel ; ordet synes først at være
kommet i alm. brug i 19. aarh.; sml. -bryn

2; især CJ ell. fagl.) vandets glatte, spejl-

blanke overflade (der spejler omgivelserne);

vandets overflade, naar det er roligt; ogs.

(især fagl.) i al alm. om hav(over) flade,
bl. a. i udtr. for højdeforhold. Fyret staaer

. . 272 Fod over Vandspejlet. FThaarup.
BornholmsAmt.(1810).107. Saaledes var man

10 (ved boringen) naaet til en Dybde under
Vandspeilet af 538 Yod.Molb.VSH.483. de

hvide Søfugle sloge med deres Vinger i

Na,nd%^e\\et.HCAnd.(1919).L299. (man) kan
. . sænke (vandløbets) Vandspejl ved at for-

dybe Strømlejet. LandmjB./.30i. Aldrig no-

gensinde siden var Sommerdagen saa som-
merlig. Vandspejlet i Aaen, hvori Himlen
og Skyerne laa, saa blaat. JFJens.LB.S.

||

undertiden m. tanke paa hele vandsamlingen
20 (dens størrelse, udstrækning), en doven Aa —

de kummerlige Rester af det stolte Vand-
spejl, som engang har dækket den næsten
milebrede Dalbund. Poni.LP. 7/7.3. (i vand-

førende bjergarter) træffes ved Gravning eller

Boring et underjordisk Vandspejl, som skraa-

ner i den Retning, hvori Vandet (Grund-
vandet) bevæger sig. Uss.AlmGeol.39. I Ti-

dens Løb fik jeg et stort Vandspejl her
(o: i en kunstig dam), og Vandet var paa

30 nogle Steder tre Meter dyht. KBlixen.AF.
194.

II
billedl. eU. i sammenligninger. Det

ansees for Uhøflighed at rage op over Mid-
delmaadighedens Vandspeil. Goldschm.Hjl.il.

392. T. så nogle Brilleglas blinke imod
sig som kølige Ya,ndspe]\e. Kidde.AE.11.367.
-spidsmus, en. (zool.) spidsmusen Cros-

sopus fodiens, der lever i nærheden af vand,

hvori den kan svømme og dykke. vAph.Nath.
VI1. 544. DanmFauna.V.26. f -spil, et.

40 I) legen at slaa smut. Moth.V49. 2) d. s. s.

-manøvre. MilTeknO. 3) d.s.s. -orgel. Moth.
V49. -spild, et. (nu 1. br. -spilde. PL
(Kvartudg.)''U1795.overskr.; som fk.: D&H.).
det at spilde vand paa gulvet, jorden, ell,

(næsten kun) det at lade vand gaa til spilde

ell. bruge det til ingen nytte. S&B. tolv

Bleer! han skulde sgu mulkteres for Vand-
spild! Wied. L/^.l 53. (i bryggerset) var Sten-

bro af Hensyn til Vandspildet. fl'ane5«/.67.

50 f -spilleværk, et. (';/. Spilleværk 1.3^.

smaa Fontainer og Vandspilleværker. Busc)i.

Mathematik. II. (overs. 1802) .423. -spinat ,

en. ^^ d. s. s. -skræppe. Sal. XV 273. 1. f

-spinde, en. {ty. wasserspinne; jf. -spin-

del) d. s. s. -mide. Moth.V49. JCLange.NV
87. II. -spinde, v. (fagl.) spinde garn i

vand, vaad tilstand. VæverB.9. -spindel,
en. (zool., nu 1. br.) d. s. s. -edderkop 1 ell.

(tidligere) -mide. vAph.Nath. 11.131. Zool

60 Dan.III,3.48. -spir, en. flt. d. s. ell. (nu

næppe br.) -e (Drejer.BotTerm.277). S( vand-

planten Hippuris L.; især (jf. -studeknæ^
om arten H. vulgaris L., hestehale; i flt.

undertiden om den familie (Vandspirfami-
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lien), Hippuridaceæ (ell. Halorrhageæ R. Br.),

hvoraf vandspir er eneste slægt (Drejer.

BoiTerm.277. Lange.Flora.742). Viborg.Pl.

(1793). 11. JTusch.107. -spreder, en.

(især gart.) indretning, der spreder vandet

ved vanding; især: spreder (2) til at paasætte

haveslange olgn. HavebrL.*II.1061 . Hvadhed-
der det? (1947). 234. -spring, et. flt. d. s.

ell. (nu næppe br.) -e (Jos.15.19 (Chr.VI).

Suhm.1.7). {ænyd. d. s.; jf. Spring 2.2; CJ, lo

især gldgs. ell. arkais.) vand, der naturligt

strømmer op ell. frem (i en straale) af jorden,

fra kildevæld olgn., ell. vand, der løber ud af

mndledning (naar der aabnes for den), tryk-

vand, indlagt i ejendom olgn., ell. (navnlig)

om (vandstraalerne i) fontæne, springvand (2).

Mand gaaer op af høje breede Steen-Trapper

paa begge sider, paa dend ene side staaer

et Vandspring, og paa dend anden side et

Scaffot. fioZ6.iiJ.Yii. ! Vestibulen (o: i et 20

italiensk palads) risle kolde Vandspring,
|

Og svale Luft og Ihir. Oehl.VlOl. Sideværel-

serne . . vare arrangerede med Blomster
og Vandspring. UCAnd.(GadsMag.l927.470).
det glohede Sand forvandles | da til Enge

|

og det tørre Land til Vandspring. EBrand.
J.95. billedl.: *Den (o: Herrens røst) kan
Ild og Vand forene

|
Til et Væld med Straa-

ler rene: |
Vandspring til et evigt Liv.

Grundtv.SS.IV9. Vandspring af spraglede 30

Fasaner, Hærskarer af Klappere. i?ørd.fZ)agi

i\yh."/zl926.8.sp.l). -sprøjt, et. D&H. et

Vandsprøjt slukkede dem (o: gnisterne).

OlesenLøkk.NH .1.114. \\ spec. (især dial.)

i flt. vandsprøjter, om smut (III.2.i). (slaa

smut:) kaldes ogsaa: at slaae Vandsproiter.

CollO.(u. Smut^. UfF. -tiprøjte. en. (nu
1. br.) sprøjte, hvormed der udsprøjtes vand;
isa^r: brandsprøjte. LTid.1725.74. VSO. D&II.
•spyer, en. ()/. <t/. wasserspeicr) I) t Vand- 40

»pyer . . kaldes en gøgler, som efter rent

vand, som hånd drikker, spyer adskillige

slags vellugtende vande, i alle folks n^x-
værelse. A/o<A.V^9. 2) (bygn.) et fra tagrende

(tandret) udstaaende afløb (s-rør), ofte formet

som et dyrehoved (tidligere brugt i st. f. ned-

lehsrør). de Vandspyere af Kalksten — de
saakaldte „gargouilles" — der . . vandret
sprang fra de franske Katedraler . . alen-

lan^rt ud fra Muren. HMatthiess.KO.59. deko- 50

r.itive „Vandspyere" fra Tagrenderne. fii-

hu,i<tHermanscn.Holbergtiden8Kbh.(1932).13.
•»itad, fn. iænyd.d.8. (2Sam.l2.27(1550));
';.) d. s. s. -by. (jeg) haver ogsaa indtaget
Vandstaden (1931: \&mlhycn). 2Sam.l2.27.
•Mtade, et ell. f en (Moth.VSO). I) (nu
n"j.pe br.) d. 8. 8. -stand 1. Vandstadet i

>ii>rne (har) siden den Tid atter . . hævet
^1/. C Christensen. Aalborg Amt.(lH32). 15. 2)
"""/, der har samlet sig et sted, ell. sted, hvor to

^"'d har samlet sig; vandaamling. 2.1) (jf.
-^fii!(l 2; MM næsten kun dial.) staaende vand,
I-'"- i fordybninner i terrænet; oversvømmet
'"d paa mark ell. vandliul. dam, pyt olgn.;

ogs. om brønd, vandpost olgn., hvorfra man
kan hente vand. Moth.VSO. Fra Pusterviig,

som var et Vandstade mod Nord-Ost, gik

det gamle Kiøbenhavns Grendse paa den
Østre Side ned mod Sønden. EPont.OH.21.

i Gården (i et lystslot i Ispahan) er et mu-
ret Vandstade. i2asA;.J5r.//.i9. Det er . .

ikke ualmindeligt at støde i Hederne paa
Vandpøtter eller Vandstader. C Dalgas. Ribe
Amt. (1830). 49. Markerne var (overfyldt)

med Kampestene, Trærødder, Sumphuller
og Vandstader. H Matthiess. Det gamle Land.
(1942). 134. Feilb. UfF. || om det sted i

bunden af skib, hvor der samler sig vand:
Moth.VSO. 2.2) [5.1] t sygelig vandsamling
i legemet; ødem olgn. Vandstader i Hovedet,
Ørne, 'i:iæse.Agerbech.FL.175. 3) (fagl.) stade-

(plads) i vandet ved fisketorv. Trap.*L685
(se u. Stade 2.2). -stand, en. (ty. wasser-

stand) I) (jf. -stade 1; „hos Nyere." MO.^
højden af vandet, vandoverfladens øjeblikkelige

stilling (m. h. t. højde) i hav, sø, flod osv.;

ogs. om højden af vandet i dampkedel olgn.;

ofte i forb. som daglig, høj(este), lav(e-
ste), normal, skiftende vandstand.
Den høieste \a.ndstdind.Busch.Mathematik.II

.

(overs.l802).333. De 11 første Sluser hæve
Vandstanden til en Høide af 90 Fod over
den første Søes F\a.de. Thiele.Breve.204. en
Høide af , . 19' over daglig Vandstand.
Andres.Klitf.66. Naturligvis skifter Søernes

Niveauhøjde noget i Aarenes Løb paa Grund
af den skiftende Ya,ndsta,nd. Frem.DN.484.
høj (lav) Vandstand i en Kede\. Scheller.

MarO. jf.: undersøge Blækhusets Vand-
stand. CFAfor<ens.i2VF.9(?.

II
(sj.) vandover-

flade, flere Gange var han (o: en dreng i en
brønd) oppe over Vandstanden, men saa
brast Fæstet, og han gik igen til Bunds.
KrJens.DF.22. jf hertil (fagl.) Vandstands-
angivelse, -bræt (0: et paa bropille, bol-

værk olgn. anbragt bræt med mærker, hvorved

vandstanden kan aflæses), -forhold, -tor-

skel, -glas (0: et paa en dampkedel an-

bragt glas, der viser vandstanden i kedlen),

-hane (o: hane, hvorved der lukkes for vand-

standsglassets forbindelse m. kedlen), -hojde,

-lampe (o: lampe, der angiver vandstanden
i kedel), -linie, -lygte (0: lygte, der oplyser

vandstandsviseren i et lokomotiv), -maaler
(o: apparat, der angiver, registrerer vand-

standen), -niaaiing, -mærke (0: mærke, der

angiver den (laveste) vandstand, der skal hol-

des i mølledam, sø, dampkedel olgn.), -regu-
lering, -rer (0: rør (af glas), der viser vand-

standen i en beholder), -signal (0: signal,

hvorved der gives skibe meddelelse om vand-

standens højde i havti olgn.), -sænkning,
-viser (o: apparat, der viser vandstanden i

dampkedel) ofl. 2) (nu kun dial.) d. s. s.

-stade 2.1. de nedrige Eyendomme, som til-

forn af Vandstand har va-.ret fordærvede.
OecMag. V.268. Cit.l806.(NMKromann.Fanøs
Hist.1,1.(1933).99). Feilb. -standsende,

81*
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part. adj. spec. (fagl.) om et for vand vanske-

ligt gennemtrængeligt jordlag. Uss.AlmGeol.

39. -station, en. (jærnb.) station, hvor et

lokomotiv kan indtage vand. SjællJernb.Stat.5.

VilhHans.J.32. -sted, et. {ænyd. d. s., æda.

(som stednavn) Wan-, Watnstath (KrErsl.

Rep. 1.204); jf. Vande-, Vandingssted; nu
isoer emb. ell. dial.) vandsamling i naturen;

vand (1.2.9); nu næsten kun om sted, hvor-

fra der kan hentes vand, hvor kreaturer kan lo

vandes olgn.; især: dam, (gade)kær, vandhul

olgn., vanding (2.2) ; ogs. undertiden: sted ved

et vand. næsten hver Gaard (har) for sig .

.

sit Vand-Sted eller Dam . . til deres Crea-

turers Ysindning.Thurah.B.23. en tilfrossen

Aa eller andet tillagt Vandsted. Orundtv.

Dansk. 111. 241. Veile . . et lavt og ikke

bredt Vandsted i en Vig eller Fiord, hvor

man til sin Tid kan vade eller kiøre over.

MO.11.1495. Ejeren forbeholder sig fri og 20

uhindret Adgang til og Brug af de i Mar-
kerne værende Grus- og Sandgrave samt
Y&ndstedeT. JurFormularbog.^121. Ej heller

maa Is og Sne fra Gade eller Gaardsplads

kastes i de offentlige Vandløb og Vandsteder.
PolitivedtægtforFrederiksberg.l919.§88. Feilb.

UfF. -stel, et. (jf. -tøj 2) toilet-, vaskestel

(bestaaende af vaskefad og kande (og stativ)).

HKaarsb.Me. 251. GreteBendix.LykkeligeBarn-
dom.(1948).126. -sten, en. {ænyd. d. s. (i 30

het. 1 samt i bet.: stenkar), jf. ty. wasserstein)

1) t ow» en slags køkkenvask af sten. Moth.
V50. 2) (fagl.) slibesten, der under brugen fug-
tes med vand (mods. Oliesten 2). Urmageri.
73. FrisørKat.8. 3) (dial.) hver af de teglsten,

der er anbragt langs underkanten af tagskæg-

get, ell. hvor skorstenspiben stikker op gennem
rygningen, for at hindre vand i at løbe ned
ad murværket. NordsjællF.V.78. -stik, et.

(fagl.) stik(ledning) paa (hoved)vandledning. 40

Vandstiks . . Indførsel paa (bygge)GT\in-
den. Mur Jernbeton. 397. ;//. V a n d s t i k 1 e d -

ning. VejledningiVandmesterfaget.(1942).37.
-stjerne, en. (ænyd. d. s. (i bet. 1)) I)

t stjerne(billede), der mentes at varsle regn;
især om stjernegruppen Hyaderne. Moth.VSO.
2) S( vandplanten Callitriche L. (jf. -arve 4
og Mosebro;. JTusch.44. Rostr.Flora.I.^*

(1925).226f. -stof, et ell. f en (AWHauch.
(1799).441). (<t/. wasserstoff, gengivelse af ny- 50

lat. hydrogenium ; nu næsten kun no.) brint.

Oehl.XIX.136. *Ballonen er af en besynder-
lig Art:

I

Den fyldes med Yandstof. Blich.

(1920).1V.188. GForchh.SC.8. \\ hertil Vand-
stof-gas, brint i luftform. AWHauch.(1799).
433 ff. Oehl.II.238. Heib.Poet.V160. -stop-
per, en. ^ d. s. s. -pest. Smaastykker.Folke-
læsning. XIV (1888). 335. NJAndersen. Bot.
Maanedsbilleder.(1888).116. -straale, en.

Moth.S851. et rundt Bassin, i hvis Midte 60

springer en temmelig høi Vandstraale. Bogf-
ges.L.1.328. Der skyllede Vandstraaler ned
fra Tagskj ægget. Istappene vare blevne le-

vende. Schand.AE.251. en Post, som gav en

sparsom Vandstraale. Chevalier.Sainte- Col-

line, (overs. 1945). 24.
II (jf. en kold straale

tt. I. Straale 3.1 og VogelJørg.BO.328; 1. br.)

billedl., i udtr. som en kold vandstraale.
Hver Gang der i Frankrig skete noget, der
berørte Tysklands Interesser paa en ham
(0: Bismarck) ubehagelig Maade, var han
skredet ind med barske Henvendelser; Be-
grebet „den kolde Vandstraale", hentet
fra Sindssygebehandlingen, var efterhaanden
bleven typisk for tysk diplomatisk Stil.

Pol.**/itl906.6.sp.4.
II

hertil (0) bl. a. Vand-
straale-hærdning (d. s. s. Straalehærdning^,
-propel (0: indretning, hvorved en kraftig

vandstraale stødes ud af skibets agterende og

driver det frem), -pumpe (0: pumpe, hvor en
vandstraale sætter fart i det vand, der skal

suges ell. trykkes i vejret), -skib (0: skib, der

driver ved vandstraalepropel). -strandvej,
en. vej, anlagt langs strand, i strandkanten
ell. paa opfyldning i vandet; især (i best.

anv.) om saadan vej ved Øresund nord for

Kbh. ell. ved Helsingør. AarbFrborg.1939.1.33.

-stribe, en. I) (l.br.) stribe, bestaaende af
ell. dannet af vand. Amberg. fine Vandstriber
. . siver ned ad høje Mme.Riget.^^^tl912.3.
sp.3. jf.: Udenfor det vandstribede Vin-

duesglas laa foraarspj uskede Marker utyde-
ligt i Regnen.AlbDam.TS.151. 2) (l.br.)

ikke gennembagt lag i bagværk. Kagen var
klæg, den havde, som man siger, „Vand-
striber". (?^ei.ikf.236. 3) (fagl.) stribe i ell. som
vandmærke (II. 2). Plesner. Baggesen Biblio-

grafi.(1943).120. -strippe, en. (især dial.)

strippe til at øse vand med. S&B. VSO. Esp.
336. -stræde, et. (foræld.) d. s. s. -gang
2.1. HMatthiess.Gader.45. -strækning,
en. (jf. -drag, -strøg; 1. br.). større Vand-
strækninger skulle krydses af Telegraphled-
ninger. CHolten.Naturens alm.Love.(l 857).317.
en lang kanallignende Vandstrækning, der

om Sommeren næsten ganske er udtørret.

WesenbL.Ins.264. -strøg;, et. (jf. -stræk-

ning; l.br.). D&H. Kikkerten blev rettet ud
over de lange Vandstrøg mod Landskrona.
JacPaludan.L.12. f -strø8:s, adv. vandret.

KSelskNyeSkr.1.574. Skrivter af Naturhistorie-

Selskabet.I,l.(1790).100. -strøm, en. (ænyd.

d. s., fsv. vatnstromber) strøm af (rindende)

vand; ogs. (nu 1. br.): vandløb (3). Der ned-

fløde Vandstrømme (1931: Vand i Strømme^
af mine 0ine.Ps.ii9.i36. Vandstrømmene
(1931: Bækkenes Lejer^ ere udtørrede. Joel.

1.20. Pal M. VI. 215. HA Paludan. Sp. 108.

Hvo som troer paa mig, af hans Liv skal,

som Skriften siger, flyde levende Vand-
strømme. JoA. 7. 3S. fra dette Menneskes
(0: Luthers) med Gud forbundne Indre ud-

gaar levende Vandstrømme — nyskabende
Virkninger, der fortsættes fra Slægt til

Slægt og ikke lader sig standse. MPon^
Luther.(1902).69. ofte i titler paa opbyggelses-

skrifter som: Levende Vandstrømme af Li-

vets Kilde til Forfriskelse og Vederkvægelse
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for trængende Sj æle. tidsskrifttitel. 1851 - 52

.

•stadeknæ, en. (nu næppe br.) Sf

landspir, Hippuris vulgaris L. JTusch.107.

•stue, en. (jf. ty. wasserstube; møl.)

det itidrammede rum, indelukke, hvori-

gennem vandet ledes fra mølledammen til

hjulet, ell. det rum, hvori vandhjulet staar.

Moih.Y50. Holb.Brv.177. Ved Værket (paa
Raadvad) ere to Vandstuer, og over disse

to Overkjørselsbroer . . Ved den første

er anlagt en complet Vandhammer og et

\altse\æik.KbhSkild.l806.sp.l506. Med to

„Vandstuer" som Kraftcentre drev man en
Række Hammer- og Valseværker. iVysirøm.

N0.582. SprKult.IL126. UfF. -stykke,
et. spec. (bryg.) betegnelse for den vaade
maltmasse, som første gang kastes paa gulvet

i gulvmalteriet. Bryg.(I941). -styret, part.

adj. om apparatdel: styret af vandet i

apparatet. IngBygn.l944.57.sp.l. HFB.1945.
LX. -styrtning:, en. (nu næppe br.) ned-

gtyrten af vand ell. det nedstyrtende vand i

fos, vandfald, ved vandmølle osv.; ogs.: vand-
fald, fos. de heye Vandstyrtninger i Fo-
seme i mTge.LTid.1727.90. BlochSuhr.ÆS.
III. 316. billedl. : Blich. (1920). XXIX. 185.

-stænk, et. (sj. Vande-, se ndf.) Hesten
. . springer afsted, saa Vandstænkene staae
til alle Sider. Tolderl.F.1.155. hvert Vand-
stænk, der gaar over Fartøjerne, fryser

til h.Pol.**/i,1940.20.sp.l. »De Muncke ..

Bser ud de Vande-stenck (s: stænk af vie-

vand). Sort.Poet.5. -stær, en. (jf. -drossel

og Strømstær^ % spurvefuglen Cinclus, især

arten C. aquaticu^, der lever ved vandløb,

hvori den svømmer og dykker. Funke.(1801).
1.181. Kjærbøll.230. OrnitholFT.I.20. -støb,
et. (bryg.) parti korn, der er slaaet i støb og

taget ud af støbekarret, men endnu ikke er

begyndt at spire. LandbO.III.502. -støbe,
f. vbs. -nini? (AarbKbhAmt.1911.37). (især

dial., foræld.) støbe tællelys ved neddypning i

smeltet talg, der holdtes flydende over det varme
"ind i en gryde, tønde olgn.; især som vbs.

>'] i part. vandstøbt brugt som adj. Halleby.

81. -stød, et. I) (l.br.) stød, pres af fal-

dende vand (fx. mod vandhjul). KSelskNye
Skr.I.S'Jl. 2) (med.) undersøgelse af vand-
udskillelsesevnen ved indgivelse af en større

^nd^kemamgde paa een gang. KliniskOrdbog.
(i:i:i).255. -støtte, en.

(jf.
-søjle; nu

>'. br.) støtteformet vandmasse, især som (del

if) skypumpe. Holb.Ep.III.385. Ruge.FT.18.
- fjorden) løftede der sig en rullende

støtte op mod en nedhængende Del af

n.ThøgLars.FB.llO. -støv, et. (især

Uy meget fine vandpartikler , der driver gennem
lujUn som støv. HCAnd.SS.II.270. en præg-
ti/ Regnbue dannedes af Vand-Støvet, som
opfyldte Luften. Cit. 1855. (JohsSteenstr. CJ.
34). det saltholdige Vandstøv, der . . med
Paalandsvind føres ind over Marken, frem.

14. -støvle, en. især i fil., om vand-
' ;• sløvler til brug i regnvejr, sølet føre ell.

til at gaa i vand med; ofte om lange støvler

til at gaa i vand med, til brug for søfolk,

fiskere, jægere olgn.; søstøvler. Hans Been ere

saa spinkle, at de staae i hans . . Vandstøv-
ler som Støderen i en Moiter. PMøll.ES.I.
216. HCAnd.(1919).I.14. Vandstøvler til Ar-
heidshTug.Bardenft.Søm.11.143. jf.: *Denne
Digternes Trampen med Vandstøvler paa,

|

denne vældige Trumfen i Bordet med Kno-
10 eine. Kaalurid.377 . Vi ere . . andre Mennesker

i Vandstøvler end i Dansesko. Zrow.TS'.*
(1888).214.

II
(spøg., sj.) om Italien (jf.

I. Støvle 3.4^. Tarent var En af de mange
Helleniske Plante-Stæder i det saakaldte
„Stor-Grækenland" fra Læggen rundt om
Foden paa den store „Vand-Støvle". GrMnd^t;.

HVI.413. -sugende, part. adj. (fagl.)

især om stof: som suger vand til sig, opsuger

vand. Den egentlige, levende Tørv er .

.

20 vandsugende. Olufs.DB.187. saa kaldte vand-
sugende Midler, der tiltrække Vandet, f.Ex.

brændt Ka.lk.MøllH.VI.245. Man gør Syge-
vat vandsugende ved at koge det i en 4*/o

Soå&opløsning. AFRasmussen.Haandb.f.Syge-
plejersker.(1891).86. (jordens) vandsugende
Evne. LandbO.IV743. -sump, en. f-sum-
pe, et. Kraft.M. 11.716). {cenyd. d. s.; nu
næppe br.) sump (1); pyt; pøl. MCBruun.
SlagetvedTripolis.(1797) .4. jeg vil gjøre (Ba-

30 bel) til Bo for Pindsviin og til Vandsumpe
(Chr.VI: vand -søer; 1931: side Sumpe^.
Es.14.23. billedl: Er det en Helved-Dunst
i mit Blod? En kold, langsom Vand-Sump
(orig.: puddle^, der kryber igiennem mine
AdiTeT? Lodde.NT.127. -suppe, en. (ænyd.
d. s., æda. watn soppæ (Harp. Kr. 148), sv.

vattensoppa, sødsuppe, ty. wassersuppe ; jf.

-vælling; kog., nu sj.) suppe, kogt paa brød,

urter, gryn olgn. i vand. Moth.V51. CMuller.
40 Koge-Bog.(1785).57. FuldstændigKoge- og Syl-

tebog.(1861).87f. billedl., om hvad der mangler

kraft, værdi (jf. Suppe sp.1018*«-): De Her-
rer vil faa . . Deres politiske Vandsuppo
i den gale Yid,\%.Schand.TF.lI.39. Vi gode
danske Mænd med vores udspilede Melgrøds-
og Vandsuppemaver.Pon/.LP. VIII.41.
den bekiendte Melkemads- og Vandsuppe-
Periode i vor Digtekonst imellem 1790
og 1800. Molb.BlS.2Saml.111.251. -sur, adj.

50 (landbr., gart., især dial.) som er blevet

daarlig, sur (IV 2) p. gr. af for meget vand
ell. regn; om grøntsager, især kartofler: Pol.

**U1946.7.sp.5. UfF. om brænde, hø olgn.:

smst. om jord (jf. IV sur 2.6/" det dovne,
stillestaaende Vand, man ofte finder i Lav-
landene, skabende giftig, „vandsnr" Jord.

Ilaven.1927.166. UfF.
Yands-Taade, en. (sj. Vand-. Berl

Tid.*'/ii 1872.2. sp.2). (jf. Vandsnød ; nu
60 næppe br.) nød, skade, ulykke, der skyldes

oversvømmelse olgn. Moth.V52. fleere Marsk-
lande . . overgik en stor Vands -Vaade
ved Digernes Giennembrydelse. jBPon^.il^Ja«.

1.340. vi skalle redde vores Næstes Gods
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i en Ilds- eller V&nåsva.&de.Basth.AaT.lOS.

jf.: *ved Ilds, og Vands og anden Vaade
|

Til Grunde gik . . |
Den største Forraad . .

af Sang. Bagges.Danf.il.94.

Yaiid-8«'ainp, en. 2( svamp, der vok-

ser i vand; især d. s. s. -skimmelsvamp. Am-
berg. NordConvLex.^V56L Sal* XXIV 519.

-svalst) en. [B.i] (nu 1. hr.) vandhæ-

velse; ødem. Agerbech.FAU.3. MøllH.V1.196.

•svwlff. et ell. t en (Moth.VSl). (sj. lo

Vande-. BDiderichsøn.Friderichs-Berg.(1705).

Bl^). {ænyd. vandsvelg; nu næppe br.)

svælg (4). Moth.VSl. MO. f -sværmer,
en. en slags fyrværkerisager. Efterretningom
Dekorationer vedindtoget 1 790. (1 790).43. -syg,
adj. I) t ^^^y9 (!)• Moth.VSl. 2) som er

medtaget, har taget skade af vand; især (jf.

-sottig 2; fagl.) om jord, areal: S&B. (tun-

draernes) vandsyge Jordbund bærer kun
en tarvelig Plantevækst. fiøi/P./.iS5. I løst, 20

vandsygt Terrain vil en alm. Fortømring

(til sikring mod sammenstyrtning i gruber)

ikke være tilstrækkelig. /Sd.''X.268.
||

(l.br.)

om vegetation, tynde Rækker af vandsyge
og døende Træer (0: i en sump).Rørd.TA.16.

II
{ty. wasserkrank ; nu næppe br.) om grube:

som skades af indtrængende vand. CGRafn.
(PhysBibl.XV.6). -syge, en. I) f søsyge.

Moth.VSl. 2) (fagl.) sygdom hos silkeorme,

der ytrer sig ved vandet afføring. Manufact. 30

(1872).86. 3) t iktesyge. Abildg.Raadmodde
almindeligsteSygdomme.(1793).41. -syn, et.

(især emb.) periodisk eftersyn (ved dertil be-

skikkede personer) af alle offentlige vandløb;

ogs. koll., om de personer, der udfører dette

eftersyn, vandsynsmænd. Levin. TeknLeks.
III.615.

II
hertil Yandsyns-attest, -forret-

ning, -kendelse, -lov, -mand (LovNr.63
"U 1880. §6), -protokol ofl. -sæk, en.

I) sæk, der indeholder ell. kan fyldes med 40

vand. I.l) (jf. -brog^ ^ i egl. bet.: (vand-
tæt) sæk til transport af vand. Bardenfl.Søm.
1.146. Vandfyldning foregik pr. Baad, der

var forsynet med Vandsæk og Slanger.

EWessel.Orlogsminder.(1926).147. 1.2) (l.br.)

billedl. ell. i sammenligninger. Som i Vand-
sæk samled han Havets Vand (1871 af-

vig.). Ps.33.7(1931). hvem hælder Himme-
lens Vandsække (1871: Vandbeholdere^ om.
Job.38.37(1931). om regnsky: Skyernes graa 50

Vandsække hang la,vt. JacPaludan.UR.124.

jf. u. I. Sæk 3.7: Han gik og tog Varsel
af alting. Solen var han godt tilfreds med,
den stod op i en Vandsæk og klarede fra

sig op ad Ddigen.AndNx.PE.III.153. 1.3)

[6.2] (med., 1. br.) vandhinde (Amnion). Sal.

1.568. 2) en i bunden af vandkassen paa
lokomotiv anbragt beholder, hvorfra vandled-
ningerne til lokomotivet udgaar. Damp Lok.
274.277. 3) fordybning, bugtning, revne, 60

mellemrum olgn. i en jærnkonstruktion, hvor
vand kan samle sig (og bevirke skader); især
om saadan bugtning paa rørledning, et i

U-form . . bøjet Rør . . danner en Vandsæk,

som beskytter selve Maaleren mod den
hede T)3imp.SkibsMask.62. (rørledningen maa)
lægges saaledes, at der ikke findes Vand-
sække, hvori Fortætningsvand kan samle
sig. PSchrøder.Maskinlære. I. (1914). 340. jf.:

„Vandsække" er de Rørbøjninger, som kan
indeholde Vand tiltrods for, at Anlæget
(0: et varmtvandsanlæg) tilsyneladende er

tømt for V&nd. Nat Tid.''' 1 1940. 3. sp. 3.
\\

(tøm.) om bugtning i taget, hvor regnvand kan
samle sig uden at faa afløb. ForklTømrere.

35. -sælger, en. især m. h. t. forhold i

Sydeuropa, Orienten: gadesælger, der sælger

drikkevand. Her (0: i Malaga) gaaer en

Vandsælger, med sin Tønde paa Nakken
og et Glas i hver Haand.CXMo/6..9pan.83.

Drachm.KK.137. -sætte, v. (4>., 1. br.)

sætte (skib) i vandet; søsætte. Muligheden af,

i det Tilfælde at hurtig Nødvendighed
fordrede det, at vandsætte flere Skibe (fra

dok ell. bedding). Archiv Søvæsen.1.148. -so,
en. (nu 1. br.) vandsamling; vanddrag; sø.

Han giorde en ørk til en vandsøe (1871:
en vandrig Sø).Ps.l07.35(Chr.VI). Es.14.23

(Chr.VI; se u. -surap^. vandsøer, der skal

levere drikkevand (paa Grønland). Socialdem.

*^U1950.4.sp.2. -søger, en. {ænyd.d.s.;
1. br. i alm. spr.) person, der søger efter vand-

aarer, kan vise vand; vandviser. De saa-

kaldede Vandsøgeres Spaaekunster med den
. . kløftede Fileqvist. Da.Almeenlæsning.1836.
165. Ledet af en Art Instinkt — ligesom

Vandsøgeren, der anelsesfuldt drages mod
det skjulte Kildevæld. Pon<.Z,P.//.752. Aarb
LollF. 1936. 140. -søjle, en. (jf. -støtte;

især CJ ell. fagl.) søjleformet vandmasse, den
trykkende Vandsøiles Eøide.Ørst.NMD.237.
Vilde man indrette et Vandbarometer .

.

maatte Vandsøilen være . . næsten 32 Pariser

Fod høj. CHolten.Naturens alm. Love. (1857).

87. VejledningiVandmesterfaget.(1942).23. ||

hertil Vandsøjle-maaler (o: apparat, der

angiver, hvor meget vand der er i (vandsøj-

lens højde i) et centralvarmeanlæg) , -maskine
(0: maskine, som vandet bevæger ved det tryk.

det er underkastet; hydraulisk motor), -tryk.

I. vandt, adj. se II. vaand.
II. vandt, præt. af vidne og vinde.

Tand-taage, en. (fagl.) (taagelig-

nende) vanddamp. D&H. jf.: sprøjtepumper

. . til brug i forbindelse med vandtåge-
strålerør. IngBygn.l950.139.sp.2. -taar,
en. {ænyd. d. s.; nu ikke i rigsspr.) en taar

vand. Moth.V51. naar den (0: hunden) vil

ligge paa sin Pude under Kackelovnen
igien, gir den sin Villie tilkiende ved at la

falde en Uden Vandtaar paa Forklædet,

dog saa subtilt, at det ingen Skade gier.

Holb.Mel.1.2. jf. Feilb. samt VSO.
|| f taare.

Moth. V 51. -taarn, et. et til et vand-

forsyningsanlæg hørende taarn, hvori vandet

pumpes op, og hvorfra det ved sit tryk for-

deler sig i ledningerne til forbrugerne; ogs.

(jærnb.) om vandkran olgn. S&B. (lokomo-
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iivel) forlod Vandtaarnet efter at have
forsynet sig. VilhHans.J. 69. OpfB.*IV253.
-tab, et. (fagl.) tab af vand (fugtighed)

fra organisme, jordoverflade olgn., især ved

fordampning. VidSelsk Skr. Nat. 5R. IX. 586.

LMndbO.IY.743. Boas.Zool.*89. -tank, en.

(især fagl.) tank (1) til vandbeholdning. Sal.

XV11. 167. (han) langede Makrel . . op
. . i Vandtanken paa Eksportør Mobergs
Lastvogn. ORung. PS. 30. Tenderens Vand-
tank. Lofco»iO<ti;T.i539.3i.sp.i. jf. Feilb. u.

vandting. -tap, en. (jf. I. Tap 3.4 samt
Vand-hose osv.; nu kun dial.) (tapformet del

af) skypumpe. EPont.Atlas.1.374. KEMøhl.
Jordens Mærkværdigheder. (184 1). 529. Thøg
Lars.FB.llO. MDL.640. Feilb. jf. Esp.380.

-tappe, V. (nu næppe br.) tappe for vand;
til I. Vand 5.1 : at vandtappe (vattersottige),

bidrager slet intet, til at helbrede dem.
GHLund.KA.163. -tåre, en. (foræld.) ^
alge. ASØrsted. Planterigets Naturhist. (1839).
S4. Lange.Flora.*(1864).Lii. t -tarm, en.

(iy. wasserdarm) d. s. s. -traadorm. vAph.
Nath.VIII.376. Raff.(1784).87. -taske,
en. (jf. Taske 3.1 ; sj.) om (taske)krabbe.

(hesten gik) Li'saa ny'eli bavlæns som en
\'&n(it3Lske\Wied.Silh.ll9. -tid, en. (fagl.)

tid(s-rum), betragtet m. h. t. vandmængde,
(klilsoerne) kunne dog holde Vand hele

Aaret, selv i terre Aar og i den knappeste
Vandtid af A&ret. Andres.Klitf.133. \\ især:

tid, da der er højvande, flod (ved tidevande).

Det var imidlertid frisket op til en stiv

Kuling af NO., som gjorde det umuligt at

drage de . . stationerede Kanonjoller til-

bage, da Vandtiden desuden var knap.
OC Hammer. Vesterhavsøernes Forsvar. (1865).
80. Flodhøjden . . I 1939 bliver Antallet af

normale Vandtider lidt større end i 1938
nemlig 286 mod 274, mens Antallet af

de overnormale bliver 242 mod 2bl. Sprog-

foreningensAlmanakl939. [3]. -timeslaa,
et. (jf. -tyv 1 ; nu næppe br.) d. s. s. -ur.

Holb.Ep.IV460. Kraft.M.II.658. -timian,
en. {efter eng. water-thyme; foræld.) ^ d. s. s.

-p*!st. Smaastykker.Folkelæsning.XI V(1888).
ii.y. -toai, adj. (l.br.). vandtomme Grøfter.

I'rrm.DN.508. VSO. til I. Vand 3: (utaal-

iKodirjhedens) Taarer ere uden velsignende

Fniirtbarhed, som de vandtomme Skyer.
Kvrk.VIII.128. -tomme, en. (fagl.).

i^'itnnem en cirkelrund Aabning paa en
Tomme . . udflyder i en Minut 14 pari-

ser Pinten . . Denne Vandmasse kalder han
(i: lyskeren Beyer) med Mariotte en Vand-
tomme, liuach. Mathematik. II. (overs. 1802).
>/v TeknLeks.II.593. -torbist, en. (nu
'i'i i'i)e br.) d. 8. s. I. -kær. vAph.Nath.VII.
'I tf]. Kielsen.FLN. 1. 232. -tosse, en. se

tiirso. -traadorm, en. (jf. -ka\v 3, -tarm;
:'"//,; strengormen Oordius aqtuUiciis. Brehm.
hT>)hd.764. -tra^t, en. (jf. -hose oav.; nu
ruippe br.) skypumpe. PolPhysMag.1.2.345.
'trane en. {ænyd. d. s.; nu kun dial.)

vandmangel. Moth.V51. Flere (lands-)ByeT

(paa Falster) havde „Vandninger", som
man kunde ty til, naar der blev „Vand-
trang". ylorftLo/ijP. 7545.437. -trense, en.

{ty. wassertrense ; rid., ^) egl. om simpel

trense, der bruges, naar hestene rides til

vands; trense, der har et bevægeligt bid med
tøjleringe, i hvilke tøjlerne og kæbestykkerne
er fastsyet. MR.1805.112. Feltart.VII.A.61.

10 -trold, en. (jf. -tursej if. folketroen: trold,

der tænkes boende i vandet (i aaer, søer osv.).

Saa bliver jeg lige saa overmægtig over
dig som Vandtrolden, der i gamle Dage
lokkede de uskyldige Piger ned paa Bun-
den af Borup Sø.Schand.FremmedogHjem-
ligt.(1885).294. AOlr.DH.II.180. AOlrE.NG.
102. -trompet, en. (jf. -hose osv.; nu
næppe br.) skypumpe. ConvLex.XVIII.541.
Hjort. Den da. Børneven. (1839). 308. -trafik,

20 et. {ænyd. vandtru(g), -trou) trug til at

have vand i, fx. i smedje, under slibesten,

ell. (især) til vanding af heste og kreaturer.

Vandtrugene (1931: Trugenej, hvor Faarene
skulde komme at drikke. lilifos. 30. 35. Vi-

borg&Neerg.HB.89. Slibestenens Vandtrug.
JVJens.HF.28. Ved Brønden stod et Vand-
trug; det var dannet af en tre Alen lang

TTdssta.mme. SjællBond.42. || (jf. u. Trug 3.1)

nedsæt., om skib. vi kommer . . aldrig til

30 Land med det Vandtrug (o: et skib i havs-

nød). OscJens.SL.12, -trukken, part. adj.

(1. br. i alm. spr.) som er blevet gennem-
trængt af, har opsuget (meget) vand. Moth.
V51. Dryp i Dryp falder det . . fra det

vandtrukne, hullede Tagskjæg. Baud. //^.3W.
Der stod flere hundrede Mand kvalte der-

nede (0: i et sunket skib), — vandtrukne,
gabende, stirrende. HKaarsb.SK.13. Æggene
aflægges . . i vandtrukne Algepuder, Mos-

40 polstre o. s. V. WesenbL.Ins.108.
|| 4> om

træskib ell. (især) baad: som er blevet tun-

gere, fordi vandet er trukket ind i plan-

kerne. Tuxen.Søfart.471. Bardenfl.Søm.I.129.

-tryk, et. tryk, som udøves af vandmasse;
spec: det tryk, der findes paa vandet i et

vandforsyningsanlæg og faar det til at løbe

ud i ledningerne; tidligere ogs. om indlagt

vand i ejendom, vandindlæg, man (kan) have
det beqvemmere med Vandtryk i Etagerne

50 istedetfor den gammeldags sure Møie med
at slæbe det op ad Tra.pperne. Kierk.XIV122.
paa en Dybde af . . 400 Favne, hvor (fisken)

er underkastet et overraaade betydeligt

Wsindtryk. Krøyer. 11.401. det er .. gavnligt

. . at overbruse sine Roser enten med Kande
eller med Slange og Straalerør, hvor der

haves \åmltryk. Pol^'/i 1907. 4. || hertil bl. a.

Vandtryks-motor (0: motor, der drives

af trykvand. Sal.*XV11.354), -presso (Lo-
60 rentzen&Kjærbøl.TT.47). -træder, en. i)

(nu næppe br.) person, dier kan dykke ell.

træde vande. Moth.VSl. VSO. 2) V arktisk

svømmefugl af gruppen odinshøns, Phalaropus
(der ligger højt paa vandet, naar den svømmer).
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Lieherkind.DYVII.397. brednæbbet vand-
træ der, torshane, Phalaropus fulicarius L.

(Kjærbøll.561. Brehm.FL.509), s mal næb-
bet vandtræder (se smalnæbbet^. -træd-
ning, en. (gym., sport.) det at træde vande

(se III. træde 6.5;. Gymn.(1828).55. Sports-

leks.II.647. -træk, et. (fagl. ell. dial.)

afløb af vand fra et sted; ogs. om sted, hvor

der er afløb fra sø. ved de Undersøgelser,

som i 1861 ere foretagne af Stadsingeniø- 10

ren, er (det) godtgjort, at Vandtrækket fra

Assistentskirkegaarden fornemmelig gaar i

sydlig og sydøstlig 'Retning. Cit.l874.(Hist

MKbh.3R.III.102). (denne vandplante kan)
vokse saa tæt, at den besværliggør Vand-
trækket (i kanalerne i rismarker). Sal.XVIII.
20. Feilb.

\\
(sj.) om vanddrag. Det an-

det Jægerkorps havde besat Vandtrækket
ved Overso. Vaupell.LæssøesLevned.(1895).49.

-trækkende, part. adj. (nu 1. br.) som 20

trækker ell. suger vand til sig. Urtepotter, som
i Bunden ere forsynede med gode vand træk-
kende Lag af Sm&B,steen.VidSelskSkr.Nat.

6R.VIII.615. VSO. -trængsel, en. [6.3]

(nu næppe br.) (heftig) trang til at lade van-

det. Buchhave.J.13. BiblLæg.V111.236. VSO.
-trøje, en. I) f d. s. s. Kork-, Svømme-
trøje. ChrFlensb.DM.II.69. 2) det mel-

lemrum ml. motorcylinderen og den omgivende
kappe, hvori kølevandet cirkulerer. SkibsMask. 30

147. -tnd, en. (ænyd. vandtude; nu sj.)

tud paa vandpost, vandkande olgn. Moth.V51.
VSO. jf. (m. ordspil paa tudegrim ?j; grim
er hun som en Y&ndtud. Bang^PoU''Ul941.
ll.sp.l). CP -tnng, adj. tung p. gr. af væde,
vandindhold. Han vaklede i Land . . Hans
lange Haar hang vandtungt ned ad Nakken.
SMich.Æb.23. Aaret rundt driver vandtunge
Skyer herind. Pont.EVll. jf.: Naturglædens
Ild blev . . gennemfugtet af det Dagligdags' 40

Vandtunghed. TroelsL.XlII.143. -tur,
en. (sj.)^ ro-, sejltur (i baad). Hauch.III.386.
-turbine, en." turbine, der drives ved
vandkraft. PSchrøder.Maskinlcere.III.(1918).
402.

II
om roterende plænevander. HavebrL.*!!.

1061. -turse, en. (jf. -trold; if. folketroen:

overnaturligt ondsindet væsen, der tænkes bo-

ende i gadekær, brønde olgn. Du maa aldrig

komme til Vandet (0: bækken), for dernede
boer Vandtossen, og naar han faaer fat 50
paa de smaa Piger, saa gjør han dem For-
træd, saa de blive blege og kolde. AntNiels.
FL. 11.98. JKamp.DF.215. JJfF. -tynd,
adj. (fagl.) af en konsistens som vand. vand-
tynde, stinkende afføringer. Ugeskr.f. Læger.
1931.611.sp.l. -tyv, en. I) {overs, af lat.

clepsydra, gr. klepsydra; ^7. -timeglas; sj.)

vandur. Holb.Ep.IV.459. 2) (0, jarg.) mund-
stykke paa slange (1.2.2). OrdbS. -tæge, en.

(jf. -skorpion ; zool.) i flt., om de tæger (sam- to
menfattet i en underorden), der lever i og ved
vand, Hydrocorisæ; tidligere om visse slægter
heraf. Funke.(1801).1.499. Cuvier.Dyrhist.il.
248. Brehm.Krybd.686. DanmFauna.XIl.15.

-tæppe, et. om faldende vand, der danner
som et hængende tæppe. Netop som vi rejste

os fra Bordet . . rullede et Vandtæppc.
lysere end de andre, men koldere, lumsker*
ud over Bæltet . . lidt efter begyndte en
stille, jævn Rislen, der .. forkyndte ..:

Dagsregn. Pon<.(j^.i4.
||

(teat.) om tykt vand-
rør i loftet ml. scene og tilskuerplads, v. hj.

af hvilket der i ildebrandstilfælde kan danne.f

en spærrevæg af vand. OrdbS. -tæt, adj.

som holder vand ude, er uigennemtrængelig

for vand; bl. a. om stof, materiale ell. tag,

beholder ell. (især .^) dør, skot olgn.; ogs.

om rum (især paa skib) ell. apparater (fx.

ure) og indretninger: som er saaledes beskyt-

tet, at vand ikke kan trænge ind i dem. Mid-
ler . . til at giøre (læder) vandtæt. HCLund.
Samler. I.(1803). 7. Vandtætte Stoffer, saa-

kaldte water proofs . . anvendes til Regn-
kapper o. desl. Manufact.(1872).222. Skibets
vandtætte Rum, vandtætte Døre, Luger og
Lemnxe.Bardenfl.S0m.il. 117. Vandtæt Pa-
pir. PapirL.4<?<?. vandtæt Fuge. Særlig Svind-
fuge, hvis Vandtæthed er sikret ved en ind-

støbt, profileret Kobberstrimmel. TefcnLeJks.

1.583. Vandtætte VTe.TelefB.1947.sp.9364.

II (j^''^g-) billedl. et Mord med vandtæt Alibi

for ham (o: morderen) se\w.Pol.''U1934.11.

sp.l. „Sort Børs-Rejserne stopper man jo

endda ikke —" — „Maaske ikke, men hvad
er vandtæt over for Folk, som vil overtræ-
de Bestemmelserne." /n/orma<ion."/i22945.2.

sp.4.
II

hertil Vandtæthed. Amberg. Gnudtzm.
Husb.107. Sterm.Textil. (1937). 195. se ogs.

ovf. 1. 24. -tætning, en. (fagl.) det at

gøre noget vandtæt. Vandtætning af Dæm-
ninger. ITPP. 2536. 52. Vandtætning af Pa-
pir og Yaip.IngBygn. 1943. 244a. -t»j, et.

I) (1. br.) tøj, beklædning, der er uigennem-
trængeligst) for vand; olietøj olgn. To, tre

kraftige Mænd, forsynede med Pelse og
Vandtøj, forsvarlige Vandstøvler ikke at

glemme (0: til en isbaadsfærd).PhRDam.
FI.71. 2) (nu 1. br.) servantestel; vandstel.

JMeldal.Erindringer.(1883).34. VortHj.IV,2.
72. en Servante med hvidt Vandtøj. IFoe/.

RT.9. -tønde, en. (ænyd. d. s.; jf.-i&d 2)

tønde til at have vand i, bl. a. om tønde med
drikkevand ombord i skibe og (foræld.) tønde

med vand til brandslukning. LTid.1727.281.
hver Gang en Karre med fyldt Vandtøn-
de ankommer til Sprøiten. Forordn.'^*^il799.

§102. Vandtønderne . . vare surrede styr-

bord og bagbord mellem Skanseklædningens
Støtter. Drachm.PV.44. -tørv, en. (fagl.)

dyndet tørv, afsat i aabent vand. Aarb.1903.

162. AarbHolbæk.1935.105. -udlader, en.

indretning, hvorved der automatisk udlades

vand af vandbeholder, ledning olgn.; især om
apparat, hvorved fortætningsvandet bortledes

fra dampledninger og dampfyldte rum. Skibs

Mask. 28. TeknLeks. 1.584. -udskiller,
en. apparat, der udskiller de vandstænk,
der dannes af damp, som afkøles i damp-
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maskine; ogs. d. s. s. -udlader. OpfB.*I.92.

DaEngTeknO. -udviser, en. (nu næppe hr.)

vand- søger, -viser. Da.Almeenlæsning.l836.

165. -ukrudt, et. (især gart.) ukrudt, der

vokser i vand (som fx. vandpest), i Vand-
partier (voksede) selv saa langt hen som i

70'erne sjeldent . . andre Planter end Vand-
ukrud og en enkelt hvid Nøkkerose eller gul

Aakande. DanmEavebr.109. UavebrL.* 11.683.

II
hertil Vandukrudt-skærer, langt, smalt lo

savblad med haandtag i hver ende, brugt ved

rensning af damme for vandplanter. Sal.*Y

466. -ur, et. f^/. -timeglas, -tyv 1; foræld.)

et slags timeglas, bestaaende af en beholder,

i hvis hund der var fine huller, hvorigennem
tandet sivede ud, ell. om tidsmaaler med afløb

af vand fra en beholder i en anden, hvor en
svømmer med en viser angav tiden; ogs. om
andre lignende indretninger. LTid.1735.398.

et sindrigt Hydrokronometer, et Vanduhr, 20

hvis Bevægelser reguleres ved Vandstraaler.

Bille.ltaUen.il.393. OpfB.'IV,1.227f. Troels

L.*XIII.24. -vaade, en. se Vandsvaade.
•agtel, en. "^ I) vandrikse, Rallus agua-
Keus. Nemnich. Kjærhøll.547. Brehm.FL.556.

2) plettet rørhøne, rørvagtel, Porzana maruetta.

KjcBrbøll.552. Brehm.FL.562. -varme-an-
Ittgi et. (fagl.) centralvarmeanlæg, hvori op-

varmningen foregaar ved vand. OJuelJørgen-
Men.Pasning af Centralvarmeanlæg. (1932). 17. 30

-arme-apparat, et. apparat til op-

varmning af vand ell. rum. OpfB.^V1.360.
SkibsMask.305. -varmer, en. (fagl.) appa-
rat, der opvarmer en beholder med vand, der

skal bruges til bad, i husholdningen osv. Cen-
tralvarme.182.436. om Hymers bryggerkedel:

Orundtv. Mytologi. (1808). 117. -vej, en. I)

(1. br.) vej, der fører ned til et vand ell. er anlagt

ude i vandet (jf. -strandvej^. Prinsessestien

ar i gamle Dage . . de Virum Bønders Vand- 40

Tøj tU Lyngby Sø.GyrLemche.(PoU'>/iil935.
Sénd.ll.sp.l). jf.: »En sætter (0: springer)

rask i de straalende Bølger,
|
(Ham falder

Vandveien slet ikke tungl). Rich.SD.72. 2)
i(. Søvej 2.1^ færdselsvej, sejlrute til søs;

and (farvand, flod, kanal osv.), der danner
en farhar forbindelsesvej ml. to steder. Conv
Lfx.XVin.543. Landets største og saa at
tige eeneste Vandvei, Guden -Aa. Trap.'//.
673. de mangfoldige Vandveie . . der træde 50

tedenfor Gader (i Venezia). Hauch.MfU.
13. denne Vandvej (0: Suezkanalen) skal til

r Tid staa aaben for aWe. 08trup.(Til8k.

1.77). ligesom enhver kan færdes paa
vejene, kan enhver med dertil egnede

r, Baade om Sommeren, Skøjter om
HT. ren, færdes paa Danmarks Vandveje.

l{^9ydagst.B.1936/37.8p.2718. (generalen) var
llfrrc over de indre Vandveie, Canalerne
"ir >^jc&i&fpji&Bø(in.Oold8chm.NSU.NyR.1858. eo
1.275. Goos.111.409. (rejse, transportere) ad
tU. (nu næppe br.) paa vandvej(en), tilsøs,
nd søvejen. »Siger jert Navn, o Gjæster! og
veden I ginge paa Y&ndvei.PMøll.(1855).

XXVI. Ilentrykt •*/, 1961

1.169. Transport ad Vandvej. (Sc^eHer.MarO.
sende noget ad Vandvejen. L«dv. 3) (sj.) led-

ning, rør olgn., der fører vand fra et sted til

et andet. De smaa Skruepropper, som sidde
i ret Linje med Vandvejene fra (vandstands-)

Glasset til Kjedlen skulle jævnligt . . ren-

ses. Rambusch.L.l38. -vejbred, en. {ænyd.
d. s.; nu næppe br.) Sf sumpplanten vejbred-

skeblad, Alisma plantago-aquatica L. JTusch.
12. t -vejning, en. {efter ty. wasser-
wågung, sml. ty. wasserwage, vaterpas; jf.

-vægt 2) nivellering. Kraft.M.H.941. JHRa-
wert.Landmaaling.(1793).154. -veksel, en.

(nu næppe br.) vekslende vandstand ved tide-

vande. Andres.Klitf.28.30. -ventil, en.

ventil til afspærring af vandledning. Tekn
Leks.1.584. f -vi<l je, en. {ty. wasserweide)

^ d. s. s. -pil 1. Reiser.IV.172. Amberg. -vi-
else, en. f'^y. -øsning 1; l.hr.) indvielse,

daab ved vand. ConvLex.XVIII.544. Olaf og
Torgerd havde en Søn, der i Vandvielsen
havde faaet Navnet K]&Tt&n.ThøgLars.(Isl
Sagaer.1.217). -viol, en. (nu næppe br.) 2(

vandrøllike (1), Hottonia palustris L. vAph.
(1764). Hubertz.Ærø.(1834).233. VSO. -fioL
JTusch.109. -viser, en. (jf. -søger; især

dial.) person, som (i reglen v. hj. af en pile-

kvist) kan paavise, hvor der er vandaarer i

jorden, og man ved boring kan træffe vand;
person, der viser vand. Thyreg.BB.IV.244. en
anerkendt Vandviser og Brøndgraver kom
for at vise Ymd. AarbFrborg.1918.70. Feilb.

Il
om pilekvist brugt af vandsøgere. En sær-

lig Anvendelse fandt Pilekviste som „Vand-
visere". ^xLan^e.-FP. 92. -vogn, en. (jf.

Vandingsvogn u. Vandings- 1) kærre ell.

vogn, hvori der transporteres vand, fx. til

brandslukning, til vanding af kreaturer paa
marken, ell. vogn, kærre indrettet til over-

sprøjtning af veje og gader (til dæmpning af
støv), til vanding af afgrøder olgn. S&B. Op-
over Bakkerne stod en lang Række Kør
tøjrede, en gammel Røgter kørte op langs

Rækken med en Vandvogn og vandede dem.
AndNx.S.27. »Vandvognen væder Sten i

Storbygader,jyJens. Paaskebadet. (1937). 28.

køre, være paa vandvognen {efter eng.

(amerikansk) be on the water-wagon; jarg.)

være afholdsmand ell. afholde sig fra spiri-

tuosa i nogen tid. AaHermann.PH.lOl. Nat
Tid.*Uol945.6.sp.5.

||
(jarg.) nedsæt, om skib,

der er slemt til at tage vand over. Bom.S.123.
-vove, en. {ænyd. vandvowe, -voge, vande-
vove, ty. wasserwoge, eng. water-wave; jf.

-bølge; nu næppe br.) (stor) bølge i vandet.

alle dine vand-vover (1871: Brændinger^
og dine bølger gik over mig. Ps.42.8 (Chr. VI).

der kom en meget stor Vandvove som slengte

mig et langt Stykke Veys hen mod Strand-
Bredden. i2o6inson./.7(?. »Himmelens Befæst-
ning staaer adskillet

|
Fra Vandvoverne med

faste Baand. JHSmidth.IIaver.136. -væder,
en. stødhævert; hydraulisk væder. NordConv
Lex.* VI.91 5. OpfB.*II,1.48. -vædske, en.

82



499 Vandvægt Yandøsnins; 600

[6] (annt.) vandklar vædske, der opfylder rum-

met bag hornhinden i øjet (Humor aqueus).

Moth.Conv.V29. Anat.(1840).II.274. AKrogh.

FysioUll. -væfft, en. flt. (i bet. 2) -er

(LTid.1724.671. Hallager.330). {jf. ty. was-

serwage ; nu næppe br.) I ) redskab til vejning

af vand ell. til bestemmelse af et fast ell. fly-

dende legemes vægt i forhold til vand ell. til

bestemmelse af mængden af de i vand opløste

stoffer olgn. JCLange.NV.27. vAph.Chym.III.

616. 2) (jf. -vejning^ (apparat til) nivellering;

især om apparater sovi libelle, vaterpas, det

4de (lag i et gulv) blev prøvet efter Vand-
Vægten, og siden Tpo\eTet.LTid.l727.805.

Veiene ere . . blot afgravede, og have en

god Vandvægt eller Niveau. Rahb.Min.l787

.

1.359. MO. -VJekst, en. (nu sj.) d. s. s.

-plante. Kraft.M.II.720. Gymn.(1828).105.
MO. VSO. -v»ld, et. (sj. Vande-. Blich.

(1920).XX1X.185). (Q), 1. br.) vand, der væl-

der frem, ned osv. Kilde-Aasen, hvor Vand-
vældet nedrinder. LHøyer.0.89. da Larmen
med et steg vældigt og holdt ved som et

Vandvæld fra aaben Sluse. JVJens. SS. 1.

•Tfeilins;, en. (ænyd. vandwelling (Huit-

feldt.JensGrand.(1599) .6) ; nu kun dial.) væl-

ling, kogt af mel (gryn) og vand, ell. om sule-

vælling (jf. -suppe). Moth.V51. Larsen. UfF.
•Tserdi, en. (fys.) den vægt af vand, der

kræver lige saa stor varmemængde som et

givet legeme for at opvarmes een grad celsius;

den varmemængde, der kræves til at opvarme
et legeme een grad celsius; varmekapacitet.

Sal.XVIII. 82. MKnudsen.Fysik. (1923). 40.

-værk , et. flt. -er ell. (sj.) d. s. (vore

fortrinlige Vandværk. Gads Mag. 1932. 385)

.

{ænyd. d. s.) I) (foræld.) værk, anlæg (fx.

fabrik, mølle), der drives ved vandkraft, ud-
nytter et rindende vand. I alle Søer, hvor
Flodemaal formedelst Vandværkers Drivt
bemærkes og udraadXes.KSelskNyeSkr.IV.
470. de ved et Vandløb beliggende Møller

og andre Vandværker. Lov '"/tIs^S.^S^. Lov
Nr.63"/tl880.§32.37f. 2) (nu næppe br.)

vandkunst; springvand, overmaade kunstrige
Vand-Verker og Lyst-H&wer. Pflug.DP.207.
(Fontana Treti er) et prægtigt og colossalt

Vandværk, hvis Lige man selv i Rom ikke
saa let skal &nde. Hauch.MfU.258. 3) an-
læg, der tjener til at fremskaffe vand og føre

det ud til forbrugsstederne; især om pumpe-
station(er) med reservoirer, rensningsanlæg
olgn., der gennem et ledningsnet forsyner
et omraade med forbrugsvand; tidligere ogs.

om hele ledningsnettet (jf. VSO.). MR.1714.
269. Vandet (drives) ind i Kiøkkenerne fra

otte forskiellige Vandværker. Thiele.Breve.60.

OpfB.*IV253.
II

(jarg.) i udtr. som: luk du
nu a' for Vandværket (o: hold op med
at græde)\PoV*/,1921.6.sp.6.

|| hertil bl. a.

Vandværks-anlæg, -behandlet (vand), -be-
styrelse, -bestyrer, -ledning, -pumpe, -re-
gulativ, -vand (o: (grund)vand, der er

renset i et vandværk, vand, der kommer fra

et vandværk), -viesen, et. I) (jf. -aand;
mytol.) overnaturligt væsen, der tænkes boende
i vand. NMPet.Myth.94.113. AOlrE.NG.253.
2) den institution, der administrerer et om-
raades vandforsyning; indbegrebet af den virk-

somhed og de anlæg (vandværk osv.), der

hører til en bys (et omraades) vandforsyning.
MR.1714.270. Vand-Væsenet i Helsingør.

Luxd.Dagb.L149. Kongen har fundet for-

:'o nødent . . at ordne Vandvæsenet i Kbhvn.
RegU'U1812.Indl. HFB.1936.xix. \\ hertil

(foræld.) Yandvæsens-inspektør (o: in-

spektør i Kbh.s vandvæsen, der førte tilsyn

med vandmestrenes arbejde. Anordn.^^U1812.

§3). -v«5V, et. ^^y. -celle; bot.) væv, der har
til opgave at optage og gemme vand, saa planten
kan benytte det i en tør periode. Warm.Bot.230.
-ægte, adj. (fagl.) om farve: uopløselig i

vand. TeknLeks.I.142. hertil: Vandægthed.
20 Malerfaget, f1935]. 31. -øg^le, en. {ænyd.

vandøle; ^7. -firben, -salamander; zool.') øgle,

der lever i ell. ved vand; nu om visse store,

tropiske øgler (bl. a. varanerne). Moth.Conv.
V30. SaUXXlV520. (dial.) om vandsala-
mander, at. 1767. (OrnitholFT. XXX. 127).
BornhOS. -øjet, adj. (især dial.) som har
rindende ell. fugtige øjne. Karlene blev brø-

sige efter for stor Nydelse af Spiritus,

og saa blev Pigerne vandøjede; thi Dan-
30 sen efterfulgtes tit af Sl&gsm&al.AarbHards.

1928.17. Feilb. uegl.: Decembersolen skulde
virke varmende og befriende, var den end
nok saa lav og vandøiet.MMøller.Præste-

fruen.(1907).35. -ørken, en. (jf. ty. was-
serwiiste; nu næppe br.) om vidtstrakt, trist

vandflade. Midt i hele denne Vandørken
(o: den meget brede Amazonflod) længtes

jeg efter nogen Plantevæxt, som mit Øie

kunde hvile paa. D Tidsskr. 1851. 8. S&B.
40 Kallebodstrand laae som en tora Vandørk.

i

CBernh.V.199. I. -øse, en. (ogs. -øser. VSO. \

jf. Huusholdn.(1799).L13). (navnlig om for-
\

hold paa landet) øseredskab med langt skaft, \

hvormed vand øses op af vandbeholder (vand-

spand i køkkenet olgn.). Amberg. Ude i Køk-
kenet drak hun hurtigt lidt af Vandøsen,

j

Pont.SM.95. Buchh.UH.72. Feilb. jf. (maa-\

ske til øse, et regnskyl): Margrete vandøse, se\

Margrete 4. II. -øse. v. vbs.-ning (s.d.).\

50 {efter oldn. ausa vatni (jf. u. vanddøbe^; hist.)

om den gammelnordiske skik at hælde vand

over barnet ved navngivningen, derpå vand-

øste de drengen og kaldte ham Olaf. Grønb.

Nordiskemyter.(1927) .29. Da fødtes der deml

en Søn, som blev vandøst og kaldt Thorolf.j

JVJens.(IslSagaer.I.65). -øsninjf, en. I)

(jf. -vielse; hist.) vbs. til IL -øse. LNHelveg.

Kirkehist.før Reformationen.L (1862).12. Johi\

Steenstr.MK.lO. 2) f stærk strøm, nedstyrteri\

60 af vand. dette er en skiøn bred Flod, hvi'j

Vand styrter sig med . . Heftighed ud
Søen . . De store Vandøsninger rive bestan

digen et stort Tal Træer fort med sig. Reiser

V225.
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Vane, en. ['va-na] Høysg.AG.118. (nu
dial.Ynfine. PoulPed.DP.19 (c^ Dunkel-
blaane, mørk sky). Holb. Paars. 39. 144. 153
(CV) daane). Hørn.Moral.II.58. Thorsen. 60.

jf. JHSmidth.Ords.172. Dania.IX.29f. LollO.

Flemløse.118. Feilb. Kort.32). fit. -r. (ænyd.

glda. vane, vaane, æda. wanæ (Lund.Ordb.

Harp.Kr.43. Mariakl), won(æ) (DGL.II.203.
PlensbSt.84), sv. vana, no. vane, oidn. vani;

Hl II. van; jf. Sædvane, Uvane)
I) en hos et levende væsen, især en per-

^iin, udi:iklet (tilbøjelighed til en vis) mere

eU. mindre individuelt særegen, uvil-
kaarlig, (næsten) ubevidst adfærd ell.

handlemaade (ogs. tænke- ell. følemaade,

jf. Tankevane^, der hos vedk. har faaet en
fast, ligesom naturbestemt form, saa-

ledes at en afvigelse fra en saadan adfærd
volder besvær ell. ubehag; undertiden m. bibet.

Vane paa (o: at anfalde) de Danske Kyster.
Grundtv.Saxo.il. 292. sa.Snorre.1.43. LollO.

UfF.) ell. (nu mindre br.) til fHans Vane . .

til Løgn. Høysg.S.202. Mine gamle Vaner til

at færdes paa Søen, til at streife om i Mark
og Eng. Hauch.MfB.150. Ægypternes Vane
til at gaa barfodede i Nilens Dynd. JLange.
BM.I.93. Islændingens vane til at ordne et

stoi.AOlr.DH.n.302). \\ om bestemmelse af
10 tilbøjelighedens art ell. omraade ved appos.

(den daarlige vane at spise for meget), ved
udtryk m. Vane som præd. (ået er en daarlig

vane at osv.) ell. som del af præp.-led se

ndf. bet. 1.1-3. I.l) i al alm. (de er) fulde af

avind . . sviig, ond vane (1819: Vanart^.
Rom.l.29(Chr.VI). *led os alle paa Her-
rens Bane

|
Fra Verdens Kløgt og vor

gamle Yanel SalmHj.223.3. Vane og Slen-

drian og Lidenskabsløshed (fordærver) efter-

af færdighed (øvelse, tilvanthed); i best. f. 20 haanden . . de Fleste, saa de bUve tanke-
ett. i fit. især som udtryk for den for et

(vane)menneske karakteristiske daglige (til-

vante) levemaade (leve-, livsvaner) , der

giver sig udtryk paa et enkelt ell. flere om-
raader (i forb. som faa, have (dyre) vaner
(bet. 1.2), komme ud af vanen (bet. I.2)

ofl.); ofte nedsæt., dels om tilbøjelighed til

noget uheldigt, dadelværdigt (jf. Synde-
vane og Vane-dranker, -forbryder ofl.), dels

løse. Kierk. VIL 35. min slemme Vane at

holde mere, end jeg lover. PNNyegaard.S.
133. Gamle Vaner (0: traditionsbestemte livs-

forhold, vanekristendom olgn.).ZakNiels.(bog-

titel.1883). uegl.: Markedets Vaner og Lu-
ner. Nathans.GB.45. han kendte sin Maski-
nes (0: en motorcykels) Ya.ner.Buchh. Godlille

By. (1937). 98. I.2) m. person-subj. i udtryk

for en saadan tilbøjeligheds tilstedeværelse.

med forestilling om overdreven (slavisk) zo opstaaen, ophør; især i forb. m. have ell.

afhængighed af en saadan (i og for sig

uskyldig) tilbøjelighed (jf. Kierk.11.115 f.).

II
med nærmere attrib. bestemmelse, fx. en

gammel vane ell. gamle vaner (Moth.
V128. OeconT.V.43. S0iberg.KK.II.86. se ogs.

ndf. bet.l.i og 4-5^, indgroet vane (Oehl.

Er.II1.72. VSO.), god(e) vane(r) (VSO.
Indøvelse af gode Vaner (er) betydnings-
fuld. fier/Å'ont;.ZX//.373; ell. (især) ned-

faa: have ell. faa en ^daarlig osv.) vane,
ogs. (nu mindre br. i alm. rigsspr.) med nær-
mere bestemmelse ved præp. (jf. ovf. sp. 50V'^)
med inf. som styrelse; have ell. faa va-
nen ^at osv.) (Borreby.PA.63) ell. (m.
ubest. f.) vane (til) at osv. ell. (nu især)

den ^daarlige osv.) vane ^at osv.) ell. (se

ogs. u. IV for Ib.i) have, faa for vane
^at osv.). *Per Degn, som Brændeviin at

tæt.: daarlig, fandens (Holb.Paars.153), ao dricke haver YsLSine. Holb. Paars. 39. *Din
forbistret (Skuesp.V.216), grim (Feilb.),

hæslig (Oehl.AV.(1810).125. JHelms.G.138),
kedelig, (i rigsspr. nu 1. br.:) ond (Høm.
Moral.II.58. Høysg.AG.118. MO. Feilb.II.

746), (dagl., dial.:) skidt (EBertels.D.15),
ilem (Holb.Bars.II.12. Høysg.S.88. Grundtv.
Saxo. 1.236. Winth.(NBøgh.CW. 11.79). se

og$. u. I. Rod 4.2), slet (VSO.), styg,
væmmelig vane ofl.; m.h.t. levevis (leve-,

Husbond' (sagde hun) da har en Fandens
Vaane. sms<.i53. Erkebispen Eskild . . havde
i de forrige urolige Tider faaet Vane til

at byde og foreskrive Love. Mall.SgH.175.
Har altid du endnu den slemme Vane,

|

At hakke lidt paa Sighvat ? Oehl. XI. 3.

*disse
I
Smaafugle have Vane

|
Rosernes Duft

at r2ine.Heib.Poet.III.41. Min Fader havde
nu faaet for Vane, tvertimod hvad han ellers

Uvwaner): dyr(e) (VilhAnd.Litt.III.698), 50 pleiede, paa en bestemt Tid ud paa Efter
fa>t (e ) (MariaSten. EthvertDyr kan det. (1940).

62), flot(te) (S0iberg.KK.II.86), nøisom-
(me) (KAabye.PT.141) vane(r) ofl. \\ med
tmpvelse af tilbøjelighedens (ell. den derved
bestemte handlings) maal ell. retning ved præp.
med ((jomsvikingernes) Vane med at strejfe

« falde ind i Riget. Schou8bølle.Saxo.289.
Hans Vane med . . Løgn. Uøysg.S.202. nu i

alm. tpr. kun i forb. som komme, være i

middagen at gaa over i Slotshaven. DracAm.
EO.107. Han havde en Vane med at ligge

paa Ryggen og sove. Leck Fiseher. Ka. 67.

Æselet sagde til Bileam: . . Har jeg ellers

haft for Vane (1871: pleiede jeg nogensinde^
at bære mig saaledes ad over for (lig?4Mos.

22.30(1931). den, der kysser pigerne, han
har en hæslig vane, se I. Pige l.i. m.h.t.
leve-, livsvaner: faa (S&B.) ell. have

vane med noget, se bet. 1.2) ell. (nu dial.) eo fdyre, flotte osv.) vaner (se ovf. sp.SOl***^).
paa ((de) Nederlandske Skibe . . hafde faaet
Vane paa at opbringe alle de Danske og
Norske Skibe som de kunde antreffe.iS'/am?e.
CkrIV155. de Julinske Vikinger, »om havde

II
med tilsvarende anv. i andre udtryk (som

obj. ell. efter præp.): gøre (en) vane af
noget (Moth.G348. Lov '"U 1866. §239) ell.

(nu) gøre (sig) noget til (en) vane (MO.

32'
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SdcB.), f&lde (PoV*U19W.Sønd.l4.sp.4) ell

især komme (Moth.Vr28. JørgenNiels.FL.

34), være fVSO.) i vane med; blive i

(CSPet.Litt.828) ell. (1. br.) falde hen i

(HSeverinsen.SM.14) vanen olgn. de, som
giere en Vane deraf (o: at gaa paa ma-
skerade), føre et skammeligt Levnet. Holb.

Masc.II.3. Børn, som komme i Vane med
at faae Belønning for det Gode, de giøre,

komme snart i Vane med at giøre det

Gode for Belønningens 8ky]d. Rahb.Fort.I.

70. kom ikke i Vane med (Chr.VI: tilvæn

dig ikke^ at nævne den ÉeUige. Sir.23.11.

II
m. mods. anv.: aflægge en vane (JSneed.

VI.9. Oehl.Er.III.72. se videre u. aflægge 3;,

lægge en vane af (JHelms.G.138. Gjel.KH.

145), komme (ud) af vane (med) (JBaden.
DaL. MO. S&B.) ell. ud af vanen, (nu sj.:)

lade en vane (se IV lade l.ij ofi. „Vidste

jeg, at du gav disse (fornemme) Titler af

Malice, skulde det bekomme dig ilde." —
„Nej min Troe giør jeg icke Mester; men
mand kand icke saa hastig komme af Vanen
igien." Holb. Kandst.¥ 8. *Hunden forglem-

mer sin søvnige Vane,
|
Kradser paa Døren;

et talende SpTOg\Hrz.FN.93. Hun var kom-
men ganske ud af Vane med at benytte
sin Tid. Ojel.T.279. \\ som udtryk for at paa-
virke en andens tilbøjelighed (vane): bringe
(PoVU1940.1.sp.4) en i vane med noget,

vænne ell. (tidligere) komme (Høysg.S.88)
en af med en vane ell. bringe en ud af
en vane olgn. jeg (o: Erasmus Montanus)
vilde gierne venne ham (o: broderen Jacob)
af med den Vane at sige du til mig. Holb.

Er.II.3. JHelms.G.138. 1.3) m. subj., der be-

tegner tilbøjelighed, adfærd, som man er kom-
men i vane (I.2) med, har gjort sig til vane;
især i (upers.) udtryk som det er en (daar-

lig) vane fat osv.), det er hans vane, er

blevet ham (til) en vane, er blevet (til) en
vane for ell. hos ham (S&B.) olgn. det er

en slem Vane at misbruge saaledes Guds
Navn, naar mand taler om Vest og Buxer.
Holb.Bars.11.12. naar en Ting (som fx. brug

af prunkende titler) er først kommen udi
Vane, ansees den ikke meer underlig, sa.

MTkr.43. *Det er en hæslig Vane,
|
At

unge Svende blande næsviis sig
|

I Talen.
Oehl.AV(1810).125. i disse 14 Aar er (det)

blevet de Samtidige en Vane at beundre
hende (0: en skuespillerinde). Kierk.X. 334.
Hans Skjældsord, der var blevne ham til

Vane, havde altid efterladt mig slø\. Schand.
FrProv.55. deres Lidenskab blev overmæt
og deres Kys kun en Y&ne. EChristians.Hj.
306. 1.4) i udtryk for en vane (l.i) som
aarsag til ell. (fx. m. præp. (i)mod) som
modstand mod en vis maade at forholde sig

paa. Naar Overflødighed engang er kom-
men ind i Verden, bliver den ved Vane
fornøden. 7 Sneed. 7/7. 29. *Medens Fjerde
Christian var Konge,

|
Da krigede Svier og

Daner
|
Alt efter de forrige Yåner.Blich.

(1920).XXIII.30. Om Aftenen gik jeg i den
Restauration, hvor jeg . . pleiede at komme,
og formodentlig ved Vanens Hjælp endog
havde befundet mig vel.Kierk.III.208. H.
blev uforsigtig, saa helt mod sin Vane,
han havde drukket stærkt.ZAfunifc.^/. 76.
tro mod sin vane, sin vane tro, se II. tro 1.2.

især i forb. af (gammel) vane: At giøre

noget af Vane, er at gjøre det, fordi man
10 er saa vant derved, at man ey kan lade

det, eller og, at man næppe selv veed af,

at man gjør det. Høysg.S.316. dersom det
var muligt, at Nogen af Vane, eller fordi

det var Skik og Brug . . gik til Nadverens
hellige Maaltid. ZierÅ;.Z.256. den jevne Pas-

gang, som Torvehestene kjende af lang Vane.
NPWiwel.NS.198. der kunde de sidde, af

gammel Vane, han med Armen om hen-
des Liv. JPJac.11.209. Jørg.BF.81. uegl: nu

20 (0: midt i maj) springe (træerne) ud . . men
at de springe ud af Vane og ikke af Varme,
det er det, jeg ikke holder a.f. HCAnd.Breve,
1.307. 1.5) i særlige forb., talem. olgn., i ud-

tryk for vanens store, indgribende, varige magt.

være en Slave af sine Vaner. VSO. D&H.
(jf. Vane - slaveri, -trælj. vanens magt,
spec. i talem. vanens magt er stor. Den
som oftere betragtede ham, kunde i hans
Gang see et BUlede paa Vanens Magt.

30 Kierk.VI.261. Mau.11149. Brandes.Br.I.320.

alting er (ell. bliverj en vane, man
vænner sig til alt (ogsaa det ubehagelige).

Mau.11153. „Men jeg er slet ikke forberedet

(0: paa at blive sat i gældsfængsel)" . . „Det
pleier man heller ikke gjerne at være .

.

Men alting er en Vane." Tode./Z.iSS. MKlit-
gaard.GM.lOO. vanen gør det ell. det er

vanen, der gør det, vanen har stor magt,

er den virkende aarsag. spøg.: „Vanen gjør

40 det," sagde Skrædderen, han stjal en Lap
af sine egne Bnxer. Mau.lllSlb. Krist.Ord-

spr.449. VilhAnd.Litt.II.549. gammel vane
bider bedst (Biehl.DQ.IV.84.190. Drachm.
DG.125), se u. 1. bide 4.2. vanen er den
anden ell. den halve (Oehl.XII.238. Vogel-

Jørg.B0.591) natur, se u. I. Natur l.i. jf.:

Vanen . . er det halve af Livet. fl^omo/S.

GL.278. samt: Vane bliver omsider til natur.

Moth.V128. ond vane ell. slemme vaner
50 har lange (dybe) rødder, se u. 1. Rod 4.2.

vanen vil stive den hældende vogn,
se u. Vogn.

2) (nu ikke i alm. rigsspr.) en i en større

kreds (et samfund, et folk) herskende sæd-

vane; (fast, gængs) brug; (sæd og) skik.

det er kommen i vane deim^ed. Moth.V128.
at gjøre noget efter Vanen eller Sædvanen,
er at rætte sig efter Skik og Brug, eller at

gjøre noget, fordi andre pleye at gjøre det

60 sa,mme.Høysg.S.316. Det var fordum en

Vane i Norden at drage ud paa Søerøverie.

Mall.SgH.447. Det er kommet i Vane (er

blevet Skik.). MO. Feilb.

Vane-) i ssgr. (især o ell. fagl.) til
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Vane (1), som udtryk for, hvad der hidrører

fra, er bestemt ell. præget af vane(r), især

(navnlig nedsæt.) med forestilling om uhel-

dige, daarlige vaner ell. om en (overdreven)

stærk afhængighed af vanen (det tilvante,

traditionelle), en deraf følgende mangel paa
frihed, frisk, selvstændig følelse ell. drift; saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) forsk, mindre

br. ell. let forstaaelige ssgr. som Vane-be-

greb(er), -behersket (jf. -bunden^, -betonet, lo

-bøn, -dorsk (jf. -sløvj, -dyd, -døs (jf. -sløv-

(hed)), -fejl, -forestilling(er), -forhold, -from

(jf. -kristen), -færdighed, -god, -høflig(hed),

-indtryk, -moral, -morfinist (jf. -dranker),

-præget, -religion, -religiøsitet (jf. -kristen-

dom^, -smil, -suk, -tanke, -tro (jf. -kristen-

dom) o/L -altergangs:, en. (jf. -kristen-

(dom) ojl.) vanemæssig altergang. D&H. Dag
Nyh.*/it 1912. Till. 2. sp. 4. -banden, part.

adj. bunden (helt afhængig) af (sine) vaner; 20

tom er en slave af sine vaner. D&H. Rode.

VR.94. -dom, en. spec. (til suffiks -dom
1 og 3; sj.) om (aandelig) beskaffenhed, væ-

sen, meninger olgn., der skyldes (slavisk) af-

hængighed af vanen (det tilvante, traditio-

nelle). Folket (bør ikke) blive i Tossetroen,

al den sløve Vanedom skal ruskes ud af det.

Pol."/i,1920.8.sp.4. DetfrieBlad.l922.6.sp.l.

•dranker, en. (jf. -drikker^ den, der er

dranker af vane, for hvem nydelse af beru- 30

sende drikke (til overmaal) er en (daglig) vane
(og nødvendighed); kronisk alkoholist. Sal.

1.563. en let Vanedranker, som f. Eks.

drikker sine 5 Glas 01 d&^\ig. TilÆdruelig-

hedsFremme.1905.53. Stimulanser.(1945).213.

•drift, en. (1. br.) drift, som (alene) skyl-

des vane (og mangler den egentlige drifts

naturgrundlag). MO.^ VSO. -drikker, en.

den, som (stadig, daglig) drikker (spirituøse

drikke) af vane; ogs. d. s. s. -dranker, spiritus- 40

imprægnerede Vanedrikkere. PHans.KK.202.
D&H. jf.: dette Vane-Drikkeri.5Å'oc;».
Digteren. (1907). 160. -dyr, et. (jf. -hest;

dyr, som (trolig) følger sine vaner (og saa-

ledes gør det rette, finder den rette vej olgn.).

•Hvad neppe selv jeg vilde fundet,
| Det

gode Vanedyr (o: en hest) mig f&ndt. Winth.
XI. 150. VLDyr.1.114. |j især uegl., navn-
lig (talespr., spøg., nedsæt.) om et menneske,
der (med dyrets ufrihed) følger, (helt) la- 50

der sig beherske af sine vaner, nogen For-
andring hører der til, ellers bliver man
forvænt, et y&neåyT.CBernh.NF.IV223.
Ooldschm.BlS.IV194. han er hvad man kal-

der „et \&nedyT".JLange.BM.I.86. spec.

I

($om talem.) i udtr. mennesket er et
vanedyr. •Mennesket er jo et Vanedyr!
I Han vænner efterhaanden sig til Alt;

|

I

Men studser. Dyret liig, ved ukicndt Fare.
I OeM.HS.(1815).145. PalM.IL.1.62. AndNx. 60

j

LK.92. -forbryder, en. (jur.; mods.
. Lejlighedsforbryder^ den, der er forbryder

1 af vane, har særlig hang til (en vis art) for-
' Nydelser og driver dem professionelt. Sal.

XVI. 96. KPont. Retsmed. 1.25. -forstop-
pelse, en. (med.) forstoppelse, der skyl-

des en varig tilbøjelighed (p. gr. af stille-

siddende levevis, ensformig kost, slaphed af
underlivsmuskulaturen) ; habituel forstoppelse.

Panum.241. -fuld, adj. I) (sj.) som er

fuld af vaner. MO.^-* 2) (efter Chr.Y'sNo.
Lov.(1687).3—12—21; sj.) om kreatur: som
har uheldige vaner, nedbryder gærder olgn.;

uvan (2.2). Moth.V128. Baden. JurO. MO.
VSO. D&H. -fæste, v. (1. br.) m. h. t. ad-

færd: fæste (give fast form) ved vane (idelig

gentagelse), nogle (tilpasningsformer) kan
faa skæbnesvangre Konsekvenser — navn-
lig hvis de \&nelæstea.NatTid.^*U1930.M.14.
sp.4. -g^anjp, en. (jf. -gængeri; 1. br.) til-

vant, vanemæssig gang (gangart ell. vandring);

ogs. uegl.: tilvant, vanemæssig adfærd ell.

levevis; (gammel) slendrian (jf. -tT&v). Det
er . . gammel Vanegang, der volder, at .

.

Forfattere af historiske Lærebøger . . bruge
Slave og Slaveri (i steden for) Træl og Træl-
dom. HøjskBl. 1898. sp. 397. Mennesker som
hele Livet igennem havde gaaet deres Vane-
gang til og fra Aiheidet.AndNx.PE.il1.44.

Hjortø.Fa. 43. -gængeri ^ et. (l.br.) det

at have (bruge) en vis vanegang; især uegl.:

vanemæssig adfærd ell. levevis; (gammel) slen-

drian. Larsen.* (1888). Lambek. Fremskridt.

(1912).ll. -hest, en. (sj.) anv. uegl. paa
sa. maade som -dyr: Man bliver en udslidt

Vanehest, man traver helt i de andres Spor
allerede! 5t; Lo. /ns. 85. -hævd, en. (sj.)

hævd, som hviler paa vane. HjælpeO. D&H.
jf.: al vanehævdet Enkeltmands-Over-
vælde i S&mfvmdet. Hejmdal."/il869.1.sp.2.

-kristen, adj. til -kristendom: Larsen.*

(1888). den vanekristne, vanemoralske Fa-
milie, han er omgivet a,f.Tilsk.l933.II.64.

II (jf. 1. Kristen^ som subst.: AHenningsen.
LOJ.221. Hyklere og . . Vanekristne. £i7/e-

skovJ.H.1.140. -kristendom, en. (jf.

-kristen^ kristendom, som (væsentlig) hviler

paa vane, er af en konventionel art, uden
(levende) personlig overbevisning. Rudelbach.
DetborgerligeÆgteskab.(1851).70. Jeg er en
Hader af „Vane-Christendommen" . . en
verdslig Letsindighed, der sorgløst lever hen
i den Indbildning at være Christen, uden
maaskee engang at have noget Indtryk af

ChTistcndommen.Kierk.XIII.437. Ingen frel-

ses ved Vanechristendom. ikfarM)enda.Fo/A;e-

kirkesForfatn.(1851).48. Schand.SF.204. Bil-

leskovJ.H. 1.196. -kær, adj. (l.br.) I) om
forhold: kær paa ^rund af vane (tilvanthed).

•Byrden . . |
Tilsidst . . falder let og bliver

vsLnek']ær. Søloft.Panth.238. Hjertet vender
|

sig fra det Gamle, Vanekjære til
| det Nye.

llia Fibiger. Niels Ebbesen. (1866). 60. 2) (jf.

II. kær 3.1^ som sætter stor pris paa, føler

glæde ved vaner (det tilvante), er (stærkt)

vanebunden. „Maaske (plages jeg af) en
Fornemmelse, man kunde kalde Forandrings-
Spleen, som plejer at følge efter Foran-
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dringens Fryd." — „Hvor dybsindigt; men
er det ikke ogsaa en Fornemmelse, som
plejer at plage vanekære og lunefulde Men-

nesker?" £sm./PrownsenY7«90;.2i(?. D&U.
-liv, et. af vaner behersket liv (levevis), især

med forestilling om trættende ensformighed,

trivialitet, slendrian. MO} alt det Gode og

Smukke i hans Indre . . ligesom overgroedes

af Vanelivets Ukrudt. [ThornamjOnkelNiels.

(1854).193. Brandes.IX.417. slip Vaneliv og

Slendrian og „det gaar sgu nok altsamraen."

KMunk.OS.47. De faa Ord, der faldt mellem
dem i Vanelivet, var klangløse Skillemønter

paa en Disk. MartinAHans.A.94. -menne-
ske, et. menneske, som har (stærk) tilbøje-

lighed til at leve efter (faste) vaner og er

stærkt præget heraf, (ofte i nogen grad ned-

sæt., men mindre end -dyr^. Vanemennesker.
SMich.(bogtitel.l892). med Aarene var (han)

bleven noget af et Vanemenneske. Pon^.LP.
V111.193. Gamle Folk bliver Vanemennesker.
SvClaus.ER.lO. -mænsigf adj. om adfærd
olgn.: fremkaldt af, hvilende paa, stemmende
med vanen (de hos en person, ogs. i en

vis kreds raadende vaner), en Tid, da En-
hver vanemæssig og uvilkaarlig betragtede

sig selv og Andre som ChTistne.HNClaus.
Conf.7. Brandes.XII.56. hendes Tungespids
var idelig paafærde med den lille hastige

Bevægelse henover Overlæben, der vane-
mæssig ledsagede hendes Smil. Pon^.LF.F//.
156. de vanemæssige Opgør inden for det
dekadente Bourgeoisis Saloner. iVa</jans.P.2i.

;/. Vanealtergang: Sognemenigheden — med
vanemæssig Altergang højst to Gange om
Aåret. MPont.SK.8. jf.: Det er det egentlig

forfriskende og fornyende ved Rejselivet, at
man . . rykkes ud af den Vanemæssighed,
hvori vor Aand saa hurtigt lægger sig til

Hvile og sover ind. Pont.GA.109.
\\

(lir.)
om person: som er noget if. vane; vane-.

den professionelle eller vanemæssige For-
bryder. Oi2Mnp.iiL.225. -plante, en. (gart.)

plante, hvis trivsel er betinget af uforandrede
vækstforhold, regelmæssig, ensartet behandling.
Vaneplante, som (araucariaen) er, ønsker
den ikke snart at staa lyst og snart mørkt.
HPaludan. Vore Stueplanter.(1924).23.
Vaner, en. se I. Van.
Vane-ro, en. (1. br.) vanemæssig ro;

vanelivets ro. Han elskede hende lidenskabe-
ligt, med dette fremdæmrende Afsind, der
skræmmer os midt i vor dagligdags Vanero.
Drachm.F.1.437. -ryger, en. den, der ryger
(tobak) af vane, har den vane at ryge (meget
og) til stadighed. FrHallager.Hysteri.(1901).
121. Stimulanser. (1945). 259. -rømmer,
en. den, der har den vane stadig at rømme
sig. Bliver Luftrørskatarrhen kronisk, bli-

ver Sangeren ofte „Vanerømmer".iVa<Ti:d."/4
1940.9.sp.3. -sag, en. (især talespr.) en
(rent) vanemæssig adfærd, maade at forholde
sig paa; nu især som udtryk for, at man ved
vane (let) kan afpasse sig efter, vænne sig

til noget (som paa forhaand kan synes be-

sværigt, ubehageligt), i forb. det er (bare) en
vanesag olgn. Gamle B, havde den Vane ofte

at gnide sig stærkt i Hænderne . . Det er

ikke godt at sige, hvad Grunden oprindelig

var, men nu var det en Vanesag hos ham
at tage sig nogle Timer af den voldsomste
Hændergnidning. rops.<S'i^.29. kulde (o: at

kunne taale kulde) er en vanesag. i^iVoriet;.

10 L.85. det bliver en Vanesag at høre det.

Bornholms Tidende.^^U 1936.2. sp.3. -slave-
ri, et. (1. br.) det at være en slave af vaner.

Folks frivillige Vaneslaveri. JacPaiMdan.L.5.9,
-sløv, adj. (1. br.) som vane (efterhaanden)
har gjort sløv (sløvet). Kærtegnet (var) dag-
ligdags og ya,nes\øvt.Leck Fischer. HM. 225.

jf.: Resultatet (af en yderst regelmæssig livs-

førelse) bliver ofte en filistrøs Vanesløvhed.
Bergs.FD.139. -stilling, en, stilling (II.

20 2(1)), som man (ofte og efterhaanden rent)

vanemæssigt indtager (som arbejds-, hvilestil-

lign olgn.). Vanestillinger ere den hyppig-

ste Aarsag til fri/(/-jSkjævhedens Opstaaen.
Panum.527. -sta^dig, adj. (jf. -kær 2;

1. br.) som stædigt holder paa gamle vaner

(i levevis olgn.). D&H. -syg, adj. (1. br.)

som er stærkt (sygeligt) præget af vaner (det

tilvante), sygeligt vanebunden, ogs.: sygeligt

hengiven dertil, hængende ved vanerne. *skum-
30 klædte Strand! . .

|
o, brus da ind i vore

Hjerter Mod,
|
Beskhed i vore vanesygp

Drømme. Markman. Fort. 28. D&H. -syg-
dom, en. {jf. oldn. vanasott; nu ikke i

alm. spr.) sygdom, der ofte (næsten regel-

mæssigt) hjemsøger en. De, som engang have
havt Rosen, faae den gierne ved enhver
ringe Anledning igien. Den bliver let til

en Vanesygdom. Paulizky.Anviisning tilSund-
hedspleie.(overs.l798).107. -synd, en. synd.

40 der er bleven til en vane. MO. VSO. D&H.
j/. -forbryder: Vanesynder. Bl&T. -trav,
6t. (jf. -gang, -gænger ; 1. Ir.) spec. uegl.,

om vanemæssig adfærd olgn. Mønsterparret
(i Heibergs „De Uadskillelige") opviser det

Forjaskede i de Uadskilleliges Følelse, det

Luntende i deres Vanetrav hen ad Livets

Landevej. Brandes. Æsthetiske Studier. (1868).

300. D&H. -trwl, en. (1. br.) den, der er

en slave af vanen (det tilvante). D&H. Dag
50 Nyh.^^U1919.4.sp.4. jf. -slaveri: Vanetræl-

dom. D&H. -twnkning, en. tænkning,

der følger de traditionelle baner, (han) respek-

terede den ældre Generation og fandt dens

Fejlsyn, en uundgaaelig Følge af Vanetænk-
ning . . meget tilgivelig. JacPaiudan.T(S'.97.

MartinAHans.TS.70.
Van-evne, en. (jf. Uevne; sj.) svig-

tende evne; mangel paa evne. mine Børn
(kan ikke) see mig uden at de maae tænke

60 paa Penge, Gjenvordigheder, nødtvungen
Oeconomie, Krav og Vanevne til at betale.

Cit.l821.(Aug Rothe. ChrRothesLevned. (1854).
106).

Vane-ægteskab, et. ægteskab, som
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ixinen efterhaanden kar præget paa en slø-

venåe viaade, gjort ensformigt, trivielt, jeg

(væmmes) ved alle de Vaneægteskaber, som
vor Tid har fostret og fredet om.MBruhn.
EtÆgteskab. (1889) .24. Steincke. Brændenælder.

(1944).73.

van•faren, part. adj. {no. d. s., oldn.

vanfarinn; fra oldn., arkais., sj.) ilde faren;

ilde stedt. *Vanfaren est du . . |
Mægter

det Foden, |
Far da som rappest ! Grundet;, lo

Idunna.(1811).29. \ -tlyetig^ adj. {jf.

flygtig (1.1 og) 6; muligvis dog fejl for land-

flygtig) paa en ulykkelig maade ustadig, for-

gængelig (?). *l Sidens og Syndsens Vanflyg-

tige Stæder . . |
I Zions og Salems stand-

haftige Bo\\g.Schandrup.Ml.f -forme« v.

(1. br.) misforme; misdanne, (en) Skribent

(beklagede) sig over, at man vanformede
„Barmhjærtighedens Religion". Jørg.^eZred-

fjender.(1898).8. \\ især part. vanformet 20

brugt som adj. Kofoed-Hansen. KA. II. 208.

det venstre Øje . . hang ud af sin Hule
som paa de vanformede Dyr, vor Klo-

des Forti dshistorie kendte. Bang.GH.68. -fo-
nter, et. (no. d. s.; 7/. -fød(n)ing; 1. br.)

misfoster; vanskabning. Moth.F435. for ey

at skade sig og Fosteret, for ey at faae

et Vanfoster. i/ers/.TT. 327. MO. jf. Mis-

foster 2: en Ikke- Recensents Vanfoster.

Rahb.Tihk.1796. 581. Disse literære Van- 30

fostre hed Problembøger. Jø rg. (Taarne 1. 1.

1893-94.221). -fred, en. (æwi/d. vanfridh;

I. br.) ufred; ogs.: ulykke; uheld. *kun der-

ud] bestaaer
|
Din (0: Utgarde-Lokes) Van-

fred (Oehl.ND.154: Dit Vanheld;, at Du
est en Joth\in.Oehl.(1841).I.20. *hvor kan
jeg troe, | At denne spæde Spire (o: søn-

nen) skulde trodse
|
Vanfredens (Oehl.ND.

359: Orkanens; sa.(1831).1.137: Sin Skiæb-
nes; ll&gt?8a.(1841).III.96. Aldrig . . rase 40

Tvedragts Forvirring,
|

rig paa Vanfred,

i denne StadlPOBrøndst. Overs. afÆschylos:
Ore8tia8.(1844). 156. MHamm.Sak.7.17. Du
og din Ombudsmand ere lyst i Vanfred.
Thit.Iens. VA. 1 1. 29. som (fingeret) propr.,

for Loke: Eu).(1914).III.32. -fwrd, en.

lænyd. d. s., no. vanferd; især arkais., høj-

tid.) ulykke; skade. *Lise skjænke Guderne

I
For Vanfærd Jordens Sønner. Evripides.

,
Skuespil. I. (over s. 1875). 99. H Rasmussen. 50

Overs.afindiskeÆventyr.(1893).75. NMøll.N.
' 18. -fsdinjf (Moth.V33. Thit Jens. VA.

1.147. jf. HjælpeO.) ell. -fedning^, en.

(ænyd. vanfødning, sv. dial. vanfoding, no.

vanfHing; ;/. -foster, -fødsel og Mi8fød(n)ing;
nu 1. br.) vanskabt foster; for tidlig født fo-

' »ter; vanskabning; misfoster. Moth.F434. MO.
BBrand.JJ\137. jf. Misfoster 2: »Skrift-

,
dommer! brug din Pil mod de Vanfødninger.

!
SkVid.IV188. ThitJens.VA.1. 147. -fødsel, 60

I en. {ænyd. no. d.s.; jf. Misfødsel; nu sj.)

abortering; abort (1). Uth.(1800). HjælpeO.
II tidligere ogs. (konkr.) d. s. s. -fød(n)ing.
\i..n. i. ,•

<
fjf_ Vanførhed sluln.) om plante:

der er Vanfødseler og sælsomme Væxter
til. LTid. 1740.270. -før, adj. intk. -t ell.

d.s. (siugt og vanfør fæmon.Cit.l725.(Vider.
III.544); nu (dagl.) som præd.: barnet er

vanfør
j ) (æda. wanfør, sv. vanfor, no. van-

før, oldn. vanfoerr; jf. I. før l(-3), menfør,
III. ufør 1) I) egl. (mods. I. før \): ikke

(fuldt ud) duelig, i stand til, skikket til noget;

jf. (arkais., poet.): vanfør vidste han sig

til at prøve Kløgt med Eeidrek. Grundtv.
Idunna.(1811).51. uegl.: *hvad vanfør Slægt
har tabt,

| det vundet blev tilbage
|
af Fol-

kets egen KiafV. Ploug.NS.63. \\ i olm. spr.

nu kun (om en person): som (paa et vist

tidspunkt ell. (især) varigt) ikke har sin

fulde førlighed (1), idet legemsformen ved med-
fødte ell. erhvervede deformiteter ell. defekter

(vanskabthed, lamhed, skeletdefekter, rygrads-

skævhed, klumpfodethed, elefantsyge olgn.) af-

viger saa stærkt fra den normale, at bevægelses-

ell. arbejdsevnen (muligheden for opnaaelse af

arbejde) derved (i væsentlig grad) forringes.

Kommer der Fejde paa Riget . . da, hvo
som Hiemme sider, og er ikke . . saa svag
og vanfør, at hånd Vaaben ej kand bære,

have forbrut sin Ære og Boeslod. DL.6—4—5.

Hansted- Hospital . . i Jylland . . er indrettet

for 24 gamle vanføre og saadanne elendige,

som • . behøve Medlidenheds Hielp. Mali.

SgH.645. Gunlaugs . . Fod blev trukket i

Led, men hovnede stærk . . Gunlaug (vilde)

ride ned til Borg . . men han var vanfør
for Fodens Skyld. Grundtv.Saga.35. en lille

vanskabt Mand med en stor Pukkel paa
Ryggen, (hvis) afstikkende Dragt . . endnu
mere gjorde hans vanføre Skabning iøinefal-

dende.Ing.KE.H1.(1833).111. Denne Mand
. . var vanfør baade paa Arme og Been,
og kunde aldeles ikke ga.a,e. Dorph.Dejydske
Zigeunere.(1837).5. ethvert vanført Drenge-
barn ansees herude som af Naturen bestemt
til at være Skræder . . Derfor kaldes ogsaa
En, som er meget vanfør, paa gemytlig
sjællandsk: en velskabt Skræder. ^nfA^teis.

FL.I.64. Han, som brækkede Benet sidste

Vaar? . . En vanfør Mand sætter man ikke
paa Træhest, ham har Vorherre straffet

haardt nok. CKMolb.Anib.38. Bliv vanfør,

som jeg (o: Vølund),
\ og se hvor (tankerne)

akumrer i Drachm. VS. 75. naar du gør et

Gæstebud, da indbyd fattige, vanføre (1819:
Krøblinger;, lamme, hlinde\Luc.l4.13(1907).
Michelangelo døde som et . . næsten vanfort

Menneske. Bønnelycke.NU.101. Feilb. LollO.

Samfundetog Hjemmet for Vanføre.
TelefIU94y.8p.7435. jf. SaVXXIV521. om
en enkelt legemsdel: Konferentsraaden løf-

tede det vanføre \\o\ed.liang.GH.179. sa.

DuF.76. hans Ben var vanføre. //VC/aus.
(Landeog Folk. 1.(1910). 530). || hertil ssgr.

(der betegner udtryk for (social) forsorg

for vanføre personer) som Yanfore-anstalt
(Sal.XVIII.57), -forsorjc (VoreSygd.IV.
355). -hjem (Sal.XVIII.57). -sajc (sjvst.).
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2) (jarg., vulg.) tosset; vanvittig; skør. „Jamen
den (d: en broche) blev saa dyrl" — „D^rl?

Er du vanfør! Alene i Guld er der mer end

jeg ga' for'en 1" Soya. Frit Valg. (1948). 144.

Information.**U1948.8.sp.l. Bom.S.54. -tør-

he<l, en. flt. (nu sj.) -er (Drachm.A.185.

uhelbredelige Vanførheder (ved forbrænding).

Panum.'(1895).207). fj/. -førlighed ; især UJJ

den egenskab at være vanfør (1); ogs. konkr.,

om hertil svarende legemsfejl. Moth.F443.

frække Røvere og sunde Drukkenbolte .

.

gaae trygge i Skyggen af en opdigtet og

efterlignet Ya,nføeThed.Biehl.DQ.IV172. det

(var), som man slet ikke kunde see hans
Ya,niøThed.Thyreg.S.71. De var næsten alle-

sammen taget med, — lige til den lille for-

voksede Millionærdatter, der ogsaa her havde
trodset sin YånføThed. Pont.HK.169. En lille

Skævhed i Trækkene, der engang havde væ-
ret et henrivende Pikanteri, tog sig nu ud
som en uhyggelig lille Vanførhed. /safcDin.

FF.29S.
II

(bot.) m. h. t. plante: TfP.1926.
147. -føring, en. [-iføJreq,] flt. -er. (1. br.)

vanfør person. HjælpeO. han saa' sig selv

som en stakkels Ya,ntønTig.Eriksholm.JS.74.

om plante: det bliver kun vanføringer og
svæklinge af planter, som overlever kampen.
LCJensen. Mennesket ogMenneskelivet. (1906).
49. -førlighed, en. (ænyd. d. s. (Pciaus-
søn.Snorre.(1633).454) ; sj., nu næppe br.)

vanførhed. en der for at undgaa Krigs-Tie-

neste har afhugget sin Tommelfinger (kan)
ikke undskylde sig med Vanførlighed, efterdi

hånd selv har foraarsaget sig saadan. ifoW.
NF.(1728).I.24.

I. Vang:, en ell. (sj.) et (Bagges.Ep.403).

[van,'] (nu dial. Vong. DL.5—10—55. Junge.
139. Esp.392. Thorsen.60. Feilb. Kort.l8. jf.

Moth.V54. — sj. Vange, udj hver Vange.
Cit. 1720. (Stutteri. 309). jf. dog ndf. 1.45).

flt. -e (om muligvis hertil henført flt. vænge(r)
se u. Vænge; jf.: *til Sverrig var dog tabt

|

østre Vang af Danmarks YængeT.KMunk.
Danmark.{1943).21).

\\
(arkais., poet.) gi.

bøjningsform (egl. dat. ent.) vange (uden
sikker adskillelse fra flt.): *Vi er' som Blomst
i Vange, jeg og dxi.Bredahl.VI.118. *Da gik
den Dronning paa Vange

|
Og saae paa de

Stjerner smaa,.Krossing.D.128. {ænyd. glda.

vang, vong, æda. wang, sv. vang, no. vang,
oldn. vangr, oeng. osax. oht. wang, got. waggs
(i bet.: paradis); egl.: bøjning, krumning,
skraaning; besl.m. l.Ya,nge, Vænge, Vinkel;
i rigsspr. nu hist. ell. m, især poet., højtid.)

dyrket jordstykke; mark (I.4) ell. eng;
(tidligere) navnlig om et til græsning tje-

nende jordstykke, græsmark olgn. (jf. Høvang
(Blich.(1920).XIII.131), Kovang (VSO.111.
K219. MO. Drachm.EO.20) ofl. samt udtr.
ligge i vang, om fællesskabsjord: henligge
med græs. Stampe.V1.127); spec. (hist.) om
indhegnet, i en vis sædskifteform henliggende
del af landsbyens fællesjord (jf. Hegned
2), især (jf. Trevangsbrug^ om den ene del

af den tredelte fællesskabsjord (DL.2—13—4.

Baden.JurO. MøllH.IV298. DanmRigHist.I.
831. endnu alm. i stednavne: JohsSteenstr.

DS.106. Stedn.I.xii.lI.xix.IIl.LXiv); ogs.

(bornh.) om købstads markjorder og (spec,

i stednavne) om indhegnet (til græsning tje-

nende) skovstykke (CVaupell.S.23. jf. Johs
Steenstr.DS.106. Stedn.ILxix); ofte (poet.)

anv. med ret ubest. bet., navrilig i forb. m.
10 ord af lign. bet. som Mark, Væng(e) (s.d.).

Holb.Metam.l7. gaae . . ud paa Landeveie
og de smaa Veie mellem Vangene (1819:
ved Gieideme). Luc.l4.23(OGuldb.). Blom-
stre som en Rosen-Gaard

|
Skal de øde

Ydi,nge.Grundtv.SS.I.292. *Skjøn er for mig
den blomsterløse Yang. Blich.(1920).II1.137.

Hver Smaafugl nu bygger
|

I blomstrende
Ysing.Heib.Elv.55. *Mindet flyver som en
Fugl

I

Hen til Slesvigs grønne Y&nge. Holst.

20 Album.30. *Der var en Svend med sin Pige-

lil, —
I
de sang, saa det klang

|
over Mark

og Y&ng.Lemb.Shak. XIII. 233. *Det, som
lysner over Vangen,

|
er det Aftenrød?

Hostr.SD.II.48. *Nu blinker alle Sunde,
j

nu grønner sig hver Ya,ng.Stuck.S.26. Paa
hin Dag græsser dit Kvæg paa vide Vange
(1871: paa en vidstrakt Eng). Es. 30.23

(1931). jf. Dannevang: * Vildt Vinden suser

over Danmarks Y&ng. Hauch.Lyr.139. *Hæv
30 dig, min Sang . .

|
Fædrenes Vang

|
Du en

Hilsen skal hringe.Winth.SS.^(1858).145. jf.

I.Mark 3.2: *Naar Hildes Børn paa Kam-
pens Vang

I
Skal stille sig i Orden. Winth.

NyD.76. jf. *Slag-Vangen. NM0ll.Pers.l8.
II. Vang, en. se I. Vange.
Vang-, i ssgr. se Vange-.

I. Vange, en. ['van,a] (sj.Y&ng, se Ror-
vang(e); jf. MDL.636). flt. -r. (ænyd. d. s.

\

(vistnok i bet.: sidemur i befæstningsanlæg);
\

40 fra ty. (mnt.) wange, egl.: kind, jf. oldn. i

vangi (se I. TindingJ; fagl.) (fladt) side-
'

stykke (især som del af to sammenhørende
parallelle stykker ell. flader), saaledes paa en

trappe (MO.^ Herh.Husb.95. Gnudtzm.Husb.
\

99.164 f. jf. Trappevange^, en stige (PolitiE. i

Kosterbl.'*/iol925.3.sp.2. Feilb. jf. Stige- i

vange^, (et lad med) ramme (rapert, chas- \

sis, bogie olgn.: SøLex.(1808). DSB.Matr.I.
\

35. AutomobilO. jf. Rapert-, Sidevange^, en
\

50 dreje-, høvlemaskine (om hvert af stillinr
\

gens længdestykker: GutsMuths.(1802).6.301.
\

Wagn.Tekn.198. Hannover. Tekn.213.220), en
[

høvl (spec. paa siderne af hullet, hvor jærnet

sidder: NordConvLex.'VI.916. Wagn.Tekn.
497. TeknLeks.1.585), om sidemur(værk) i

en skorsten (som understøttelse for skorstens-

røret (og sidemur for ildstedet): Moth.V55. i

ForklMurere.l5. jf. Skorstensvange^, » en\

vindueskarm, en korbue olgn. (NordConvLex.*
j

60 VI. 916. DanmKirker.XII.24), om forstærk-
I

ning paa en mast (fastsurrede træstykker 1

paa en mast(s sider): JensSør.II.3. Bardenfl.
[

Søm. 1. 94. jf. Side-, Topvangej, plankebue

ved ror (rorvange: SøLex.(1808). -VSO.) ofl.
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en Lommekniv (hvis blad drejer sig) imel-

lem dens YangeT.GutsMuths.(1802).322. For-

raadspladsens Favnemaal (er i uorden p. gr.

af) Ledeløshed af Vangerne, hvorved disse

komme til at staae skæve. Politivennen.

1800.2210. Stigen vaklede . . Pludselig greb

(hun) med fast Haand om de skidne Vanger
og holdt ved Stigen til han stod paa Gulvet.

Buchh.SP.74.
IL Yange, en. se I. Vang.
IILvansC) v. ['varia] -ede. (<?/. wangen;

til I. Vange; fagl.) forsyne (noget) med
range (r); saaledes m. h. t. mast (Moth.

'i5), trappe (FagOSnedk.) olgn,

yang«-, i ssgr. ['vaiia-] (i bet. 1 ogs.

(især tidligere) Vang- ['van,-] og Vangs-
['vaii's-] se ndf. u. Vange -broder, -brug,

-led o/?.}. I) (især cp ell. foræld.) til I. Vang;
saaledes ndf., hvor intet andet angives; for-

uden de ndf. medtagne kan nævnes Vange- 20

dige, -ejer, -fælled, -skel. 2) (fagl.) til I.

Vange; saaledes foruden de ndf. anførte ogs.

Vange-bolt, -slæde (jf. I. Slæde 2.3 slutn.)

ofl. -broder, en. især i f,t., om de bønder,

der havde part i samme (by)vang. Cit.1728.

(Vider.IV38). Vang-: PEdvFriis.S.14f.229.
Vangs-: smst.14. -bra^* et. (jf. I. -skifte

1) ældre form for sædskifte, spec. (jf. Tre-

vangsbruge i jordfællesskabstiden. Vang-
bruget anvender . . alt Agerlandet blot til 30

Production af Næringsplanter.OiM/s.Oec.X/.
142. det her i Landet forhen brugte Sædskifte
(det saakaldte Vangbrug). JensC/irJensen.£<

velindrettet Landbrug. (184 2). 131. Vangs-:
AarbSorø.1924.44. -dele, v. (jf. IL -skiftej

iele (bymarken) i vange, vangedelte Byer.

JySaml.5R.VIII.67. -draebaand, et. [I]

jærnskinne, hvormed raperiukslerne holdes til

vangerne. Funch.MarO.II.28. -gemmer,
en. (bornh.) d. s. s. -vogter. Cit.l699.(Vider. 40

1.200). BornholmsAvis.^'/i 1849.4.sp.l. Esp.
392. Stedn.X.16. -gærde, et. (ænyd. d. s.)

gærde om en vang. Cit.l704.(Vider.IV27.578).
Winth.RF.24. Vangs-: Cit.l703.(Vider.Y
175). -ha«, et. vangemands, vangevogters

hus. Amberg. Naar man fra Esrom følger

Vejen langs Søen til Nøddebo, kommer man
efterhaandcn forbi en Del Smaahuse, Vange-
luue, der have Navn efter de „Vange",
hvori Skoven fra gammel Tid er inddelt. 50
/«./.„,.(;./. Nystrøm.Gentofte.(1916).139. jf.

ii uset. HistMKbh. VI. 98. TeUfB. 1947.
...... -hyrde* en. (jf. -gemmer, -mand,
- vofrtf-r;. Cit. 1704. (Aa rb Holbæk. 1937. 63)

.

•høvl, en. [I] simshøvl, hvis jærn har form
wm et omvendt T og er skarpt paa siderne,

»aa ai den kan skære med vangerne. Nord
C<mLex.V689. FagOSnedk. -låret, en.

(IJ (H, foræld.) lavet, sammensat af to med
rifUr og holte forbundne vanger, hvorimellem 60
hatumen ligger. MilTeknO.323. -led, et.

ianyd. d. «.) led, der danner lukke for en
www. ved Vangeledet skal Sognefogden og
'urkeværgerne staae (naar prinsen kommer).

PAHeib.Sk.III.351. *Lidt uden for vor By
ved det røde Vangeled

| . . der boede Stef-

fen Smed. Winth.D.(1828).101. *Plagen staar

ved Ysinse\ed.Aakj.FriFelt.(1905).4. (de før-

ste mennesker har) giort sig Hytter af Træers
Greene og Leer, saadanne som man seer vore
Vogtere og Hyrder ved Vang-Leder nu
at skiule sig uå\.Holb.Ep.I.299. Huuset lig-

ger udenfor N&,ng\iåået.Høysg.S.300. Denne
Gaard kaldes nu „Tinggaarden" . . og lig-

ger . . lige over for „Vangleddet". ftiVieisen.

Sejer0.(1923).56. \\ med særlig anv. *Han
tog paa sin Samvittighed

|
Det allerstørste

Vangeled,
|
Og slog med det engang en Tyv.

Bagges.Ungd.I.182. *Paa Stang og paa Stok
og paa Vangeled,

|
De Hexe flyve i Luf-

ten afsted. HCAnd. Bruden fra Lammermoor.
(1832).8. (molboerne) løftede deres Vange-
led af, satte Hyrden derpaa, og otte Mand
bare ham nu igjennem Kornet, (for) at han
kunde drive (storken) hort.Beretn.omMol-
boerne.VedVFausbøll.(1862).16. (han) saa'

da Jens ligge bleg og blodig . . paa et Y&nge-
led. Baud.Novelletter.(1887).90. (jf. Led sp.
500^*^) om Dannevirke: *Fik i Stand vi

Vangeledet,
|
Da var Marken fredet. Grundtv.

(Da. Kæmpeviser, udvalgte af Grundtv. (1847)

.

7). sa.Dansk.III.754. Ploug.NS.33. i talem.,

se Gaas sp. 567**.

Van^clie, et. [vaix'ge'ljo] (ænyd. van-
gellum; jf. MM.1929.31; nu sj.) folkelig form
for Evangelium, jf. Kok.Da.Ordsprog.(1870).
nr.439. Feilb.IV.131. hertil Vangeliebog,
bog, der indeholder (stykker af) evangelierne;

(religions)lærebog. *da jeg havde rigtig lært

min Fibel,
|
Fik jeg Vangeliebog og Hiib-

ners Bibel. Oehl.Fr.31. y/. Vangillumsbog.
NPWiwel. JL. 134 samt Kok. Da. Ordsprog.
(1870).nr.440.

Vance-liste, en. [I] liste, der danner
en fortsættelse af en trappes bageste vange og

som fodliste føres rundt over reposen. FagU
Snedk. TeknLeks. 1.585. -lærke, en. (nu
næppe br.) \ præstekrave, Ægialites. Vang-:
vAph.(1759). Nemnich. -mand, en. (ænyd.
vangmand (KbhDipl.1.778); jf. Markmand)
d.s.s. -vogter. Forordn.^*/il733.§9. NPWi-
weUL.62. Rist.FT.4. Ved Virum Led laa en
Hytte for Vangemanden, som skulde passe

paa, at der ikke kom fremmede Kreaturer
ind paa Marker og Græsgange. iVi/s<røm.iVØ.

437.

Tan-ccmme, et. {æda. wan-, won-
gømæ, oldn. vangeymni ; nu næppe br.) svig-

tende paapasselighed; forsømmelighed, kom-
mer Fæet i anden Mands Ager, eller Eng,
af Vaade for Hvrdens Vangemmis eller

Forsømmclsis Skyld. DL.6—14—12. Tychon.
AB.c4.r

Vance-mnr, en. [I] murstykke, hvor-

paa enderne af en trappes vanger hviler, og

som undertiden fortsætter sig paa lign. maade
som en vangelisie. Onudtzm.Husb.99. Natio-

nalmusÅ 1935.69. -port, en. indgang (gen-

XXVI. Hentrykt ••/, 1951 33
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nem et Ud) til en vang. Cit.l779.(Vider.III.

93). i best. /. som vejnavn: Krak.1938.1.738.

vansetiere, v. se vankesere.

I. Vanife-Bkifte, et. I) (jf. -hTug)

regelmæssig vekslen ml. forsk, brug af vangen,

især efter trevangsbrug. Moth.V55. LHøyer.

6.84. OecMaa.lV.38. 2) (jf. I. Skifte I.2;

konkr., om del af byvangen; aas (11.3); ager-

skifte. Vang-: Aarb.1903.16. II. -skifte,
V. d. s. 8. -dele. de Byer, der ikke om- 10

tales som vangeskiftede. Jt/S'ami.572.F///.65.

-stue, en. (det at stille lokale til raadighed

for) møde, der angaar en bys vange, (han)

har lovet at holde og give frie Vange Stue,

Naar noget Markvæsenet angaaende skulle

skee Sammenkomst om. Cit. 1779. (Aarb Fr-
borg. 1908.43). -vant, part. adj. (ænyd.

vangvant; nu næppe br.) om kreatur: som
har vane til at bryde ind i (rug-, byg-)vangen.

Cit.l704.(Vider.IV21). Cit.l779.(Vider.II!. 20

92). Junge, vang-: jf. Cit.l707.(Vider.III.

257.263). -vogter, en. {ænyd. vangvogter
(Cit.l607.(Vider.III.236)) ; ;//. -gemmer, -hyr-

de, -mand) person, der er ansat til at vogte

en vang (spec: som en vej fører ind igennem),

ofte boende i et vangehus, ved et vangeled.

Moth.V55. Cit. 1740. (Vider. III. 128). Ny-
strøm.Frederiksberg.I.(1942).37. Vang-: Cit.

1760.(Vider.II.280).

Van-gren, en. se Vandgren. -groet, 30

part. adj. (1. br.) groet (vokset) paa unormal
(forvokset, forvreden) maade. Søjlen er dan-
net af en vangroet Bøgegren med en kløf-

tet Knude forneden. Haandgern.326.
"Vangs-, i ssgr. se Vange-.
vangsere, v. se vankesere.
vang-vant, part. adj. se vangevant.
Van-haab, et. {glda. d. s.; O, højtid.,

1. br.) mishaab; haabløshed. I hvert Hus laa

Vanhaabets Feber under Lofterne.JFJens. 40

HF.132. NMøll.EL.82. jeg er dræbt . . pint
af Vanhaab og S3iwn.KMunk.EI.29. -he-
der, -hedre, se -hæder, -hædre, -held,
et ell. (nu dial.) en (Holb.Rpb.II.2(men
(i bet. 1) et: sa.Ep.I.120). Eilsch.PhilAnm.
14. Mall.SgH.193. jf. Feilb.). flt. d. s. (Ew.
(1914).IV.191. Oehl.(1835).V264. Hrz.XVI.
71. Allen.1.39. MLorentzen.FG.90). {ænyd.
d.s., /su. vanhel; jf. oWn. van-heila, -heilindi,

sygdom) I) (jf. -syn 2 og -helde 1 samt 50

Uheld 1; nu næppe br. uden for tilfælde, der
ogs. kan opfattes som hørende til bet. 2) mis-
prydelse; vansir; spec.: legemsbrøst; lyde;

skavank. Det er latterligt, at distingvere sig

ved gamle aflagde Moder; thi hvad som i

gamle Dage var en Zirath, kand nu være
en Y&nheld. Holb.MTkr.474. et hvert præg-
tigt Raadhuus i en Stad er som et Vand-
held, og som en Bylde paa et Legem.sa.
Ep.I.120. Kartesius . . yndede . . dem, der eo
havde en vis Vanheld paa Legemet. jEtZscA.

Brev.l2. jf. bet. 2: jeg . . har det Vanheld
at være meget hdi\t.Ew.(1914).IV.103. (et ar)

var det eneste Spor, der var tilbage af

hendes Vanheld og Sygdom. Xo/oed-Fansen.
L.53.

II t "Et meget grimt menni8ke."Jf o</i.

H143. 2) (jf. Misheld, Vanlykke; i rigsspr.

især (S) ulykke, ulykkeligt tilfælde ell. (nu)
uheldig tilskikkelse ell. tildragelse, modgang;
uheld (2-3). Græf Rantzau har . . haft det
Vanheld at falde i Gangen paa Stenene.
Gram.Breve.306. jeg var til mit Vanheld,
en af de undseelige Kjøbmænd, som kan
staae heele Dagen paa Torvet, uden at
sælge noget.Ew.(1914).IV304. Alt dette drog
(Ulfeldt) fra een Vanheld til en anden, fra

Landflygtighed til Fængsel, fra Fængsel igien

til La.ndi\ygtighed.Mall.SgH.469. *Ei Død
det største Vanheld ex.Rahb.PoetF.il.170.
I (maatte) jo tænke, hvergang Lykken gik

Jer imod, enten ved Sygdom eller ved Van-
held paa Kreaturet, at det var Guds Straf.

AntNiels.FL.il.29. *Sligt lærer Du aldrig . .
|

i Medgangs Stund . .
|
Men rammer dig

Vanheld
|
fra Baghold brat —

| Du lærer

det Alt
I

i én Fængse\snat\Drachm.VS.92.
traf det, at en (brød-)Skiwe ved Vanheld
fladt paa Gulvet, tog han det straks op
. . og kyssede det. Skjoldb.MM. 1. 36. Ude
i den mælkehvide Havstrime venter Held
eller Vanheld (for fiskerne). JacPaludan.F. 9.

Kværnd. LollO. Feilb. jf.:
* Ørnen bortførde,

en Vanheldsdag,
|
Idunne til Jetternes

Gammen. Grundtv.(Brage og Idun.I.(1839).7).

-helde, v. [-ihæl'a] (især tidligere ofte

skrevet -hældej. vbs. (sj.) -else (S&B.
D&H.). {ænyd. d.s.) I) (jf. -held 1, -syne,

misheide og II. helde 1; især Qjj gøre rin-

ge(re) (m. h. t. naturlig, god, normal, til-

talende beskaffenhed); skæmme (3); misklæde;
vansire; ogs. spec: skamfere, i. I) (nu mindre
br.) i al olm. Vanhelde (er) at vanskabe,
gøre uskikkeligt og led. Moth.H145. Den
vigtige Omdannelse, der . . er foregaaet med
hele Naturvidenskaben . . har ikke været
vanheldet af hine lidenskabelige Partifeider.

Ørsi.VIII.7. 1.2) som udtryk for, at en ting

skæmmes af noget, der ikke helt svarer til,

harmonerer med, klæder den olgn. Boder
(maa) ikke sættes, hvor det kan hindre

Farten i Gaderne eller dennem vanhælde.
Forordn.^^Uol701.II,6.§2. (disse stene) van-
helder (ikke) Kirken. PEdvFriis.S.254. Solen

(steg) op paa en Himmel, der . . ikke har

været vanheldet af en eneste Sky. Brandes.

B.82. længe før Turisterne og Badegjæsterne
kom (var der) en Fiskerbefolkning, der

langtfra at vanhælde Egnen, tværtimod var

dens Fryd. JakKnu.LF.80. jf.: fra Ejderen
til Donau viser sig Burschevæsenet som
en vanhældende Udbygning paa Musernes
Tem]^e\.Blich. (1920). XY 126. jeg vil ikke

være et vanhældende Skrammel. T/jyre^.BB.

7.355.
II
m. h. t. litterær tekst, sprog-, stilform,

der skæmmes ved forvanskning, stilbrud olgn.

han fordømte alle dobbeltlydende Ord, og

holdt dem for at vanhælde Stilen. Holb.Ep.
III.438. Lunds (breviar) blev . . renset og
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befriet fra, saa at s'ge, utallige Fejl, som
før vanheldede det. Brandi.CP. 106. dette

Drama (er) vanheldet ved overhakkede, af-

stumpede Oid.Brandes.VII.715. 1.3) m.h.t.

en personfs væsen olgn.). Knarvorenhed og
Vreede vanhælder meere en Hoffmand .

.

end en Skolemester. Holb.Hh.1.389. Den pi-

bende Stemme . . vanheldede h&m.Ing.EM.
111.27. at være deilig uden den Viden, som
vanhelder Deiligheden.XterA:.X.66. den Selv- lo

godhed eller Indbildskhed, som unegtelig

vanhelder og misklæder (det tyske) P'olk.

Brandes.XII.221. || især m. h. t. en persons

ydre, udseende, nu navnlig om deformitet,

legemsbrast, lyde, skavank, (spec. i part.

vanheldet brugt som adj.). meener hun, at

den Rynke udi Panden kand vanhelde mig?
Holb.Forv.5sc. Nu var da den hidtil saa

raske . . August en vanhældet Krebling.

Rahb.Fort.II.420. »Frostens røde Buler
|

Vanhælde den med Terpentin og Skind
|

Belagte E&&nd.PMøll.ES.1.40. hans Hoved
sad en Smule skjævt tilvenstre; men det

vanheldede ham ikke. Goldschm.VG.33. hans
svære, oprindelig velskabte, men nu af

Fedme vanheldede Skikkelse. HFEw.KT.l.
37. Ærgerrighedens Brynde havde vanheldet
hendes Træk. Pont. MH. 26. Desværre van-
heldedes han over hele Kroppen af violette

Stjærner, Mærker efter den franske Syge. 30

JVJens.SS.29. jf.: Dr. Meisling, denne mær-
kelige Forening af legemlig Vanheldet-
hed, Skidenfærdighed og aandelig Livlighed.

USchwanenfl.Be.l03. 2) (jf. II. helde 2; sj.)

ramme med vanheld (2), uheld; i pass.: være
uheldig. »At vise hvor man kan med Gifter-

maal \Sinheldes.HMikkels.D.82. •heldig,
adj. [-jhæFdi] (ænyd. d. s., jf. oldn. van-
heiligr, vanheill, syg; sml. misheldig, uhel-
dig) I) (nu næppe br.) til -held 1: som 40

er præget af ell. fremkalder præg af van-
held, spec. deformitet, (legems)lyde; vanheldet

ell. vanheldende, (dværgene) hafde stoere og
vanheldige hoveder. jJueL3(?7. *Dend heele

Skabning var paa Kroblingviis vanheldig.
Falst.Tale.(1727).B2.r Lodde.RM.44. jf.:

Vanheld 1: Hvis Maria Stuart havde død
paa den Tiid Brantome giorde hendes Lov-
Sang, havde hendes Navn paa de Skot-
ske Regenteres Liste været lige saa stor 50

Zirath, som det nu er vanheldigt. //oi6.//eW-

ind.l 1.121. 2) (nu især dial.) til -held 2:

uheldig; ulykkelig. LTid.1754.290. er han
(s: en digter) vanheldig nok, til at faae en
»let (hustru), saa vil ingen lettere trøste sig

derfor, end \\&n.Ew.(1914).ll.336. Det før-

ste Afskrift var jeg saa vanhældig at slaae
Blekhornet over. Luxd.Dagb. 1.416. »Saa van-
hældig ingen fødes,

| At hans Kalk jo kan
forsødes,

|
Om med Viin han blander den. eo

Zeililz.Poes.266. et ret vanheldigt Varsel.
Grundiv.RS.108. »Vanheldig Kjærli^hed

|

Er da den Orm, som gnaver paa Dit Hjerte.
Blich.(1920). V11.139. Feilb. jf.: mangen een,

der har vildet være Oplysnings Udbredere .

.

har vanhældigviis skaffet tungt og æng-
stende Mørke omkring dem, hvilke han vilde

leede. Rothe.Ph.1.11 3. -helg:, subst. (sj ) det

at vanhellige (noget) ell. at blive ell. være
vanhelliget; vanhelligelse. (Oluf Hunger) fandt
at det var den største Skam og Vanhelg
at sulte paa denne signede B&g.JOlr.SD.
111.81. Strid mellem . . Vanhelg og Bod.
HUss.FolketsDanmark.(1941).54. -helffel-
se, en. se -helligelse, -hellig^, adj. f-|hæl<')i]

{ænyd.d.s.; j/. uhellig; især o, højtid., spec.

relig.) som ikke er hellig, er det (stik) mod-
satte af hellig; profan; verdslig; ugudelig;

formastelig. Ugudelige og Syndere, Rygges-
løse og Vanhellige. i Ttm.i. 9. man lod . . op-
grave hans Legeme, og legge paa et van-
helligt Sted. Holb.Kh. 586. *Jeg skrev saa
tidt med vanhellig Pen,

|
Min ringe Geist

var i Satans Eie. PAHeib.(Lommebog f.Histo-

rie og Selskabelighed.(1796).123). Ignatiuskir-

ken, som jeg endelig fandt, skjult paa en
uanseelig Plads mellem adskillige vanhellige

Bygniryger. Bagges.L.11.183. Hyklere drive

deres vanhellige Spil med det Hellige. Jlf?/ns^

Betr.ll.75. Judith, mørk, i Bronce med sit

Blik sænket mod Jætten Holofernes' van-
hellige Uoyed.SophClauss.R.7. Hvad Gud
har renset, holde du ikke for vanhelligt

(1819: uTeent)\ApG.10.15 (1907). En van-
hellig Haand havde nu revet Jomfrukronen
af hendes Haar og skændet hendes rene
Jomfrulegeme. GyrLemehe.S.11.151. -helli-
ge, V. [-|hæl(')i(q)9] v6s. -else (s.d.) (ænyd.
vanhel(li)ge; især o, spec. relig.) behandle

ell. paavirke noget (helligt, ogs. ædelt, ophøjet,

smukt, godt) paa en utilbørlig, vanhellig

(krænkende, fornedrende) maade, i alm. med
forestilling om bevidst (vanhellig) adfærd,

frækhed, formastelighed; misbruge (paa van-
hellig maade); profanere; vanære; krænke;
besmitte; skænde, du skal ikke vanhellige din
Guds '^å\n.3Mos.l8.21. I maa icke van-
hellige jer Huus med sliige u-reene Dyr, som
jeg, der har mist deris Jomfrudom. //oit.

UHH.I.2. saa deiligt et Fruentimmer, som
I er, skulde blive en Bonde-Kone! nei, det
var at vanhellige saa megen Skiønhed.
Loddc.(Skuesp.lV.291). man vanhelligede de
hellige Ord ved at gientage dem saa . .

td1.xikel0st.Mynst.Betr.11.230. *Forvovnel hvo
er du, hvis frække Haand |

Vanhelliger med
Vaaben dette Sted? Hrz.KRD. 91. Ap0.21.
28(SkatRørd.). jf. (l.br.): Min Harpe er

.. uvanhelliget ved Smiger. T/iaor.Taie.

(1785124. Kofoed-Hansen.KA.1.313. -hei-
ligeliic, en. ff -hclgclso. Moth.U148.
Holb.NF.1.136). {ænyd. d. s.; især Qj, spec.

relig.) det at vanhellige; vanhelligende adfærd,
handling, (de beskyldtes for) ved deres Præ-
dikener at have givet Leylighed til den
Christelige Troes WanhclgelBe. Holb.Hh.1.235.
Hauch.SK.I.190. Det er s'gu dog en Skan-
dale, sagde han . . en Vanhelligelse af det

33<
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hellige Sted (o: kirkegaarden). Bang.SE.289.

(naar) Kirkeskændere benytter (en alter-

kalk) til Pokal ved et Orgie . , føler vi,

at der er sket en Van- Helligelse. Sc/iindZer.

IÅturgi.(1928).2. -hellig-hed, en. {ænyd.

d. s.; O, spec. relig.) (russerne) anseer det

. . for en vanhellighed for deris kircker, at

folck af fremmede Religioner kommer i dem.
JJuel.lOl. du har trukket frem

|
For Lyset

Forrædere vanhædres. Langebek.3Skalde-Dig-

te.(1772).66(jf.BidrOlson.36f.). *Du ey bør
din Slægt vanhædre. fietn.7S. *Nu kan 1

troe, at Palnatoke har
|
Vanhædret sit be-

rømmelige N&vn? Oehl.P.(1809).189. *1 tren-

de Aar jeg harmed mig, fordi
|
Jeg mente

mig yanhædret. Orundtv.Optr.il. 19. hvo vilde

vanhædre sin Slægt ved at holde Bryllup,

uden at enhver især i Tide var indbudt.

i Vanhellighedens Hiem | Hvad i dets lo TroelsL.X.6. -hælde, v. se -helde

(o: hjertets) Helligdom var ellers evig ble-

vet. Bagges.Gieng.52. fra Propheterne i Jeru-

salem er Vanhellighed (Chr.VI: øyenskalk-

hed; 1931: Vanhelligelse^ kommen ud i

det gandske Land. Jer. 23. 15. -helsen,
en. {jf. ænyd. vanhelse, oldn. vanheilsa; nu
næppe br.) 7nangel paa sundhed; sygdom;
skrøbelig helbredstilstand. Moth.H146. min
continuerUge Vanhelsen havde hindret den

Vanille, en. [va'nilja] ell. (især prov.)

[va'nelja] ell. (prov., dial.) [va'nila, -'nela]

(ChrMøll.RS.I.17. LollO.). (ogs. skrevet Va-
nil(l)ie, Vanilje. Adr.'Ul813.4.sp.2. OpfB.'
VI. 204. MentzO.Pl.223. Scherfig. FF. 105).

flt. (om frugter', bælge ell. (i bet. 2) forsk,

arter; nu 1. br.) -r (vAph.(1764). se ogs. u.

bet. 2.1^. (sv. vanilj, no. vanilje, ty. vanille;

gennem fr. vanille fra sp. vainilla, egl.: bælg-

naturlige Lyst, jeg har til at studere. Ot;ers. 20 (frugt), dim. til vaina, bælg, skede, lat. va-

afHolbLevned.207. -hjemmel, en. {ænyd.

vanh(j)emmel; jur.) mangelfuld, ugyldig hjem-

mel; spec. om det forhold, at overdragerens ad-

komst m. h. t. et ejendomsgode er mangelfuld,

idet fx. tredjemand har ejendomsret derover

ell. pant deri, sadledes at erhververen ikke op-

naar den fulde ret. Cit.l704.(DMag.6R.Y368).
Sælgerens Vanhiemmel, det er . . at han .

.

ei har kunnet værge Tingen for Kiøberen

gina) I) (bælg)frugt af den til orkideerne

hørende plante Vanilla (planifolia) (jf. bet.

2.1), der indeholder et særegent aroma-
tisk stof (vanillin), anvendt som krydderi,

tilsætning til chokolade, likør, parfume olgn.;

især koll. om afplukkede, tørrede frugter, der

kommer i handelen som tynde, fladtrykte,

længdefurede, bøjelige stænger af en sortbrun

ell. rødbrun farve. vAph.(1759). Almindeligst

mod Sagsøgeren. Nørreg.Privatr. III. 37. AS 30 bliver Vanillen . . brugt til Chocolade.

Ørsted.T.97. JurO.(1934).158. Ugeskr.fRetsv.

1947.A.321.
II

hertil ssgr. som Vanhjemmels-
ansrar, -ansvarlig, -krav, -pligtig, -ret-

tighed, -søgsmaal, -tilfælde ofl. -hæder,
en. ft -heder. Moth.H127. Langebek.Breve.
213). (ænyd. d. s., glda. wanhedher, sv. no.

vanheder, oldn. vanheibr; „nu sielden".

VSO.; nu O, spec. arkais. ell. hos sprog-

rensere) vanære; beskæmmelse; skam; skænd-

Funke. (1801). II. 461. Bagges. DYX. 194 (se

Pludrian 1). *Hun var smal som en Lilje,
|

men sort som Vanilje.
[
Og Pigens Familje

var sort som hun seV.HSeedorf.DD.123.
VareL.'^ 11.558. jf. Vanillestang: en Stang
Vanille. Huusm. (1793). 250. N Svends. H. 69.

2) 2( 2.\} plante af den til orkideerne hørende

slægt Vanilla Sw., især Vanilla planifolia

Andr.; vanilleplante. Vanilleplanten
sel. ieg (kan) berømme hannem . . af hans 40 voxer paa St. Domingo . . Man skielner tre

Indsigt i adskillige artige Videnskaber, hvor
ved hans Fæderneland hos Fremmede ingen
Vanheder haver hait. Langebek.Breve.213 (jf.

BidrOlson.36f.). skiøndt jeg saalidet til Tid
og Sted ansaae det for Vanhæder at sees
med en ærlig Ruus . . har jeg dog altid

havt en Modbydelighed for al Morgenpim-
Y>en.Rahb.E. 11.13. Helges Død og Yrsas
Y&nhædeT.Oehl.HrS.(1817).4. I skylder mig

Slags Yaim\leT.vAph.Nath.VIII.378. Schal-

dem.EB.II.385. HavebrL.*IL1067. 2.2) (l.br.j

heliotrop (3) , Heliotropium (peruvianum),

som har vanilleduftende blomster; vanille-

blomst. C Thomsen. Stueplanters Røgt og Pleje.

(1881).20. 3) (jarg.) d. s. s. Vanilleis 2; om
udenlandske forhold af lign. art: (skøjte-

løbersken) ses her paa St. Moritz' herlige

„Vanilje". EkstrabU^imS. 10. Vanille-,
nogen Opreisning for den Spee og Van- 50 i ssgr., især af betl; om hvad der hører til

hæder, jeg har Mt.Hauch.FH.26. Allen.I.lO.
HjælpeO. Psalmen var paa tretten Vers,
hvoraf det vilde have været til Vanhæder
for den Døde, om man havde oversprunget
et eneste. Draehm.VT.lO. JakHans.MD.46.
jf.: disse Personer . . ingensteds uhæderlig
omtalte i . . den Tids Memoires, vare her
vanhæderligt nævnte af en unavngiven
Mand. Rahb. (Læsningibl.Æmner.III. (1822)

frugten ell. planten, spec. (især fagl.) handels-

vare olgn. med tilsætning af vanillens aroma-
tiske stof; sadledes (foruden de ndf. anførte)

fx. Vanille -blad, -bælg, -chokolade, -duft,

-ekstrakt, -essens, -frugt, -høst, -kage,

-krans (se Krans 4.i^, -kræm (se I. Kræm 3),

-Ukør, -oUe, -plante, -plantage, -præparat,

-pulver, -rod, -sovs, -træ ofl. -blomst, en.

(1. br.) 2( d. s. s. Vanille 2.2. HJager.Blomster

-

63). -hædre, v. [-ihæ'Bra, -^hæb'iQ] 60 haven.(overs.l878).131.
||

(dial.) om kold
(\ -hedre. Moih.H127). (ænyd. vanhedre,
sv. vanhedra, no. vanhedre; „kun sielden."
VSO.; nu Q3, mindre br.) tilføje vanhæder;
vanære; gøre skam. *Saa skal hofmodige

husplanten Fabiana imbricata Ruiz et Pav.

AxLange.FP.106. -is, en. I) (kog.) is (3)

med tilsætning af vanille. CMuller.Koge-Bog.
(1785).259. Bøgh.D.II.8. JVJens.IM.57. Frk
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J.Kogeb.284. 2) (jarg.) især i lest.
f.,

om
(isen paa) Kastelsgravens skøjtebane i Kbh.,

forbeholdt betalende klubmedlemmer (af de fi-

nere kredse). AWinding.(PoUU1925.Sønd.l3.

sp.4). ORung.K.120. -stanf, en. frugibælg

af vanilleplanten. VSO. l^i Pot god Fløde

koges et Kvarter med en flækket Vanille-

stang. Cons<.iCo3e6.224. -sakker, et. suk-

ker med tilsætning af vanille. Const.Kogeb.

227. 10

Yanitet, en. [vani'te'd] flt. -er. (fra fr.

vanité, af lat. vanitas, til lat. vanus, tom (jf.

van-^; yiu sj.) forfængelighed; indbildsk-
hed; praleri; (m.h.t. ting:) forgængelig-
hed; ogs. konkr., om ting, der er præget heraf.

*Alt, hvad Veltalenhed formaaer . . |
Skal

vttre sig . .
|
Dog at det uden Vanitet

|

Sig frem for Oyet stiller,
|
Opblæste Gloser

merkes let, | Og ligne Daarens Griller.

Reenb.ll.32. mange vUle ansee saadant Fore- 20

tagende af mig som en Patriotisk Vanitet.

nolb.Ep.III.183. Det ikke smaae Ting er,

ey Stadens Vaniteter,
|
Som vor MatMldis

Lyst og agtsomt Øye mætter. ChrFlensb.

DM. 1.122. JBaden.FrO. Meyer. jf. Heib.

April.44. Vogel-Jørg.B0.591. \\ hertil Vani-
tets- stykke, (ty. vanitåtsstiick ; mal., nu
næppe br.) maleri med blomster, frugter olgn.

JNHøst. Meyer.^-^

Van-kant, en. (ogs. skrevet Vandkant. 30

Archiv Søvæsen.ll. 379. Funch.MarO.il. 145.

jf. VSO.). (ænyd. sv. no. d. s.; fra nt. wan-
kante, waankant, ty. wahnkante, til ty.

wahn, mangelfuld; fagl.) skraa, uregelmæssig

kant paa (ikke fuldkantet opskaaret) tømmer
olgn.; barkkant. Harboe. MarO.448. TeknLeks.
1.41. ForstO. -kantet, adj. (^ -kantig.
Roding. — ogs. skrevet vandkantet. Fisker.

Fr.-Da.Sø-Ordbog.(1843).108). (nt. wa(a)n-
kantig, hty. wahnkantig) I) (fagl.) som har to

tankant; barkkantet. Gnudtzm.llusb.116. Fag
Otinedk. jf.: Grovfilen er . . den. Du (o: en
»medelærling) faar af, hvis du . . laver

en kvadratisk Ting \aLn\iaka.te.t. Aftenbladet.

^U1933.6.sp.2. 2) (dial.) overf.: uskikkelig;

ubehøvlet; treven; tvær. ganske vist var han
ikkn saa uciviliseret, som da de blev for-

lovet; men hans vankantede Væsen røbede
endnu alt for ofte Havet, syntes Y^nn.Knud
Ånd.lirænding.(1927).119. LollO.

vanke, v. ['vaq^] -ede. (ænyd. d. s.,

n'. vanka og (i bet. 2) vankas, no. vanke,
(Adn. vakka; til dels (spec. i bet. 2) fra ty.

(mnt.) wanken, til subst. wank, vaklen (se

u. Skavank^- ;/. Vankel-mod, -modig osv.)

I) som udtryk for bevægelse. I.l) (nu næppe
l>r. uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes
»om hørende til bet. I.2) som udiryk for en
'rk-'^lptide, ustadig, svinglende bevægelse (paa
'''. fra et sted): vakle; svinge (frem og til- eo
'""/', op og ned), vanke (er) at vakle hid
"tr <iUl.Moth.V30. (den syge) Hund . . van-
ki'de i sin Gang, stødte sig allevegne, og
kunde næsten intet Bee.ljægen.Xl.léS. »Du

zittrer dog — en Torden og du vanker!
Ew.(1914).1.234. *(naturen) Reiser (sig) i

Storm,
I

Ryster ved de faste Skranker,
|

Saa den gamle Bygning wanker. Hauch.Lyr.
17. *hist du (o: Svada) . . veier Brøden
tankefuld;

|
Men seer du Veieskaalen uvis

vanke,
|
Da kaster du i Naadens Skaal en

Tanke. Ing.RSE.1.181. || overf., m.h.t. me-
ning, følelse, holdning osv. *Lad heele Resten
(af venner) vanke

| Og vende mig sin Hæl.
Stub.*68. andre . . hvilke vankede imellem
Undseelse og Frygt, og derfore hverken
turde giøre Anfald eller flye. Suhm.Hist.l.
74. *0 skiønne Prindsesse! dog vanker mit
Mod;

I

Tungt ahnes mig Skræk i det isnende
Bloa.iBagges.Ungd.il.94. *Paa din Eed

| Jeg
stoler fast, hvorvel jeg veed,

| Den Gud,
du sværger ved, er kun din Tanke,

| Og nu
jeg seer, den Gud kan ogsaa vanke. /ngf.iU.

99. (han) vankede uden fast Maal imellem
ædlere Forsætter og et vildt, sværmende
Levnet. Molb.EL.55. part. vankende brugt

som adj.: jeg (søger) at befordre mine Med-
borgeres Lyksalighed . . at frelse en van-
kende Dyd af Fare. Tode.5'.2. (folk) føres i

Vilderede, blive vankende i deres Fædrene-
Religion. i?ane.Bt6./.x//7. *Alting var ube-
stemt og uden Baand

|
For hendes van-

kende, vildfarne Aa.nd. Aarestr.SS.V84. I.2)

(jf. vankesere^ bevæge sig under gang, gaa,
vandre, især paa en langsom, ofte adspredt,

tankeløs maade, uden bestemt maal, spec.

hid og did, omkring (inden for et vist om-
raade), omstrejfende (jf. MO.); drive, slen-
tre, flakke (om); ofte med nærmere be-

stemmelse ved præp. ell. adv., i forb. som
vanke hid og did (Moth.V30. Drachm.
M.154) ell. (nu i alm. talespr. næsten kun)
i forb. vanke om (Jer. 14.10. Rask.Br.l.
441. Skjoldb.MM.1.6; jf. omvanke^ ell. om-
kring (Moth.V30. Tode. IX. 380. Thuborg.
DVE.190. Feilb.) ell. rundt (IILS), vanke
vild (s.d.). den Tid Gud lod mig (o : Abra-
ham) vanke hid og did (1931: flakke om^
fra min Faders liuu8.lMos.20.13. *Jeg har
vanket

|
Den lange kolde Nat blant disse

KliTpiieT.Etv.(1914).I11.26. *I Skyggen vi

vanke,
|
blandt lysgrønne Straae.

|
Sanct

Hans Urt vi B&nke.Oehl. Digte. (1803). 269.

*Der vanker en Ridder mellem grønne Træer.
lleib.Elv.55. *Konning Volmer vanker ved
Søens Bred . . |

Kongen er bedrøvet, Kon-
gen er tåua. sa.Syv8.37. han vanker

|
Fra

Huus og til Huus . .
I
Og tigger. Winth.

HF. 293. Den muntre Stridshingst over
Engen \&nker.Boye.PS.lV151. op og ned

|

Af Gjæstekamrets Gulv igjen han vanker,
j

Mens rørt af Mindets Sødhed Hjertet banker.
PalM.Adamll.11.111. Hjem hun vanker,
sval som Vinden,

|
med en Bismarcksklump

i Kinden../VJen«./l//.22. Jørgen blev ved at

gaa der og vanke, endskønt han nok for-

stod, at Klokken var mdknge.Bregend.QP.180.
Esp. Feilb.

\\
(sj.) spec: sætte sig i bevægelse;
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gaa sin vej. Eeib.Poet.III.75. Den Lux, den

forrige Eicr til Skovmose, han sidder .

.

med sine Gripominusser, og vil hverken vige

eller \&nkG. Gylb. 11.233. \\ med afsvækket

bet.: færdes, opholde sig, leve olgn. *Allevegne,

hvor jeg vanker, |
Jeg min Jesum har i

Tanker. Brors.247. *3alig den, som ..
|

Ukjendt og nøisom vanker Livet hen.

Lund.ED.54. I to Aar vankede (han) hos

Broderen. Han bestilte aldrig noget men
drak i al Stilhed. JVJens.HF.36. nu har jeg

vanket om her i Essinge saamange Aar.

Gravl.EB.130. || om blik olgn. (hans) Øyne
vankede . . mere omkring, end mine.i?o5tn-

son.1.43. »Soldaten vaager
|
Paa sin farlige

Vagt
I

. . hans Blikke vanke
|
Gjennem

det øde liMm.Ploug.VVII.SS. Schand.UM.
133.

II (jf. omvanke 2 slutn.; nu næppe i

rigsspr.) om smerte, gigt olgn., der flytter sig

fra en del af kroppen til en anden, vankende
Gigt (o: flyvegigt). NyeHygæa.II.(1823).316.
trækkende og vankende Smerter i Armene
og i li&kken.BiblLæg.XXIII.366. \\ overf.,

om tanke olgn. *Jeg . . lod til Kjøbmandskab
mit Sind og Forsæt \a.nke. LThura.SA.152.
*Mit Hjerte altid vanker

|
I Jesu Føde-Rum.

Brors.8. *De rigeste Skatte han (o: natur-

forskeren) finder under Muld,
|
Hans Aand

gjennem Afgrunden ya.nkeT.Hauch.LDR.16.
min Forstand pintes i sin bestandige Van-
ken og Vanken for at finde ud af, hvad
Fortræd han nu kunde falde paa at øve.

AndNx.FD.lOO.
2) som udtryk for forekomst, tildeling olgn.

(især upers. der vanker^. 2.1) (nu vist kun
i tilfælde, der ogs. kan opfattes som hørende
til bet. 2.2) forekomme; forefalde; fore-

findes; falde for. (ofte uden skarp adskil-

lelse fra bet. 2.i). (paa markederne) vanker
got Kiøh.Argus.l771.Nr.21.3. MR.1801.78.
*Her har du mine ringe Tanker

| Om .

.

hvad der her i Verden vanker |
Af Optrin

værd din Harpes Kl&ng. Bagges.Ep.28. *Lad
os reise tidligt imorgen . . |

Der vanker ellers

saa mangen Bøn
| Om imorgen over at tøve.

Heib.ND.201. 2.2) (nu især talespr., ofte

spøg.) være at faa; tilfalde; bydes ell.

(til) byde sig; blive (en) til del; falde af;
især om hvad der tilfalder ell. tildeles en som
belønning, gave, straf, traktement, ogs. som
forlystelse, underholdning; i alm. talespr. nu
næsten kun i upers. udtr. (der vanker gode
sager, skænd, prygl osv.). \\ om noget øn-
sket, attraaværdigt. paa Mortens Aften van-
ker der Gaas-Steg. Nysted.Rhetor.32. Jeg maa
tælle mine Ducater (o: drikkepenge). Hvad
vil der ikke vanke i Eftermiddag, naar Au-
dlence Tiden kommerl Holb.Rpb.I.ll. *Hver
Gang man naaer en Ankerplads

| Hvor deilig

Drikke \&nker.Rahb.PoetF.L79. *Hr. Jæ-
ger! kom, følg med!

| Saa skal I see, der
vanker

|
Adskillig Lystighed. Winth.HF.159.

*Gold er den Jord, som Lyngen bær,
|
Guld-

høst ikke der y&nkei. Hostr.T.150. der van-

ker ikke Noget idag (o: af almisse, fortæring

olgn.).S&B. Naar man fortalte godt, van-
kede der en Kage eller noget andet lækkert.

Buchh.FD.16. der vanker ikke flæsk til hov-
drenge, se Flæsk 1.2 slutn. jf. bet. 2.i: *I Ny-
havn mere 01 og Vin

|
end Vand og Vind

der \ankeT.Garff.FuldafForaar.(1937).57.
\\

om noget uønsket, ubehageligt; især om prygl,

skænd olgn., i ud,tryk som der vanker dada
10 (Rantzau.D.Nr.9), hug, klø (LollO.), knubs

(Drachm.SS.58), lussinger (AndNx.PE.
11.215), prygl (Heib.RD.74. Hostr.G.150),

skrub (ILl), skænd (lng.EF.V.94. Schand.
VY337), smør (Rosenk.DendramatiskeSkræd-
der.(1827).48. se ogs. IL Smør 2), snus (L6),

straf (Bastian.nr.9.3), strips, stryg (1.2),

tærsk (Aarb Sorø.1931.59) ofl. (se videre u.

Dada, IV Hug 2 osv.). *Ora haardere Confect,

om Hugg for hannem y&nker. Holb.Skiemt.

20 El.f *Herr Zinklar . . |
Blant Guldbrands

Klipper . . fandt sin Grav,
|
Der vanked

saa blodig en Pande. Storm.SD.l42. *Saa gik

man ud at stride,
|
Der vanked Hug og Stik.

Oehl.NG.(1819).114. *Maaskee du saa for-

andrer Tonen,
| Saa at mindre Grovhed til

mig der vanker. Heib. Poet.Vin.l85. *Slag
vel end vanker af tydske Frøkens Vifte.

KKarstens.S.214. Madamen skulde have sin

gode Søvn uforstyrret . . ellers vankede der

30 Gardinprædikener. Leop.HT.i05. ellipt., dels

i udtryk som der vanker over fingrene
(AndNx.PE.IlI.251), paa skejsen (1.3),

snuden olgn., dels obs.: (saa kan det nok
være) der vanker olgn. vi (børn) sneg ..

Os ud af Huset, løb Gade op og Gade ned,

saa Snavset stod Os om Ørene . . Den næste
Dag vankede der nat\xr\\g\m.ARecke.Nyt-

aars-Aften.(1863).20. Det var F. t. mig godt,

det ikke var en af os, for så havde der

40 yanketl FrHamm.Levn.I.21. Leop.EB.13.
Vanke-, i ssgr. (sj. i rigsspr.) især af

vanke 1.2, om noget omvandrende, omdra-

gende; saaledes navnlig (bornh.) dels om
haandværkere, der arbejder paa omgang (som
omgangsskræddere olgn.): Det var noget nyt,

at der var Vanke-Haandværkere paa
Stengaarden; siden Kongstrup kom for Sty-

ret, havde hverken Skomager eller Skræd-
der sat sin Fod i Folkestuen. ^ndiVx.PjB.

50 1.296. dels om (køre)hest ell. befordring, der

bruges til landevejskørsel (mods. arbejdskørsel

til marken olgn.): vore brune Vankeheste
er blevet afløst af et Par Gr&a,. KBirkGrønb.
KD.228. En meget smuk sortsodet, hvid-

sokket Vankehoppe .. sæ\ges. Bornholms
Avis.^'U1855.4.sp.2. Løverdagen den 20de

Februar førstkommende (bortsælges) 1 y&n-
kevogn.smst.^'/tl858.3.sp.2. spec. (til vanke
sp.52d^*^) om sygdom olgn., der flytter sig

60 fra en del af kroppen til en anden: Vanke-
kløe. UfF.
vankel-, t ssgr. ['vaix'(?(8)l-] {fra ty.

(mnt.) wankel(-), vaklende, til wank, vak-

len (se u. Skavank^; jf. vankle og vanke)
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-mod, et (PoulPed.DP.(1937).36. Gruncttv.

SS. 1.518. Bergs. PP. 650. Rørd.GK.73) ell.

fsj.) en (Bagges.DVX.105. denne Vankel-

mod. Hauch.PF.1.124 (smsV(1860).118: det-

te Vankelmod^^. (sv. d. s., ty. wankelmut;
GJ, mindre br.) vankelmodigt sind; vankel-

modig (sinds)tilstand; vankelmodighed. Hare-
blod

I
Og Vankelmod

|
Det bedste Sværd

kan åøve.Grundlv.Saxo.1.81. Det er ikke

Lunet, som saadant, der raader hos Vankel-
modet, uagtet Continuiteten mellem begge
er tydelig. Heib.Pros.IV492. en Begivenhed
(var) indtruffet, der maatte give Befolk-

ningen Indtryk af Vankelmod hos Kongen.
Brandes. UT. 434. I klager over jert Tve-
sind og Vankelmod, Kong Christiern. Saa
slip det og bliv en Ma.nd.KMunk.ChrII.66.
-moflic:, adj. [-|mo-5i] {penyd. sv. no. d. s.,

ty. wankelmiitig; „meest i Talespr."Z/et;tn.;

nu især Qj (jj. dog LollO.)) som har, er præget

af, vidner om et skiftende, vaklende, ustadigt

sind, dels situ/itionsbestemt (i tvivl, raadvild

m. h. t. et foreliggende forhold), dels varigt,

naturbestemt; svingende; tvivlraadig; vægel-

sindet; ogs.: lunefuld. Derfor spørger og I

ikke med Bekymring om, hvad I skulle

æde, eller hvad I skulle drikke; og værer
ikke vankelmodige (1907: ængstelige^. Luc.

12.29. Jeg troer ufejlbar, min Herre, at hånd
elsker mig af Hiertet, saa vit det er mueligt,

for en vankelmodig Siæ\.Holb.Usynl.III.3.

Ingen kand kaldes ustadig eller vankelmo-
dig, som af foregaaende vigtige Aarsager
staaer fra sit Forsæt. sa.Ep.V163. •Den
vankelmodige Mængde,

| Som hver Vind
driver om. Rahb.MSt.l74. blev (Odin) van-
kelmodig, saa red han selv til Mimers Brønd
og fik sig et Bæger ægte Ygdrasils-Miød at
styrke sig \td,a..Grundtv.BrS.202. Du seer selv

mine vankelmodige Beslutninger, mit uro-

lige Sind.Gylb.(1849).IX.126. Her var et

enten-eller, i Folge hvilket selv de vankel-
modigste Mennesker blev noget helt, enten
Venstre eller Høire.Hørup.II.322. aldrig var
jeg saa tvivlraadig, saa vankelmodig før.

KMunk.El.64. (sj., vel spøg.) om ting: vak-
lende; vaklevorn. jeg (sidder) paa en tom
Konservesdaase, og det er ret farligt, for

den er meget \&nke\modig.Sdjy Sold. 116.

(O •modiji^ hed, en. (jf. -mod) den egen-

tkab, det forhold at være vankelmodig. Holb.

U$ynl.III.3. Tvivlraadighedens, Vankelmo-
dighedens, Trøstesløshedens Bekymringer.
Klerk.X.S4. pint af min egen Vankelmodig-
hed. Drac/jm.fi/''./7/. vor Utaknemmelighed
og vor Tros W&nkelmodighed. Alterbog.427.
-vorn, ad}, (sj. i alm.rigsspr.) (i haj grad,

paa en besværlig maade) vankelmodig. Moth.
V31. Den vankelvorne guvernør. V Ved.C
217. de andre Partiers vankelvorne Politik.

Jernban4!T.'/i,1936.1.8p.3.

vankeniiere, v. se vankesere.
Vanker, en. (omyd. vankere ; sj. i rigs-

•jw.) person, der vanker; omvankende person.

*Ei Stjerner har de (o: en kvindes bryster) for

en natlig Yånker. Aarestr.ED. 24. BornhOS.
vankesiere, v. [variga'seJra] (ogs. van-

kensere (UfF.), vang(e)8ere (se ndf.),

vaksere (UfF.)). -ede. (vel af vanke (I.2)

med omdannelse efter (tilknytning til) spad-
sere; sml. (ældre) no. vaksere i sa. bet.

(LHallager.No.Ordsamling.(1802).140) ; dial.)

vanke (om). Engang . . gik jeg og vanke-
10 serede dér i mere end en Time, og jeg kunde

paa ingen Maade finde ud af Løkken igen.

SvGrundlv.DF.1.266. „Du er jo næsten lige-

som ham, denne her Jerusalems Skomager."
. . „Ja, nogen skal gaa her længe og vange-
sere. Men Gud ha' Lov endda, naar det
sker med god 'ReWtred.'^ JKattrup.Jærnhat-
ten.(1908).21. Hvad gaar du saan og vangse-
rer ettei? Gravl.Helligdommen.(1925).9. Feilb.

UfF.
-vankle, v. ['varigla] -ede. (fra ty. wan-

keln; til vanke, vankel-; nu sj.) d. s. s.

vanke I.1-2. de Foreenede Provinders Sager
vare da meget ustadige og vanklende (Holb.

Anh.*(1757).233: vaklende;. sa.Anh.243. *de
mange vankier fremad, hvor Foden finder

Fæste. NJeppesen. SS. 83. jf. vanke I.2 og

vandre l.o: i toe aar reiste (jeg) om i

tydskland som den vanklende ridder, der
søger lykke. JacBircherod.FF.lO.

t Van »kunde, en. (glda. d. s., no.

vankunne, jf. oldn. vankunnandi) vankun-
dighed, (daarlige historikere) overklakke For-

tællingen med Floders og Hulers og Heltes

Beskrivelser; og det giøre de . . af Van-
kunde om hvad der bør ties og t&les. Johs
Boye.H.23. JohsBoye.II.63. -kundi^, adj.

[især: van'kon'di] (nu næppe br. -kyndig.
Moth.K92. JJuel.271. Æreboe.131). (ænyd.
vankundig, -kyndig, oldn. vankunnigr; jf.

40 navnkundig og kyndig; især o, navnlig lidt

gldgs., højtid., relig.) som (paa uheldig, be-

klagelig maade) er uden (den fornødne, rette,

normale) viden (især: i al almindelighed ell.

inden for et vist omraade; som følge af ringe

aandsevner, mangelfuld oplysning, lavt kultur-

niveau); uvidende; uoplyst; ogs.: ukyndig;
ogs. om hvad der vidner om en saadan egen-

skab. Herrens Vidnesbyrd . . gjør den Van-
kundige (1931: enfoldig; yiis.Ps.W.S. Der-

50 for seer man dagligen de vankundigste Folk
at galopere til Embeder, da de dueligste ofte

lade sig trekke dertil. Holb.MTkr.123. De,

hvis Kundskab overstige den almindelige

Indsigt . . have altid fundet saa megen Mod-
stand i den vankundige Hob. JSneed.1.367.

de første Stater ere stiftede i do raa og
vankundige Tider. ams<.V//.4<J. paa (Grøn-

lands) andre Kyster havde man ci truffet

andre end vilde og vankundige Folk, gandske
60 forskiellige i Sprog, Sæder og Levemaade fra

08 åndre. MalLSgll.258. »Trofast dit Vidnes-

byrd fører til Livet,
|
Viismænd det giør

af vankundige iim&a,\GruncUv.SS.I.274. Du
er fuldkommen vankundig om, hvad der
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hører sig til. Schack.67. en fanatisk Religions-

lærer . , indskærpede Prinsen tykt van-

kundig Rettroenhed. Brandes. ///. 507. Den
brølende Vankundige, der forlanger Beviset

(o: Jhe missing link''), afgiver det jo selv!

JVJens.AS.36. jf.: disse Afskrifter og de

yngre skødesløse og vankundige Tryk giver

(sjælden) Bidrag til (oplysning om) Ghemen-
Trykket. Da.Folkebøger.I.(1915).202. -knn-
dig-hedy en. (især o, højtid., relig.) den

egenskab, det forhold at være vankundig, med
Vankundighedens (1948: Uvidenhedens^ Ti-

der haver Gud baaret o\eT.ApG.17.30. Trol-

dom har sin Oprindelse af Vankundighed.
Holb.Hex.IY7. en tyk Vankundighed regie-

rede udi Christendommens Hoved-Poster.
sa.Kh.399. *Den ypperste Hedning (o: Ha-
kon Jarl) faldt! jeg er hevnet.

|
Ved hans

Død er Vankundigheds Forhæng revnet!

Oehl.Digte.(1803).21. Den heie Verden, og-

saa Hedningerne i deres dybe Vankundig-
hed, taler om Aabenbarelser af Guddom-
men. ilf?/ns<.Be<r./.45. En ussel og forkuet
Slægt, opvoxet i Urenlighed og Vankun-
dighed . . det er det sørgelige Billede,

Historien giver af den danske Bonde-
stand under Enevoldskongerne. Lehm.III.
118. Brandes.X.331. hun havde aldrig for-

staaet, hvad det egentlig var, man skulde
gøre (o: for sin salighedssag) . . hun (turde)

ikke røbe sin Vankundighed. Jørgen iVieZs.

0.18. overvindelig vankundighed, se over-
vindelig 2. -kunst, en. (sj.) forvansket,

fordærvet kunst, den barokkeste Miskmask
af allehaande Væxter og Misvæxter, Vand-
spring uden Vand (og andre) med hinanden
contrasterende Vanskabninger . . i dette
Vankunstens og den mishandlede Naturs
smagløse ChaiOS.Bagges.L.II.212. -kyndiff,
adj. se -kundig.

Tanlig, adj. ['va'nli] (nu ikke i rigsspr.

vaanlig. JJuel.434. Holb.Metam.63. Wadsk.
Skuepl.170). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en
(Moth.V129. Wilst.Il.XIYv.l32). (ænyd.
glda. vanlig, vaanlig, si;, no. vanlig, oldn.

vanaligr; til Vane; jf. uvanlig; „foræld.",
„endnu i affecteret Pathos." Lew'n.; i rigs-

spr. nu især Qp) d. s. s. sædvanlig. I ) som
adj.: d. s. s. sædvanlig 1-2. (især attrib.).

Provsterne skulle udspørge, om Sognepræ-
sterne faa deris vanlig Løn, som de bør at
have.Z)I/.2—26—5. Jøderne ville . . blive
ved deres egen troe og vanlig skik (1871:
deres egen Leve\is).2Makk.ll.24(Chr.VI).
*De Danske Skue-Spil vi agte at optage;

|

Og da det uden Jer (o: skuespillets muser)
med os ey haver Klem,

|
Vi Jer indbyde

lar til vores vanlig liiem. KomGrønneg.1.28.
•Lad da den lille . . Fugl dig ikke, min
Fyrste!

|
Trætte, fordi den i Aar synger

paa vanlige Yus.0ehl.XXI.112. *Gud beva-
res, hvad Alting er stort i Paris!

|
Her er

slet ingen Ting paa den vanlige Yiis. Heib.
DP.54. Der skulde for første Gang efter

Sørgetiden være et af de vanlige Aftensel-

skaber. (?oidsc/im.Z:JJ.255. snart lød et under-
ligt Fugleskrig, hvorved Niels foer iveiret;

men selv dette Fremmede blev vanligt, de
trætte Øine lukkede sig. HCAnd.AV27. han
satte sig hen paa sin vanlige Plads paa
Bordet. Bang.L.243. Han vilde noget ud over
det vanlige. AndNx.FD.55. 2) (jf. vanligvis^

som adv.: d. s. s. sædvanlig 3. (især i forb.

10 som vanlig(t), mere end vanlig(t)j.
* Konen . .

|
Mod Ovnen baglænds faldt . .

j

Hun meer end vanlig snart (o: hurtigt) sig

reiser op.Wess.93. Øllet var ikke en Smule
stærkere end vanligt. Pont.SM.^174. (han)
stod og saa' lidt paa den lille Stationsbyg-
ning : alt laa som vanligt. Bang.SE.378. hvor
spæd lød ikke hendes Stemme — (hun)
gjorde . . den uvilkårlig end mere barnlig

og fin, end den vanlig var. Kidde.AE.1.233.

20 O -vis, adv. (jf. vanlig 2) sædvanligvis.

S&B. dertil skulde der helst en lettere Haand
end min, som Folk — ogsaa du — vanligvis

finder alt for liaard.EBrand.Br.II.137. hans
Liv blev rigere paa Omvexlinger end lærde

Mænds Liv vanligvis er. EllenJørg.HH.142.

Van-lykke, en. flt. (sj.) -r (LTid.
1732. 763. at. 1752. (Aarb Vejle. 1937. 120)).

{ænyd. glda. d. s., no. d. s.; jf. -lykkes og

Mislykke; nu ikke i alm. rigsspr.) vanheld

30 (2); uheld; ulykke. Han havde udi samme
Aar den Vanlykke at tabe et stort Felt-

slag. Z?oZ&.X/i.5i2. om Skæbnen . . kunde til-

føye min stakkels Pande en saadan Menni-
skelig Vanlykke (o: hanrej-horn), saa er jeg

vis . . at man skulde lade sig nøye med
at smiile deraf under Skind. KomGrønneg.II.
103. *Ey pialtede Vanlykke,

|
Ey Lykkens

Gylden-Stykke
|
Giør (dyden) foranderlig.

Stub.63. Ew.(1914).1.67. man .. begyndte

40 at kunde oversee . . Storheden af den liidte

Vanlykke (o: Københavns bombardement).
Rahb.Tilsk.1807.547. MO. Feilb. -lykkes,
V. (ænyd. d. s.; nu i rigsspr. sj., arkais.) mis-

lykkes; falde daarligt ud. Hans Arbeide er .

.

ikke vanlykkedes ham. LTid.l757.67. mange
Tilplantninger vanlykkes. Oecon Journ. 1757.

435. en Landgang, som før var prøvet og

vanlykket.Mall.SgH.419. Ungen (o: den unge.

bi) kan være vanlykket.Fleischer.B.177. af

50 hvilken Aarsag (o: mangel paa sagkundskab)
mange af de beste Ting vanlykkes, ud-

arte og ikke komme til deres rette YvXå-

kommenhed. FStiftstid.*^/il773.4. deres onde

Anslag vanlykkedes. BreMm. i^(S^. i22. Feilb.

-magt, en. {ænyd. glda. d. s., sv. no. van-

makt, mnt. wanmacht; jf. Vanmægtighed

;

nu G), især højtid.) \) en af mangel paa kraft

ell. kræfter præget fysisk ell. psykisk tilstand;

afmagt (1); kraftesløshed; svækkelse; svaghed;

60 spec. om en ved udmattelse, sygdom, syge-,

ligt tilfælde fremkaldt tilstand; afmagt (I.2);

(delvis) bevidstløshed, besvimelse. Moth.MlS.
naar Bonden fradøer eller af Vanmagt nødes

at forlade sin Gaard.EPont.Atlas.IV175.
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Huden alene |
Holdt det dinglende Hoved,

og Lemmerne segned af Vanmagt. Wilst.Il.

XV1.1.341. Fornemmelsen af en cholerisk

Qvælning syntes nu at være kommen til

ham; (hun) ben>irtede sig af hans forbi-

-aaende Yånm3Lgt.HFEw.JF.I.230. *Mine
Knæled er søndret,

|
mit Rygben værker:

|

her ligger jeg slaget . . |
i Vanmagts Baand.

Drachm.VS.74. Emil Poulsen spillede Hoved-
rollen, endnu paa sin kunstneriske Evnes
fulde Højde, men bundet af legemlig Ya,n-

ma.gt.OGeismar.E.27. jf.: adskillige af hans
altfor smaa Fæstegaarde var kommet i

Vanmagt (o: p. gr. af misvækst), hvorfor
Fæsterne havde forladt dem. RibeAmt.1948.
117 (efter kilde fra ca.l770). || hertil: Svend
Trøst (faldt) hen i hin næsten aldeles be-

vidstløse Tilstand, som han saa vel kjendte
fra sin Vanmagtstid paa Bjørnsholm.
'ng.PO.Il.310. 2) en af mangel paa mugt
5), virkeevne præget (personlig) tilstand; af-

magt (2); magtesløshed. Moth.Mld. *Tryg-
hed, i hvis Ly sig Vanmagt rolig veed.
Bull.(SkVid.IX.144). *Ondskab magtesløs
nedsegne

|
Med sin Vanmagts knuste Braad!

Thaar.ES.389. han var fortvivlet over Tan-
kens Vanmagt over Livets Gaader. LeAm.
1.33. Den Vanmagt, hvori Norge henimod
Unionstiden var nedsunket. Allen.1.33. *Vi
jage, vi Danske, saa hidsigt vi formaa . .

|

med sovnbunden Villie, med Vanmagt til

D&&d.Rich.BD.141. Holberg, der allerede i

saa god Tid som 1726 havde bekendt sin

gryende poetiske Vånmagt. HBrix.AP.V255.

•aen, et. (sj.) skadeligt, fordærveligt, alvor-

ligt men. 100 (heste), som aarlig nu faae
dtrcs Vanmeen paa disse abderitiske Broer,
l'olUievennen.1798/99.606. -mod, et ell (nu
æppe br.) en (Moth.M.153). {no. vanmot;
;.) mismod; fortvivlelse. Moth.M153. i den
atter var der for V. en Slags Befrielse fra

ilt Vanmod og alt Tungsind. EChristians.
Hj.116. -mæetic adj. (ænyd. glda. d. s.

fog vanmagtig^, sv. vanmåktig, no. van-
m-ktitr; GJ, iscer højtid.) især om en per8on(s
tilstaxd, forhold): præget af vanmagt; af-
""jii<]. I) til -magt 1. Visd.13.18. »jeg

|
Er

la vanmægtig; thi tillader mig
| At hvile

lidet her. Rahb.SkK.60. han havde nær styr-
tet ind og slaget dem ihjel — men . . han
l>Iev ganske vanmægtig af Sorg og Harme.
Ing.L. IV.no. (den overfaldne) syntes . . dog
Ht skulle bjerge Livet, men han laa van-
ni i -tig hen. llFEw.LidenKirsten.(1896).143.
1 ' !' ' tnfader .. blev til Aars, skrøbelig

tig. JVJens.ÆU.172. 2) til -magt
'. •Kald (o: paakald) Odin ei!

<>r hans U&gt.Oehl.ND.342. *Lad
... jiføve vanmægtige Forsøg.sa.NO.
.347. ingen Trold formaaer at til-

jore Herrens Skabning; thi mod han-
rum <'re alle Dybets Kunster vanmægtige.
fl'tttch.TVlI.150. »mit Iljærte (skriger) nu,

|

aellem ulidelig Vanmagt
| og vanmægtig

XXVr Kentrykt "Z, 1961

Hævnlyst delt. Drachm.VS.78. KMunk.OS.
79. jf.: mellem 4 Taktslag kunne mange
flere tonløse, følgelig metrisk vanmægtige
(o: betydningsløse, ikke nødvendige) Stavel-

ser, faa Plads, end mellem to. Rosenb. 1.388.

-mægtig^-hed, en. {ænyd. d. s.; jf. Van-
magt og Afmægtighed; O, især højtid.)

Moth.MlS. der (kan næppe) anføres et stær-

kere Beviis paa Lovenes Vanmægtighed,
10 end at en saadan Øvrighedsperson kan be-

tage dem deres Krsiit. Stampe.IV247. uden
tænkelig Aarsag (var) han falden hen i et

af de urimelige, sindstomme Anfald af Van-
mægtighed, hvor han lange Maaneder igen-

nem Dag efter Dag flakkede rundt i sin

egen Ya,nmdigt. Bang.Mi. 8. -mærke, et.

(nu næppe br.) vanheldende mærke (paa lege-

met); spec.: modermærke. Moth.M125. Van-
mærke, som ere Børn medfødte, fordrives

20 ved at Hekke en levende Due tvers igiennem,

og lade den ligge 24 Timer paa Mærket.
ThBartholin. Sygdommes Overplantning, (overs.

1794).119.

Vanne, en. ['vana] flt. -r. (sv. vanna,
kar, sold; fra ty. (mnt.) wanne, (foder)kurv,

kar, kummeovn, af lal. va,nnus) bassin-,
kummeovn. Bille-Top.20. Meyer.*-* \\ i sa.

bet. Van(ne)ovn. smst.

Van-pryd, en. (jf. -S3ni 2; la, l.br.

30 (jf. VSO.)) mispryd; vansir, han (overgik)

ikke sine Lige i Pragt, men vel i den
kongelige Maade, hvorpaa han bar den.

Hvad der hos de fleste andre syntes at være
for meget og til Vanpryd (orig.11.120: Van-
ziir^, føjede sig til hans stolte Skikkelse som
noget, der hørte sig til HFEw.KG.' (1896).
344. Huden er fin og skær som et Barns;
der er ikke den svageste Plet eller Vanpryd
(Brandes.(Julegave fra Kunstnere og Forfattere.

40 (1884).3): Y&nziTing)).Brandes.XI.82. -pry-
de^ V. [-ipry^Qa] vbs. -else (s. d.). fo, især

hos sprogrensere; jf.: „sjéld." Levin.) mis-
pryde; vansire; vanhelde. Denne Udgave (er)

vanprydet ved Trykfeil og meget uheldige
LithogTiLphieT. Molb.(Uolb.Com.(1843).I.xx).
en højtidelig selvlavet udtale, der også van-
prydede hans danske prædiken, FrHamm.
Levn.1.167. hver Side i (rejselisten) er van-
prydet (Brandes.(Pol.**Ul 898.1.sp.4): van-

so siret^ . . ved Avertissementer. Brandes.XI,
100. Galsch.SR.84. -prydelse, en. (jf.

Misprydelse^ især (mere) konkr.: hvad der

vanpryder noget. En . . Vanprydelse for

Kirken er den i senere Tider . . tilbyggede

Hvælving. Molb.BfS. 1. 75. sa.Dagb.l26. VSO,
Larsen, -raad ell, -raade, et ell, (i formen
-raade^ en (HøjskBl.1883.883. HRasmussen,
Nala og Damajanti.(1903),29). {ænyd. van-
raad, no, vanråd; til dels (ved misforstaa-

60 else) med tilknytning til propr. Van(d)raad,
brugt (som fingeret navn) af Svend Estridsøn

efter slaget ved Nisaa 1062 (Orundtv.Snorre.

111,106. DanmRigm8t.I,440), oldn, Vand-
råftr (Snorri Sturlu8on,Heim8kringla,III.(udg.

84
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1900).166), til oldn. vandræSi, vanskelighed

(besl. m. Vaande, vanskelige, hvortil hører

tilnavnet vandræ6askåld, (Halfred) Van(d)-

raadeskjald (jf. Hallfred Vandraadeskjald.

Drachm.(skuespiltiteU900) samt Sal.'X.697.

IslSagaer.il.289). \\
formen -raade egl, dat.

ent. (fra præp.-forb.), jf. II. Raad || i rigs-

spr. 1. hr.; især hos sprogrensere) raad (II)

af uheldig, daarlig art. I) til II. Raad 3:

vanskelighed; forlegenhed; knibe; tvivl. Hoved- i_o

Grunden til den dorske Rolighed midt under

Faren . . maa være Vankundighed eller Van-
r3ia,d.Grundtv.Dansk.IY163. HjælpeO. Hav
Øje med, at vore smaa Sønner komme ingen

Vanraade til ThitJens.VA.il.165. || især i

forb. i vanraad(e). Spørgsmaal, som ..

bringe mangen en Fader og Moder i Van-
raade. FyensAvis.*^/il866.1.sp.l. Nordlandene

kom i stort w&nTkde. FrHamm.Kirkehist.il.

377. han (tog) vel mod smaa Studenter i 20

Vildrede og Ya.ma,a.d.KMunk.HJ.96. GGre-

gersen.KS.93. 2) til II. Raad 8: daarligt, slet

raad. Bag-Raad ere Van-Raad. MaM.75S5. før

ham ej i ulvkke med vanråd. [Weilbach.JKri-

stiernl1.(1874).146. HjælpeO. Feilb. -raa-
di^, adj. I) (ænyd. d. s., jf. no. veimiidd;

sj. i rigsspr.) som er i vanraad (1); raadvild.

selv om én har fejlet, er en mand dog ej
|

vanrådig eller tåbe. NMøll.Antig.62. Feilb.

2) (dannet til Van(d)raade-skjald; sj.) som 30

er vanskelig at omgaas, komme til rette med.
Du (0: skjalden llalllred) er en haard og
vandraadig Skjald. DrocTim.J^Y 42. smst.

165. -ris, et. se II. Vandris. -ry, et. {no.

d. s.; jf. II. -rygte; „sjeld."Lewn.; nu alm.,

især tP) falsk rygte, vanrygte (II.l) (Moth.
R144) ell. (nu kun) daarligt, slet ry (1 1.2.2)

ell. renommé; vanrygte (II.2); miskredit; nu
vist kun i forb. som bringe ell. komme i

vanry. *0s udskammer du rask, og vort 40

Navn du bringer i Yamy.PMøll.ES.1.247.
en tydsk Menighed . . ønskede en hæderlig
Geistlig, som . . var kommen i Vanry . . for

demokratiske Anskuelser. Fædrel. 1860. 1225.
sp.l. Brandes.Holberg.(1884).230. (taternes)

Spaaen og Trolddomskunster bragte dem
snart i Vanry. TroelsL.1.77. Studiet af Litte-

raturen er en fin Ting, som ufortjent er

kommet i Yamy. Rubow.LS. 5. I. -rygte,
en. se -røgt. II. -rygte, et. {ænyd. glda. 50
vanrygt(e), sv. no. vanrykte ; jf. -ry) I ) (nu
næppe br.) upaalideligt, falsk rygte (I.l).

EPont.Atlas.il1.285. han (troede) at ethvert
Rygte, der gik om en Pige, paa saare faa
Tilfælde nær, var et Yamy^e. Rahb.Fort.il.
451. jf.MO. VSO. sml.bet.2: vanrygte kom-
mer l&n^. Moth.R151. Vanrygte gaar dog
immer nær,

|
Hvem der har Dyd og Ære

k]æT.Grundtv.PS.Y399. 2) (nu mindre br.)

et (især ufortjent) daarligt, slet rygte (1.2). e'o

Othin (havde) renset og helliget sit Guddoms
Navn fra det forrige Ysiniye;te. Schouslølle.
Saxo.l5. Saaledes haabede (kong Fenge) at
kunne skjule Skalken (0: sine mordplaner),

og ved at besudle sin gode Vens Hænder
med Blodet, selv undgaae Vanrygtet for

GTUsoTohed.Grundtv.Saxo.1.172. hint kræn-
kende Vanrygte, hendes Yndest for Drost
Peder havde paadraget hende. Ing.EM.111.
118. især (jf. -ry) i forb. i vanrygte, i ud-

tryk som føre (Horreb.11.246), være (Ing.

EF.11.138) ell. (alm.) bringe, komme i

vanrygte, paa det den Berøgtede, om hånd
Uskyldig er, ikke skal komme i Vanrøgte.

DL.2—9—26. Det Vanrygte, hvori hiin

Kunst (0: alkymien), der engang var i saa

høi Anseelse, nu begyndte at komme. ^aucA.
GM.lOl. Hverving . . under den Form, som
i forrige Tider har bragt „Scelenverkoperiet"

i fortjent Y&nTygte.Lehm.111.233. Kofoed-
Hansen. KA. 1.258. en Moder i Vanrygte
(Chr.VI: en vanrygtig moder^ gjor Børnene
Skam. Sir.3.10. III. -rygte, v. (ænyd. d. s.,

SV. vanrykta; nu 1. br.) bringe i vanrygte

(vanry); gøre berygtet. MO.^ han vilde ikke

\&nTygtes.Bnrfod.F. 1.107. især (jf. -rygtig^

part. vanrygtet brugt som adj.: en Øvrig-

hed kand erklære mig vanrygted, men ikke

betage mig mit ærlige N&\n.Holb.Heltind.

11.253. De Feil, som have giort Strid-

skrifter saa xanry^tede. OGuldb.(MO.). han
var vanrygtet for Ukydskhed.Molb.DH.il.
156. HjælpeO. Rockali (d. e. den vanrygtede
Klippe). KorsogStjærne.l904.58.sp.l. t -ryg-
tig, adj. (ænyd. d. s.) vanrygtet. Sir.3.10

(Chr.VI; se u. II. -rygte 2). -røgt, en.

et -rygte. Moth.RUl. Holb.Kh.86). (ænyd.

d. s., glda. æda. wanrøkt (Brøndum-Nielsen.
GG.ll.182), SV. vanrykt, no. vanrøkt, oldn.

vanrækt; „ses ikke ret tW. HjælpeO.; nu
alm., især Cp) daarlig, forsømmelig røgt;

mangel paa (god, tilbørlig) røgt, omsorg,

pleje; misrøgt; (ahorlig, skadevoldende) for-

sømmelse. Jernslcæg.D.72. Legemets Van-
rygte. ^oi6.E/).//.4i2. Hun . .

I
Med flittig

Omhu taer i Agt,
|
Det glade Qvæg i rette

Tide
I

Blier malket og i Huse bras;t,
|
At

det ved Vanrygt ei skal lide. Luxd.(SkVid.

V 11.180). støvet Guddomshus nedfalder
|

I Gruus af Vanrygt og af kXdex.Rnhb.Sanå-

sig.403. det ædle Sprog (var) givet hen tQ

. . Y&nTos:t. HNClaus.DaSpr.il. den Van-

røgt . . disse ulykkelige Pleiebørn ere vold-

givne. Fcedrei. 25-59. 702. sp. 2. saadan gruelig

Vanrøgt, som den stakkels Bygning har

været udsat iorlJLange.Breve.79. ved Poul

Møllers Død (fandtes hans litterære arbejder)^

i mange Tilfælde paa løse Blade eller i

Hæfter med Spor af haardhændet Vanrøgt.

Brøndum-Nielsen.PM.24. Vanrøgt af Børn.

SaUXXlV527. -røgte, v. vbs. (nu 1. br.)

-else (Cit.ca.l740.(Vider.ll.430)) ell. -nlng

(Amberg. MO. VSO.), jf. -ro^t (ænyd. d. 8.,

sv. vanrykta, no. vanrøkte; i rigsspr. (især

O) først alm. fra slutn. af 19. aarh.) røgte

daarligt, forsømmeligt; udsætte for vanrøgt;

misrøgte; forsømme (paa alvorlig, skadevol-

dende maade). Statens Tienere, som vanrøg-
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tede deres Embede. Airah.fSkand.Museum.
1798.11.38). Amberg.øf. MO.'). Intet er saa

ret sagt . . at det jo ved Klaffertænder

skamferes og y&nrygtes.CFWegener.AS Ve-

del.f1846).194. uden at tænke over, at

(modersmaalei) enten kan „røgtes" eller

„\'&r\Tøg;tes".SkoleUdende.l883.70L (paa) min
Gaard (faar) jeg foreløbig nok at gøre.

Siden min Fars Død har den været vån-

lo^tet. Pont.DR.IV128. nu lod han Livet lo

rinde fra sig . . vanrøgtede sig selv, fordi

Tiden vanrøgtede . . alle. LCNiels.OA.85. de

vare vanrøgtede (1819: forsmægtede^ og
forkomne som Faar, der ikke have Hvrde.
MaUh.9.36(1907). Kort.145. -se, v. vb's. jf.

-syn. (sj.) i) se daarligt, ufuldkomment; til

se 6fi-2): skønne, overveje daarligt; part.

vanseende brugt som adj.: Leth.(1800). 2)
se poa (betragte) med uvilje, mistænksom-
hed. B., som gerne vansaa dem, der havde 20

Myndighed og vilde gøre den gældende.
HimmerlKj.vr.l921 .50. -sind, et. (sv. van-
sinne, fy. wahnsinn ;

;'/. -sindig(hed); nu sj.)

'fsind: vanvid; sindssyge. *I Vansind sank
jog atter ned,

| Og længe var i største Fare.

Iris. 1793. 1.119. Hovmod . . er Vansind.
Bredahl.IVlOS. hendes Tænder . . skurer og
knaser . . men efterhaanden ser det dog ud,

som lidt af Vansindet svinder, og det vante
Udtryk kommer frem. Iiregend.FT.176. de 30

otte gamle bøger . . som Bedste i sit van-
sind havde brændt. Gersov.KL. 120. -sin-
dig, adj. f'vanisen'di, van'sen'di] {ænyd.
d. s., SV. vansinnig, ty. wahnsinnig; 1. br.)

afsindig; vanvittig; sindssyg. Hvordan fik

Kirken da det vansindige Indfald, at den
halve Part af Jordens Moderskød skulde
kvæles i Nonneh&Tn\sk?ThitJens.SK.I.90.

jf. Vansind: Cicero bebreyder Borgemester
i^abino hans Dandse-Svge . . og kalder den 40

n Modtvillig W nnsi'ndighed. LTid. 1740.
'15. -sir, en ell. (l.br.) et. f;/. -pryd; QJ ell.

(nu især) jur.) det forhold at tirke skæm-
mende, vansirende, ell. (konkr.) noget, der

virker skæmmende, vansirende (spec. (jur.)

om legemsbeskadigelse) ; misprydelse; van-
held (1). De fremspringende Skud, som man
kand brække af, ere de, som i deres Væxt
maatte give Træet nogen Vanziir. Oecon
Journ.l757.143. smagløs Forskiønning blev 50

til virkelig Vanziir, naar chinesisk Barne-
stafls stod og gabte paa grædske Ruiner.

Fort. 1.452. Godtgjørelse .. for den
f)e, Lyde og Vansiir, der maatte flyde

af den ham tilføiede Skade. Lov'*/. iSSfi.

mi. LovNr.l40**U19l8.§33. Hun (har efter
' ndebid i ansigtet) et Vansir, som . . er

i:,'t nok for enhver Iagttager, (/ges^./
nem. 1041.A.857. \\ spec. i forb. (være) til

vansir for olgn. (have indseende) med de, eo
'l^T bygge, hvorledes de bygge, at samme
fi skeer til Byens Vanziir. A^arre/jr.Prtuafr./.

''Oli. i dit Øie lagde Gud Taarcrnes Væld,
ikke at de skulde rinde, en bitter Strøm,

dig til Vanziir . . men at Taaren (skal) for-

søde din Smerte. Mynst.Betr. 1.211. Huset .

.

var til Hinder for Passagen og til Vansir
for hele Gaiden.VilladsChristensen.København
1840-57.(1912).110. -sirat, en. (nu næppe
br.) noget vansirende, skæmmende. Man an-
moder Ejeren ædelmodigen at borttage disse

farlige Vansirater (o : jerngitre). Politievennen.

1798/99.784. -sire, v. [-^s^h9] vbs. -ing
(s. d.), jf. -sir. {no. d. s.; jf. -pryde, -syne;

nu især (jj (jf. dog LollO.)) mispryde; skæmme,
(især m. h. t. udseende ell. stil, sprogform
olgn.). jeg kiender den, denne stolte for-

agtelige Mine, som vilde vanzire endog een
af Gratiernes Ansigt. Biehl.(Skuesp.

I

II ,3.8).
franske Ord . . vansirede Sproget. PEMull.
Isl.63. (kirken) har den Fordeel, ei at være
vanziret ved nogen Tilhylning. Molb.Dagb.
125. Lidenskaber klæde undertiden Ung-
dommen, men de vanzire Alderdommen.
Gylb.EA.137. et determineret Ansigt, der .

.

vansiredes noget af et Lungeslag, som bredte
sig over hele den højre Kind. JPJac.1.251.
Bygningen er meningsløst vanziret af Skilte.

Elling.PP.il. en blind eller en halt eller

en med vansiret Ansigt (1871 afvig.). 3Mos.
21.18(1931). jf.: Han har lidt og været
mishandlet til Ya,nsirethed.EBrand.J.146.
CJ -siring^f en. [-|Si'ren,j fit. -er. vbs. til

-sire. en varig Vansiring af ædle Træk.
IsakDin.FF.203.

\\ (jf. -sir, -sirat; konkr.,

om noget vansirende. NPWiwel.NS.61. (Rem-
brandt) kunde give Klæder alt, hvad deres

var, men ogsaa Ansigtorne. Han bortløj ikke

Vansiringer, men han fremhævede dem boller

ikke. Bierfreund.Renibrandt.(1900).91. -ska-
be, V. [-|SgaJb9] vanskabe. Høysg.AG.107.
110. vbs. -else (vAph.(1759). Søloft.T.208.

Brøchner. Overs, afStrausz: Troeslære.I .(1842).
226. MO.) ell. (især) -ning (s. d.). {ænyd.
glda. d. s., sv. vanskapa, no. vanskape; jf.

-skabt og misskabe; G), nu l.br.) give (no-

get) en unaturlig, uheldig, frastødende form,
skikkelse, beskaffenhed; misdanne; forvrænge.

„ingen kand creere eller skabe sig selv." —
„Jeg mener, at enhver kand baade skabe
og vanskabe sig selv." Holb.Philos.IV3. Søger
at rette de Feyl, som vanskaber jer saa
meget. sa.LSk.V10. Madame E. (havde) fun-

det for got at vanskabe sin Søn (0: ved ugude-

lig pynt). Ew.(1914). IV.13. at see sit eget

. . Ansigt . . i et vanskabende Huulspeil har
altid noget \ihehdigeligt.Gylb.(1849).IX.25.

nu begynder Tilbagegangen, Bedraget: iste-

detfor at omskabe Verden begynder man at

vanskabe Christendommen. Kierk. XI 1.407.

ingen Opfindsomhed . . er i Stand til at

konstruere en saa vanskabende Hovedpynt.
Bøgh.JT.565. Med vældig Kraft vanskabes
mit Kød (1871 afvig.). Job. 30. 18 (1931).
-skabninK, en. [-isga^bncri, i bel. 2 ogs.

-|3ga*bncn,| flt. -or. (ænyd. d. s. (i bet. 1: Kalk.
IV73H; i bet. 2: BThott.Seneca.il.(1658).85.

111.(1658).221), «v. no. vanskapning) I) (nu

84*
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1. br.) det forhold at være vanskabt, misdannet;

ogs. (jf. bet. 2) om noget vanskabt, misdannet

(legemsdel, vækstdannelse olgn.); vanskabt-

hed; misdannelse; deformitet. Fabelen lærer,

at enhver er forælsket i sig selv, og saaledes

familiariserer sig med sine Feyl og Van-

skabninger, at de ansee dem, som Dyder og

Zixa.tcT.Uolb.MFbl.2. (abens) Hæslighed og

Vanskabning. sms<.3. det er Statens Pligt . .

at opsøge de Folk, der . . paa Grund af

Vanskabning . . bør skiules for Borgerens

Øine.PAHeib.R.II.lOS. Stortaaens Spids

(faar) af Skotøjets Næse et Tryk som
trænger den over mod de andre Tæer. Den
Vanskabning, som Foden paa denne Maade
faar, er meget betydelig. »Sfcomogf&.S. Van-
skabning .. hos YæxteTne.TfP.1926.145.

2) (jf. -foster, -fød(n)ingj menneske, dyr ell.

(sjældnere) ting, der har en unaturlig (uheldig,

frastødende) form, skikkelse, beskaffenhed, nu
spec: (af naturen) er vanskabt, misdannet,

forvokset. Moth.S214. den store Hercules,

som har befriet Jorden fra saa mange
grumme Vanskabninger. Dumetius. III. 65 a.

To Vanskabninger, det ene en Griis med .

.

otte Been, det andet en Kat med . . to Ha-
ler, og otte Laller tildroge sig (i et natu-

raliekabinet) min Opmærksomhed. Bagr^es.L.

1.304. trods sin Modbydelighed for den lille

Vanskabning (o: en dværg), maatte (han)
smile over hans tjenstfærdige Travlhed.

Ing.EF.1.35. Man har . . glædet sig ved, at

Hexe, Nisser, Trolde o. s. v. vare Vanskab-
ninger, og . . ethvert Menneske har en Til-

bøjelighed til, naar han seer en Vanskabning,
strax at knytte Forestillingen dertil om en
moralsk Depravation. ZterA;.///.-/52. „Jeg er

det rigtige Æbletræ," sagde (det vilde æble-

træ) fornærmet. „De derinde (i haven) er

ikke andet end Vanskabninger, som Men-
neskene har lavet til deres Brug." CEw.Æ.
V.22. de forstaar ikke, at en Vanskabning,
et lille forkrøblet Væsen som jeg (o: Salome),
kan føle Savn og Traa som de selv.ZMunA;.
EI.43. Feilb. LollO. om litterær figur (kari-

katur): vi, som ikke kiende disse Personer,

ansee ofte saadanne af (Aristofanes^) Carak-
terer for Vanskabninger, hvilke de Gamle
have betragtet som fuldkomne Portraiter.

JSneed.III.386. -skabt, part. adj. (ænyd.
glda. d. s., sv. vanskapad, -skapt, no. van-
skapt, mnt. wanschapen

; perf. part. til -skabe
brugt som adj.} som er af en unaturlig

(uheldig, frastødende) form, skikkelse, be-

skaffenhed; misdannet; forvrænget; deform;
nu spec. om levende væsen, ogs. naturting,

brugsgenstand olgn.: som af naturen ell. paa
grund af uheldig behandling (fremstillings-

maade olgn.) afviger stærkt fra det normale,
rette, rigtige (den naturlige form ell. skik-
kelse); af abnorm (legems)bygning; forvokset.

Kiemper af Kaabber . . med vanskabte An-
sigter. Pflug.pP.614. Hvad har han paa mig
at sige (o: siden han nu vil bryde trolovelsen)?

Er jeg vanskabt? har jeg ikke et got Rygte?
Holb.Masc.II.4. nu dreyede jeg de Kar
runde og velskikkede, som tilforn saae hes-

lige og vanskabte \id.Robinson.I.223. Justitz-

Raad Hansens vanskabte Barn døer. Lwxd.
Dagb.1.390. Man siger . . at vanskabte Folk

ere foiiængeUge. Molb.Ev.438. Evigheden vil

. . give den Døve Hørelsen, den Blindf

Synet og den Vanskabte Legemets Skjønhed.

10 Kierk.VI.364. En Vanfør er særligt ulykke-

ligt stillet (bl. a.) paa Grund af det moralsk
nedtrykkende i at være „vanskabt", i^anum.
621. Feilb. LollO. \\ tidligere ogs. m. h. t.

moralsk beskaffenhed: som ikke har den

naturlige, rette, gode moralske karakter; van-

artet; fordærvet; slet. ach! jeg yncker den
ærlige gamle Mand, der har saadan en van-

skabt 8øn\ Holb.Jean.IV6. jeg merckede, at

hånd var af en forfængelig og vanskabt
20 Natur. sms<.//.l. sa.KR.III.8. \\ hertil Van-

skabthed. vAph.(1759). med Fortvivlelsens

Lyst dvæler (Richard III) ved sin egen

Vanskabthed.ZterA;. y/.329. MO. VSO.
I. Vanske, en. ['vansga] flt.-r (i bet.l:

PRosenst G. Billige Frie -Tanker. (1753). 26. i

bet.2: EMøller.OldmesteroghansBog.(1909).9).
{ænyd. glda. d. s., no. vanske, glno. vanski,

jf. oldn. vansi, mangel, skade, fortræd, ulej-

lighed; til van- (jf. II. vanskej, i bet. 2 mulig-

30 vis afl. af (ell. m. bet.-tilknytning til) oldn.

vandr, nøjeregnende, vanskelig (jf. I. Vaande,
vaanden, Vanraad, vanskelig^) I) (nu ikke

i alm. spr.) mangel; fejl; brøst; lyde.

en rød qvie uden lyde, paa hvilken ingen

vanske (1871: Meen) eT.4Mos.l9.2(Chr.VI).

*Aanden mod min syndig Æt,
|
Og Kio-

dets Vanske, iegteT.Reenb.II.481. Den ene-

ste Vanske, i Henseende til hans Skab-

ning, var det, at hånd havde ikkun småle

40 Been. ThSchmidt.S.390. Jeg seer ingen Plæt

eller Vanske i eåer. Lodde. Betr. 102. Leth.

(1800). II
spec. i forb. (for)uden vanske.

*Er hans (o: Fædrus') Latin ey uden Van-

ske,
I

Bør jeg da vente bedre Kaa,!? Reenb.

11.375. *Din Bringe er fuld Drøy og Bred,
|

foruden Bræk og Y&ndske. JFriis.128. *den

Mur . .
I
Snoer sig trindt om Danevang,

Uden Brøst og uden Y&nske.Grundtv.DVI

.

15. Barfod.Tænktogfølt.II.(1883).89. 2) (ho.^

50 sprogrensere ell. dial.) besvær; vanske-
lighed. *hvad for Nød, Bekymringer og

Vanske
|
Der immer mødte ham i hans

Landnygtighed. AlbThura.(Falst.Ovid.bl^). et

Videnskabs Selskab (er) denne selvsamm«'

Vanske underkasted. Sorø Saml. 1. 3. Mange
Vansker omgBi&s. RKall.Da.Maalværn.(1923)

.

28. Feilb. II. vanske, v. ['vansga] -ede.

vbs. -ning. (ænyd. glda. d. s., æda. wanskæ(s)

(Harp.Kr.7.26.54ofl.); til van-; jf. I. Van-

60 ske (1) og forvanske, uvansket; nu ikke i

alm. spr.) tilføje vanske (LI); forringe;

svække; ogs.: forvanske. Naar Barnet

vaagner . . maa man aldrig udstede det med
Eet for den klare Dag . . Af denne Uforsigtig-
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hed kan komme Tilfælde der . . ere i Stand
til at giore dem blinde eller at vanske deres

Øjne for altid. t;J.pA.B0.85. Den mundtlige
Overlevering . . skal naturligvis bruges med
Kritik, idet man maa være klar over, at

dpr er store Muligheder for Vanskninger.
,riyut.XVI.212.

TanskeliSv c^^i- ['vansgeli] Høysg.AG.
15.99. adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Moth.

VS6. Høysg.AG.99. PAHeib.B.118. Molb.DH.
1.32). (glda. wan-, wonskeligh, sv. vansk-

Kg, besvarlig, farlig, ustadig, foranderlig, no.

vanskelig, besværlig, umedgørlig, farlig; til

oUn. vandr, nøjeregnende, vanskelig, jf. I.

Vanske (2) og I. Vaande, vaanden, Van-
raad; ordet tilhører især det alm. prosa-

Iriftspr. og talespr.)

I) om virksomhed ell. (livs)forhold (med
karakter af opgave, hverv, vilkaar): som
stiller særlige (betydelige, følelige, be-

sværlige) krav til et levende væsens, især

en persons, evner (og kræfter), kræver an-

spcendelse, paapasselighed, undertiden er nær
ved at overstige ens kræfter, virker hindrende

eU. standsende, bringer en i knibe (i vaande);

ogs. (spec. i bet. 1.2-8J som udtryk for, at

noget (et forhold, en udvikling, et begivenheds-

forløb, der unddrager sig indgriben,) rummer
svage muligheder , ringe sandsynlighed
for et vist (især: ønsket, gunstigt) resultat;
(absolutj ikke let, alt andet end let (at

udføre, magte, klare, opnaa); svær (11.4.2-3).

(.1) i al alm. Seg ikke efter de Ting, som
ere dig for vanskelige. iStr.S.SO. Intet Em-
bede er saa vanskeligt som Dommer-Em-
'ie.Holb.Ul.Prol. det er een Vanskelig Tid

i lever \idLKomGrønneg.I.251. den ædle
atur begeistres kun ved det Vanskelige.

ierk.III.166. her ligger saare vanskelige
rohhmei. 8m8t.IV374. endelig døde han da
'tiden, den vanskelige 'Død.JPJac.II.267.
t vanskeligt Sted hos en Forfatter; en
mskelig Forfatter. Vé'O. derved har De

oragt 03 i en vanskelig Situation. Lwdv. jeg

arbejder mig frem over vanskelige Skrænter.
' '' 'ludan.L.12. 7/. besværlig 2.1 : Han for-

': paa sit vanskelige (0: med besvær
', ubehjælpsomme) Tysk at der ikke
iiaatte bo Udlændinge paa Hotellerne.

T.TMS.229. (jf. bet. l.i) om noget skrø-

^vagt, der kræver særlig hensyrUaaen:
livtæppe med smaa haandsyede, hro-

''»mstrede Stykker paa de vanskelige
: r (a: »Udsteder).Mant2ius.MF. 199. der

' ar) to vanskelige maver i familien. Hjortø.
<T.78. et vanskeligt valg, se Valg 1.2. al

•gyndelse er vanskelig, se Begyndelse 1.

n vanskeligste rejse er over dørtærskelen,
I. Rejso 1.8.

II jf. bet. I.2: vanskelig
»dsel, fødsel, der ikke forløber paa fuldt
ilurlig maade, rummer (farlige) komplika-
"mer, kræver kunstige indgreb olgn. Leth.
IWO). VSO. NatTid.*l*1949.5.tp.3.

|
falde

1 1.7.8) vanskelig (Haysg.AOAS. Kierk.X.

36. CSPet.Afhandlinger.(1949).239), finde
(IV5.3) vanskelig (Gylb.Novel.lI.148. VSO.)
ell. (jf. vanskeliggøre^ gøre vanskelig.
Kierk.IV261.VI.199. Søiberg.KK.I.60. jf.:

det var (baadens) store Vægt, der gjorde det
vanskeligt for Søerne at vippe den over
Ende. MylErich.S.124.

|| (jf. ond l.i; i sætn.

med (ubest.lpron. det og) en inf. som (egent-

ligt) subj. Jjgesaa u-vist som det er, naar
10 samme Kongelige Stad blev bygget, saa

vanskeligt er det ogsaa at sige, hvorlænge
den ^OTerede.Holb.DH.I.lM. det er en mun-
ter Skoeler Hest vanskeligere at gaae for

Plov end en KTaMike.Ew.(1914).IV363. Van-
skeligt er det at binde ufødt Hest ved
Kiyhhe.Oehl.HrS.(1817).133. Det er van-
skeligt at vinde en Terne i Lotteriet. P£
Mull.'98. Foroven glimter det høieste Tag,

|

Med Perler og Guld uden Lige,
|
At falde

20 derfra er slet ingen Sag, [ Men vanskeligt did

at stige. Hauch.VZ.188. At være hans For-

trolige er vanskeligere end det Vanskeligste.

Kierk.III.215. det er vanskeligt at gøre alle

tilpas, se II. tilpas 1.2. || med bestemmende

inf. (jf. Mikkels.Ordf.120f.). En langvarig

Smerte . . er vanskeligere at taale end en
hastig Bød.JSneed.IVSl. det er læt at sige,

men vanskeligt at giøie.vAph.(1764). Be-
vægelsen (kan) være vanskelig at beregne

30 og endnu vanskeligere at lede. HNClaus.
Read.3. om tekst olgn.: vanskelig at forstaa

(vAph.(1759)), forklare (Hebr.5.11 (1907)),
tolke (jf. Tolkningsvanskelighed^, tyde, om
en vare olgn.: vanskelig at faa (fat i), af-

hænde, afsætte, sælge (Ludv.) osv. Huit-

felds smaa Kvarter blev hurtigt vanskelige

at faa fat i. OFriis.IAtt.431. I.2) (nu især

dial.) som rummer en fare, risiko; farlig;
risikabel. „Qvindfolck har alt formeget

40 at sige her i Hamborg." — „Ja det er sandt;

jeg har tit tenckt paa at giøre et Forslag

derom. Men det er vanskeligt at legge sig

ud med dem." Holb.Kandst.il. 3. det er en
vanskelig sag at sætte sig op imod øvrig-

heden
i
OrdbS.(Fyn). UfF.(Ærø). I.3) (bet.

1.1^ som adv. *Vi er gemeenlig meest for-

pikket paa,
I
Hvad vanskeligst vi kunde

f!ia.e.Wess.203. 'Hielmegittret er en Smule
trangt,

| Og Sværdet gaaer lidt vanskeligt

50 (o: trægt) af B&\gen.Oehl.HS.(1815).18. Han
trak Vejret dybt og vanskeligt (o: besværligt).

JVJens.D.133. jf. IV have 3.5: han maatte
have det vanskeligt under de forandrede For-

hold. Søiberg.KK.II.26. sml. flg. bet.-gruppe:

sandelig siger jeg Eder, at en Rii^ kommer
vanskelig (1907: vanskeligt^ ind 1 Himme-
riges Rige.Matth.19.23. Marc.10.23.

\\
(især

Co) som udtryk for ringe grad af mulighed
ell. sandsynliqhed: næppe; knap; næsten ikke.

60 dine Breve til mig (vil) vanskeligen . . kunne
undgaae at blive aabnede (0: af censuren).

PAHeib.Ii.118. Gravsteder kan man van-
skeligen ansee disse Steenkamre (0: jætte-

stuer) toi.Molb.DH.1.32. 1 Træde mod No-



639 Tanskelifffføre Vanskelighed 540

gen kunde Anders Hansen vanskelig komme,
han var af for faa Oid.JVJens.J.UO. Her
skal du faa en Cigar, som du vanskelig

finder Magen til Rode. EM. 77. || (jf. IV
have 9.6 og ond 1.2, II. svær b.i) have
vanskelig (Rask. Br. 11.88. AOlr.DH.1.4)
ell. (i skriftspr. olm.) vanskeligt ved ell.

(i rigsspr. nu 1. br.) for (Ileib.Pros.VI.358.

Brandes.Br.1.51) ell. med (Tops.FS.22) (at

gøre) noget, (jf. have vanskelighed ved ell. lo

med u. Vanskelighed l.i^ have svært ved;

næppe kunne. Rygtet . . skulde havt van-
skeligt ved, her at o\eTdn\e. Blich.(1920).

XI.6. Jeg har . . altid havt vanskeligt ved
at sige Nei til det kvindelige Kiøn. Schack.

109. hans Bog . . havde vanskeligt ved at

gøre sig gddldende. Byskov.M.225.

2) om et levende væsen, især en person:

som stiller særlige (bevidste ell. ubevidste)

krav; i alm.: som (ifølge sin natur) i høj 20

grad, især paa en for andre besværlig maade,
gør sine særlige fordringer gældende, er util-

bøjelig til at føje sig efter andre (lade sig paa-
virke, omstemme) , ikke er let at have med at

gøre, at komme til rette med, at gøre tilpas;

sær(sindet); umedgørlig; (stædig og)
gnaven; vranten. Denne Pige er forban-

det vdi,nske\ig.Holb.Vgs.(1731).I.8. (den ud-
valgte) Erke-Bisp . . kom aldrig til fuld-

kommen Besiddelse af Stiftet, thi Pave 30

Clemens . . stillede sig vanskelig an med
Confirmationen, og vilde ikke give ham
Chor-Kaaben, med mindre han derfor be-

talte 6000 Gylden. sa.D//.//.59. Er jeg da
. . saa vanskelig og særsindet. Mol.G.(1724).
11. Min Huusholderske (var) saa vanske-
lig og arrig, at hun idelig kom i Klammeri
med Folkene. Mynst.Levnet.148. jeg troer, du
skjænder paa min Kone (0: for hendes ny-
modens væsen), du er jo rigtig bleven vranten 40

og vanskelig før liden.Gylb.TT.7(jf.Kierk.
VIII.22). Jeg var, hvad man kalder en
vanskelig Dreng (jf. Problembarn^. SvLa.
SS.27. Otto var ikke en Forbryder, men en
god Dreng med et lidt vanskeligt Sind.
Buchh.Su.II.65. Du er en vanskelig Mand
. . at du endnu ikke er nøiet. KMunk.EI.33.
(jarg.) som udtr. for (anfald af) forbigaaende
umedgørlighed, stædighed olgn.: drengen smed
sig paa gulvet og blev vanskelig

j || spec. 50

m. h. t. udvælgelse ell. godkendelse efter smags-
fordringer olgn.: (stærkt, overdrevent) kri-
tisk; kræsen; (tidligere) ogs. uden ned-
sæt, bet.: forbeholden; forsigtig; varsom.
Vanskeligere burde man . . være ved at
optage andre nye Sta.moTd. PEMull.Isl.123.
der gives vel intet Dyr, der (m. h. t. drikke-
vand) er saa reenligt og vanskeligt som
Hesten. PWBalle.R.47. (patienten) begyndte
. . at blive vanskelig med Kosten, yttrede eo
tilsidst direkte Forgiftningsfrygt. ZPoni.Ps?/-
ehiatr.I.154.

ta vanskelig-srøre, v. hgo^ra] vbs.

-else (Kaper. D&H.). gøre vanskelig (ere)

(1.1 ). for at see, hvor mange Ords Læsning
. . der enten lettes eller vanskelig giøres

ved samme Iiegel.Høysg.lPr.5. endnu ere

de Hindringer, der vanskeliggiøre dette møi-
somme Værk (ikke) bortryddede. Rahb.Tilsk.
1796.298. der var atter falleret nogle af

B.s udenlandske Forbindelser . . Det havde
atter vanskeliggjort hans Stilling, som var
begyndt at bedre sig.Tops.J.199. forskjel-

lige Forhold enten hos Fostret eller Mode-
ren vanskeliggjøre eller umuliggjøre (under-

tiden) en naturlig Afslutning (0: paa fødslen).

Panum.252. IsakDin.FF.484.
Van8kelij;:he<l, en. [>vansgali|he?d]

flt. -er. (ænyd. d. s., glda. wanskelighet
(Mariagerleg.130), wonskeligheth (Suso.148.

Kalk. IV 739); ordet tilhører især det alm.

prosa-skriftspr. og talespr.)

I) til vanskelig l(i): det forhold, at

noget er vanskeligt (at udføre, magte,

klare); ogs. om vanskelige forhold, pro-
blemer, opgaver, ell. den herved fremkaldte

modstand, tynge, forlegenhed, knibe. I.l) i al

alm.; saaledes i forb. som finde (se IV
finde 2.1^ ell. (nu alm.) komme ud for,

møde (PWBalle. K. Forord. EllenJørg.HH.
123), støde paa (Kierk.II.295. XI. 167.

Ludv.) vanskeligheder; kæmpe med
(Kierk.II.109.XIV220. Ludv.), slaas med
(mange) vanskeligheder; bortrydde
(JSneed.III.268), faa bugt med (LollO.),

fjerne (Kierk.VIII. 15.218), hæve (Bag-
ges.L.I.51. Kierk.VII.283.304; jf. I. hæve
6.1^, komme (ud) over (Spectator.1949.

198), løse (KMunk.EI.34), ophæve (Kierk.

VII.187), opløse (se opløse 6), overvinde
(Mynst.Tale.(1843).16. Kierk.IV224. jf. ndf.

sp.54P*), en vanskelighed ell. vanskelig-
heder(ne), rydde vanskeligheder(ne)
af vejen (Suhm.VI.359); især om forhold,

opgave olgn.: berede (VSO.), forvolde
(Leth.(1800)), frembyde (Kierk.IV377; jf.

frembyde 2.2), skabe (se I. skabe i.i),

volde (s. d.) ell. f sætte (JBaden.DaL.
Leth.(1800); jf. II. sætte I6.5; vanskelig-
hed(er), lægge en vanskeligheder i

vejen (Mall.SgH.208. Schand. 0. 11.177);
det har sin(e) vanskelighed(er) (Lemn.

Brøchner.(Brandes.Br.1.211). VorStand.1938.

302.sp.l; jf. II. sin 4.4^, er forbundet
med vanskelighed(er) (LokomotivT.1938.

142.sp.l); en (vis) vanskelighed ell.

vanskeligheder er forbunden (for-

bundne) dermed (se forbinde 3.4J, møder
(en) (Høysg.S.183. jf. V møde 2.a), rejser
sig (Bagges.L.I.51; jf. II. rejse 9.8J,taarner
sig op (jf.: disse besynderlige Vanskelig-

heder, der ligesom optaarne sig. Kierk.IX.

170), viser sig (smst.IV178.VII.294. Ludv.);

her(i) ligger (Kierk.V11.91) ell. stikker
(se II. stikke 15.2^ vanskeligheden; det
er der ingen vanskelighed ved (Ludv.);

med attrib.: stor(e) (Stampe. 1.372), uover-
stigelig(e) (2), uovervindelig(e) (2)
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vanskelighed(er) ofl. Jeg forlader mig
paa Pernilles Løfte, som har lovet at reede

os i en hast ud af denne Vanskelighed.

Holb.HAmb.III.l. Enhver nye Vanskelig-

hed . . gav deres Mod nye Kræiter. Mali.

SgU.249. At skaffe en Amme havde mange
.. Vanskeligheder. Gj/fiY2«49;./X.9. det er

. . en Vanskelighed, som grændser til det

\jm\x\igQ.Kierk.Bl.61 . man behøver blot mere
og mere at ubetydeliggjøre sig selv . . saa lo

bUver Livet lettere og lettere. Vær Piat
— og Du skal see, alle Vanskeligheder
loxsv'inå&\Kierk.XlV. 330. Vanskelighederne

er til, for at man skal overvinde dem.
FlyvningHær. 65. || med nærmere bestem-

melse, især ved præp. ved (jf. V ved 8.3

og flg. bet.-gruppe) ell. (nu mindre br.) af

(Kierk.IV351.VII.516) ell. (o) gen. Den
største Vanskelighed ved at frie er at hitte

paa, hvorledes mand skal begynde sin Tale. 20

Holb.Kandst.1.3. (hun) suckede over Ti-

dernes Vanskelighed. sa.V^s./. 2. Vanskelig-

heden at komme til de gamle Sæder igien

. . er just ikke en af de mindste Ulykker.
Suhm.II.175. et Foretagende, om hvis Van-
skelighed og Farlighed (de) neppe kunne
giøre sig noget Begreh. Molb.BIS. 1.274. Hun
opregnede de tusinde Vanskeligheder ved
at faae et saadant Brev skrevet. Gylb.(1849).
IX.29. Vanskeligheden af at faae en Sam-
tale under fire Oine.smst.I.175. Udødeligheds-
Spørgsmaalets uendelige Vanskelighed. Kierk.

VII. 143. jf. IV for 7.8: B. kom tidt i Van-
skelighed (alm.: forlegenhedj for Svar. TAor
La.Overs.afTeleschov:Born.(1899).90. || have
vanskelighed ved ell. (mindre br.) med
(NMPet.Br.87. Pol.yiol941.6.sp.l) (at gøre)

noget, have vanskeligt (I.3) ved. Mændene
. . havde Vanskeligheder med . . at til-

fredsstille deres Koners Fordringer. En^eisi. 40

Qvindekj.250. Ofte har jeg havt Vanske-
hjrhed ved at giøre mig forstaaelig med
mit Høitydske. Molb.Reise.1.236. VKorfitsen.
EV141. Ludv.

II
med vanskelighed, van-

skeligt (1.8); med besvær; med nød og næppe.
med Vanskelighed (1907: med Nød og næppe^
naaede (vi) Cmd\is.Ap0.27.7. (jeg) van-
drede, skjøndt med nogen Vanskelighed,
»om mit syge Becn lagde mig i Veien,
rundt i Villa reale. Hauch.M fU.82. Kun med 50

mf.'';n Vanskelighed lærer et Menneske sig

8(;lv at kiendc.Kierk.V121. || uden van-
skelighed, uden at det volder vanskelighed;
l«t; med lethed. Disse omstrøede Elementer
lade sig uden Vanskelighed samle til et
t " .rnehg tydeUgt Hele. Hjort.KritlAt.II. 156.

onen hæves uden Vanskelighed. Xierfc.

'' apparatet lader sig uden større

d adskille
j 1^) med særlig anv.

!• Dyonisius, som om Lykkens 60

anskelif^hed (o: ubestandighed, upaalidelig-
'led) informerede D&moc\em.Pflug.DP256.
'*\ maalte tuges ud af klokkerskolen) naar ikke
or Ungdomstid skulde forspildes og vi

opvoxe i Vanskelighed (0: (fejl(?) for:) van-
kundighed) og andet væTTe.RUss.U.14.

||

især dels (jf. Pengevanskelighed^ om (en per-

sons, en (forretnings) virksomheds) økonomi-
ske forhold, i udtryk som komme, være
i vanskeligheder. Laanet . . var (ikke) til-

strækkeligt til at hjælpe ham ud over Van-
skelighederne. TKrak. Veyviserens Vej. (1904).
21. Soya.UF.30. BogensVerden.1943.389. dels

(jf. bet. 2) om modstand, indvendinger,
forbehold, som en person(s planer, ønsker)

møder fra en anden parts side. „Jeg . . haa-
ber, at den gode Jomfru nu er bragt til

bedre Tanker (0: vil modtage frierens bej-

len)." — „Jeg haaber, at der skal ikke fin-

des meer Vanskelighed paa hendes Side."

Holb.Pern.III.5. de Svenske . . viiste nogen
Vanskelighed i at fuldbyrde samme For-
drag (0: overenskomst). Slange.ChrIV71. Man
besluttede en Lystfart . . til Helsingøer .

.

Wessel fandt sig, efter mange Betænkelig-
heder og Vanskeligheder, i at tage med.
Oehl.(1844). XIII. 206. især i forb. gøre
vanskeligheder, ogs. med nærmere bestem-

melse: i ell. (oftest) med (S&B.) noget olgn.

Magistraten . . gjør Vanskelighed i at an-

vise Garnisons Artillerie-Compagniet et sær-

skilt ^yge\iViViS.MR.1800.1007. I kan jo og-

saa synge noget sagtere; ellers er Vægteren
istand til at gjore Vanskeligheder. Z^eté.

Poet.V.353. „Kunde det ikke gaae an, at

Skriveren kom op og diverterede Selskabet

lidt med Sang og Musik?" . . „maaskee gjør

Skriveren Vanskeligheder, naar der er Frem-
mede tilstede?" — „Vanskeligheder! Ingen
af mine Folk gjør Vanskeligheder, naar jeg

befaler Noget."CKMolb.Amb.l39f. Ludv. her-

til (nu næppe br.): Vanskelighedsmager,
Een som gjør Ophævelser, Indvendinger,
over ingen Ting. It. Een som gjør Sig Sam-
vittighed over ingen Ting. Leth.(1800).

2) til vanskelig 2: den egenskab ell. det

forhold at være ell. vise sig vanskelig; sær-
hed; vrantenhed. „Ey! hvad kand I have
eder at befrygte, søde Lise, derved at I har
slig Godhed for mig?" — „AchI hundrede
Ting . . Her er Faders Vanskelighed; der er

Venners MiQtykke." Kom Grønneg. 1.41. Naar
saaledes den stille Qvinde sagtmodigt bærer
alle Mandens Vanskeligheder og Luner og
Krænkelser . . da sees kun et lykkeligt

Æeteskiih.Kierlc.VIII.329. MO. VSO. D&U.
Van-iikud, et se Vandskud. -skyde,

V. (sj.) skamskyde, han rendte, stormede
hen paa sine tynde, skævknæede Ben som
en vanskudt H&Te.KrJens.Almue.I.(1928^.
127. -flkaehne, en. (no. vanskjebne; jf.

Uskæbne
; først alm. i løbet af 19. aarh. (jf.

HjælpeO.); især Qj) uheldig, ulykkelig skæbne-
(tilskikkelse); vanheld; ulykke. Molh.S215.
Hvilken Vanskiæbno har i Dag samlet Byens
latterligste, ekkelsto Peber-Svende hos Dron-
tes? Å'u;.f/9;^;. 77.327. »Vanskjæbnen sig,

som Vinden , hastig vender. Sagen. D. 116.
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*En . . frygtelig Vanskiæbne hviler
|
Paa

Slægten. Rahb.Jd'A.40. Gaae du kun, Au-

gust. Jeg forlanger ikke, at noget Menneske
skal dele vor Y&nskiæhne. Hrz. Lyr. 1. 319.

kun den Vanskjæbne, der knytter sig til en

Digter, der skriver et Sprog, som kun læses

af nogle faa Millioner, har hindret Winther

i at naae europæisk Navnkundighed. Bron-
des.DD.176. som f'ølge af en mærkelig Van-
skæbne er vi . . paany uden Pige. Jørgf.Breve i'o

tilStuckenberg.(1946).56. Den unge Trond-

hjem-Biskop . . Arreboe, der har under-

skrevet (den udstødte præsts) Afsættelses-

brev, tager ham siden i sit Brød, og saa-

ledes sammenkomponeres deres Vanskæbner.
EThoms.(Tilsk.l936.n.429). m.h.t. ting:

„Syvsoverdag" (havde) ved sin første Op-
førelse den samme Vanskæbne, som saa ofte

er bleven Festforestillinger til DeLFruHeih.
EtLiv.*I.257. Alle Hans Egedes Biografer 20

maa beklage den Vanskæbne, der har for-

fulgt hans skriftUge Efterladenskaber. jBo&e'.

HE.ix. -skøt) subst. (sj.) det at vanskøtte

noget; vanrøgt. Vanskøt og Forfald overalt.

Rørd.Va.280. QJ -skøtte, v. vbs. -else

(VVed.RF.53), jf. Vanskot. (sv. vanskota,

«o. vanskjøtte (jf.S&B.)) til III. skøtte 1:

passe, pleje, røgte daarligt, slet; vanrøgte, efter

Moderens Mening var (han) begyndt at

vanskøtte Præstegaardens Bedrift og for 30

meget overlade Styret til Karlene. Pon^FL.
306. (hun) havde vanskøttet sit Helbred,

fordi hun dog ikke troede paa nogen Bed-
ring. sa.LP.Tri2i. som vort Sprog tilside-

sættes for de fremmede Ord, saa vanskøttes

det ikke mindre ved den jaskede Udtale.

NatTid.'-y»1921.Aft.6.sp.2.
\\

parf. vanskøt-
tet brugt som adj. De stakkels vanskøttede
Mennesker må hjælpes til at føre en men-
neskelig Tilværelse. FrNiels. (BiskopFr.Niel- 40

sen.(1911).307). de store Fraadsere kan
bUve fritagne for at udskifte deres vanskjøt-

tede UeTvegaaxåe. Aakj. Bondens Søn.(1899).
117. vanskøttet er det altsammen, saa Her-
ren sig toThaxmelRørd.Va.lSS. -slw£te»
V. vbs. -else (Engelst.Nat.162. GBang.EK.
1.74) ell. -niag (s. d.). || som hjælpeverbum
bruges i bet. 1 have (Holb.Paars.272. han .

.

havde (i orig.-ms. rettet fra \ax) vanslægtet.
sa.Hh.II.402. Høysg.AG.120. MO.) ell. (nu 50

alm.; med overgang til bet. 3j være (LTid.
1748.648. SvGrundtv.(DgF.in.419). jf. Le-
vin. VSO.). {ænyd. d. s., glda. vanslæcte sig

(HellKv.56), sv. vanslåktas, no. vanslekte(s)

;

jf. slægte af, fra, ud u. slægte 2.i ; især ta

(jf. dog Feilb.)) I) intr. vanslægte ell.

(1. br.) dep. vanslægtes (HRHiort-Loren-
zen.Erindr.fra Sønderjyll.(1919) .104) , om (per-

son af) et yngre slægtled, der i legemlig ell.

aandelig henseende (m. h. t. karakter, moral eo

olgn.) udvikler sig paa en fra slægten af-

vigende, uheldig maade, ikke (længer) har
slægtens gode egenskaber: degenerere; vanarte;
udarte, (nu især m. absolut anv.). *man

(give) agt
|
Hvad (staden) haver nu for

skik for Klædedragt,
|
Hvor vi vanslægtet

har fra vore Fædres tMeT.nolb.Paars.272.
derudi synder jeg mod Professionen, og van-
slægter fra mine kiære Forfædre, som skare
alle over een K&m.sa.Tyb.Ll. nogle van-
slægtende Sønners slette Opførsel. Schous-
bølle. Saxo. 367. *Det Borringholmske Blod
af Danskes Blod er ægte;

|
Deri ey Bør-

nene fra Fædrene vanslægte. PraW.ST. 7.8^.

*Jeg veed det, fra min Æt er jeg van-
slægtet,

I

Mit bløde Hjerte for det haarde
Staal

I

har altid gTuet.Grundtv.Optr.il.
240. (hans) Klage over Tidens Vanslægten.
VVed.G.180. Fra Moders Liv vanslægted
de gudløse (1871: De Ugudelige ere affaldne

fra Moders U\).Ps.58.4(1931). \\ uegl. Ret-

færdighed selv kan vanslægte til Stræng-
hed og Tyrannie. J<S'need.7.357. udstrøer man
stedse paa sin Ager den Sæd, som fra Aar
til Aar var høstet af den, da vanslægter
Frugten. Jwngfe.i 7. Det forrige Aarhundre-
des to store Grundtanker var disse: . . den
frie Forskning (og) Humanitetens frie Ud-
foldelse. Hvad der ikke bliver i denne
Strøm det . . vanslægter og vanarter. Pran-
des.IV12. 2) (nu kun dial.) trans.: vanslægte

(1) fra, degenerere i forhold til (ens slægt);

ikke slægte (en) paa. Hans Søn . . vanslæg- m

tede gandske sin F&åeT.Holb.Intr.11.117. han
vanslægter hans familie. Petii. 3) (jf. van-
slægtig) part. vanslægtet brugt som adj.:

degenereret; vanartet; udartet. *De kalde

Adelskab et vist Personligt Gode,
|
Der ey

forplantes bør paa en vanslægtet Pode.
Anti-Spectator.86. *Vanslægtet Æt den lede

Svøbe taa\eT.Blich.(1920).V17. *Saavidt,

o Romer! Du kom i lav og foragtelig Sløv-

hed,
I

Saa vanslægtet Du er, saa fordærvet

og iTBsk.Holst.UH.152. (sælerne) nøjes med
at bruge Tænderne til at gribe og bide

Byttet, der især er Fiske og Krebsdyr, og
Kindtænderne ere derfor paa forskjellig

Maade vanslægtede. Frem.DN.469. f -slieaf-

tigf <^dj. (ænyd. glda. d. s. (GldaKrøn.214),

jf. æda. wanslactægh (Harp.Kr.LXZii)) van-

slægtet (se u. vanslægte 3). jeg er min Faders
Arving, ikke vanslægtig og lumpen. Sc/ioms-

bølle.Saxo.81. vAph.(1759). qp -slæfft-
ninffy en. flt. (i bet. 2) -er. {ænyd. van-

slægting, vanslægtet person, no. vanslekt-

(n)ing) I) vbs. til -slægte. vAph.(1759). en

vis Mandighed (er) det bedste Middel til

at forebygge Nationens egen Vanslægtning
og lnds\niaTen.Engelst.Nat.l83. (jøderne) var

det herligste (folk) paa Jorden og, trods al

dets Vanslægtning og alle dets Trængs-
ler, dog Guds eneste, udvalgte Eiendoms-
io\k.Ing.EF.II.211. GadsMag.1921.258. m.

h. t. sprog: Levin.Betragtninger over da.Sprog.

(1846).8. 2) vanslægtet person. JBaden.DaL.
* Usling, du, hvis Tænder klappre,

|
Naar du

tænker blot paa Sværd, |
Du Vanslægtning

fra de Ta.pTpTe.Grundtv.Saxo.II. 74. Vanslægt-
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ninger . . er jo Navnet paa dem, der ei

tør træde i Stam-Fædres priselige Fodspor.

8mst.III.34. S&B. om sprog: VSO. Spansk
og Fransk er . . Vanslægtninger af klassisk

Byrd. Norden.fKbh.) 1905.39. -smafi;, en.

{ænyd. d. s. (i bet.l), no. vansmak) I) (nu
næppe br.) ubehagelig, daarlig smag (1);

(stærk) afsmag (2). Moth.S521. jf. MO. S&B.
VSO. 2) (jf. Usma^ 2; „brugt af enkelte

Nyere". VSO.; nu især æstet.) vrang, daar- lo

lig smag (3), især m. h. t. kunst, litteratur

olgn. bedømme Smagen og Vansmagen i

en SkuespiUerindes Spil.Rahb.Tilsk.1798.778.

Afsmag og Vansmag . . tager Overhaand
paa vor Skueplads. Bagges.DVXI.239. Rich.

BD.51. Denne Unatur og Vansmag er ikke

blot i al Almindelighed Tidsalderens. Bron-
des. VIII. 73. Paludan. Danm.s Litt. i Holberg-

tiden.(1913).86. m. h. t. spisevarer: At lade

„Vildt" hænge . . til Gæringen er gaaet over 20

til en mere udtalt Raaddenskab, er en
mod alle Sundhedens Krav stridende Van-
smag. yor<£?7.//,2.93. -smaicende, part.

ndj. {ænyd. d. s.; jf. usmagende; nu næppe
br. (jf. VSO.)) om mad olgn.: som mangler
den rette (gode) smag, har afsmag. Moth.
S523. hos de Latiner (kaldes) alt det, som
er afsmagende og vansmagende . . usal-

tet, u-kTydret. Hersl.TT.468. vAph.(1759).
||

uegl., om litteratur olgn.: smagløs; usmagelig. 30

det meeste der udkommer af Poesie . . er

vansmagende, afmægtigt, krybende og hver
Dags Snak.LTtd.i754.2i2. -smæffte, v.

vbs. -else (Moth. S 527. Bergs. PP. 575. sa.

OF. 1. 185). {ænyd. vansmægte(8), no. van-
smekte; jf. smægte (1-3) og forsmægte; tD,

især højtid., spec. relig.) I) vansmægte ell.

(nu næppe br.) dep. vansmægtes (Pflug.
DP.777), (lidt efter lidt) miste kræfterne ell.

sundheden, hensygne, hentæres, som følge af 40

mangel paa næring (spec. drikke), af nød,
sorg, smerte olgn.; forsmægte; (være nær ved
al) forkomme. I.l) m.h.t. væsentlig fysiske

forhold. De Unge skulle blive trætte og van-
smægte (1931: mattes). Es.40.30. de Cimbrer
. . som vare vante til Kuld og Frost . . van-
smægtede da saaledes af Solens Heede . . at
de maatte holde deres Skiolde for Ansigtet.
JIolb.DII.I.12. (greven) fraadser i Hoved-
staden, og lader sine Undersaatter (o: bøn- 50

der) va.nsmæ^e.Rahb.(Skuesp.IX.153). van-
smægtende af sår vil han ikke tage mod
hjælp. 40if.D//.//.6i. Marc.8.3(1907; se for-

smægte 1.1^. jf.: »Skulde end mit Liv van-
smægte,

I
Jesum jeg ey slippe vil. Brors.

227.
II

nu især (jf. forsmæ^e l.a, smægte 1)
om menneske, dyr, plante, jordbund, der lider

(forsmægter, hentørres) af mangel paa drikke
ell. væde; spec. i forb. vansmægte af tørst
(Holb.Jep.II.1. Suhm.(SkVid.X.21). VVed. 60
BB.428. Am. 8.13 (1931)). vansmægtet (jf.
bet. 2) er Basan og Carmel, og Libanons
Blomster vansmægte (1931: Basan og Kar-
mel vansmægter, Libanons Skud visner hen^.

XXVI. Rentrykt **U IWl

Nah.1.4. den Kilde, der lædsker den van-
smægtende Y&ndreT.Mynst.Betr. 1.102. Til-

hobe lide vi . . af en brændende Tørst;

efter en Draabe Vand vansmægte vi alle.

Rowel.Br.217. et tørt og vansmægtende
(Chr.VI: træt; Land. Ps. 63.2. HKaarsb.M.
98. 1.2) m. h. t. sjælelige lidelser, spec. (jf.

ogs. smægte 3-4^ længsel, elskovssmerte. Hvor
langsom og sørgende er ikke Lyden, naar
en vansmægtende Dido og en sørgende Ven
skulle afskildres (i et digt).JSneed.I.109.
* Liden Gunver, du martrer mig Dag og
Nat,

I
Med Elskovs Ild. |

Mit Hierte van-
smægter, min Siel er ma,t.Ew.(1914).III.205.

jeg forstaaer . . den ædleste Konst (o: guld-

magerkunsten) . . en Konst, som Fyrster

misunde mig, hvorefter Konger vansmægte
paa deres ThToneT.Hauch.OM.228. Ved Slut-

ningen af det nittende Aarhundrede van-
smægtede S]æ\ene. Høffd.DF.115. jeg er ved
at vansmægte af Længsel. ZMun&.£/.47. 2)

(jf. -smægtig og forsmægtet u. forsmægte

2) perf. part. vansmægtet brugt som adj.:

udmattet, forkommen af vansmægten; van-
smægtende; afmægtig. *Paa sit Kors i Dødsens
Smerte

|
Hænger med vansmægtet Hierte,

|

Frelseren, Guds egen Søn. Evangelisk-kristelig

Psalmebog.(1798).85. *hun skal saa som alle-

rede
I

I Tanker see sin Bonde lede
|
Van-

smægted efter daglig Brøød. Ciiiau.Pr.i27.

Hvad koldt Vand er for en vansmægtet
(1871: træt; Sjæl, er Glædesbud fra et

Land i det i]eTne.Ords.25.25 (1931). Naar
(den fangne Jens Grand) vilde rejse sig op
. . da faldt han straks omkuld igen, saa
vansmægtet var h&n.BerlTid.**Uil941.Aft.7.

sp.5. -smægtiff, adj. (ænyd. d. «.; jf.

smægtig 1 ; nu næppe br.) d. s. s. vansmæg-
tet (se -smægte 2). vi ere vansmægtige
(1871: vansmægtede; af hungeT.lMakk.3.17
(Chr.VI). »hver taa var lam | Og lege-

met vansmægtig.Æeen&.Æ.35. »Hist sidder

en vansmægtig Mand, som lædskes xil.Oehl.

Helge.(1814).155. *Jeg fandt i den van-
smægtige (Oehl.D.(1843).92: vansmægtende;
Natur,

I
Som hvirvler Sand hist ved et

stormfuldt Hav, | En deilig Mø. sa.D.(1842).

67. jeg (blev) bedrøvet, angest og vansmæg-
tig, faldt ganske i Afmagt. Grundiu.Snorre.

111. 209.
II t om hvad der fremkalder en

saadan tilstand. *De . . |
Som bærer Da-

gens byrde om | I dend Vansmægtig (Salm
Hj.169.3: stærke; heede. Kingo.SS. IV 269.

den sterkeste vansmægtige Hede.Lrtd.i74S.
697.

II
hertil Vansmægtighed. (den) an-

den Slags Vansmægtighed, som man kan
kalde den rette . . kommer af stoer Fattig-

dom, Mangel paa tilstrækkelig Føde, slet

Spise, slet Drikke og overdrevet Arbeydc.

JBang.S.34. EnmegetnyttigLægebog.*(1807).6.

-stillet, part. adj. (sj.) som er (socialt,

økonomisk) daarlig stillet (mods. velstillet;,

baade velstillede og vanstillede Venner.

Gal8ch.H.166. Tusinder af Velstillede og

86
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Vanstillede. E Brand. (PoV^U 1922. 10. sp. 1).

-Stjerne, en. (sj.) uheldig stjerne (1.3.2).

og syntes hans Vanstjerne saaledes tidt at

spilde (hans faders) gamle Lykke. Hauch.

TV.1.9. I. -styre, et. {jj. no. vanstyr og

II. -styre; 1. br.) daarligt styre (af et land,

en by); misstyre; misregimente. Hvorlænge

skal vi taale Vanstyret af vor By? Byen.

1912.Marts.l. I Norge var Rigsraadet for

svagt til at bremse (Christian I), og Føl-

gen blev et Vanstyre af Riget som al-

drig tøT. Via Cour. DH. 1.278. II. -styre,
V. vbs. -else (Moth.S898. jf. VSO.), jf. I.

-styre. {ænyd. d. s. (i vbs. vanstjTelsej

,

no. vanstyre; sj.) styre daarligt, uheldigt;

spec. (jf. I. -styre^ til TV. styre 4.i: mis-

regere. Moth.S896. Kongo er endnu kun et

af Embedsmænd vanstyret (Brandes.Uden-

landskeEgne. (1893). 160: misregeretj Land.
Brandes.XI.254. -syn, et ell. (nu ikke i

rigsspr.) en (se bet. 1). I) f som vbs. til -se

(1), spec. (jf. Syn 1 og 4:) om mangelfuldt

opsyn ell. tilsyn med noget, sker der skade,

og (markmanden) ei for forsømmelse kand
sige, fra hvem skaden er, tiltales og straffes

han for sin w3insyn.Cit.l765.(Vider.II.251).

2) (1. br. i rigsspr.) det forhold, at noget

vansyner ell. vanhelder; noget, der vansyner
ell. vanhelder; vansir; vanpryd; vanheld (1).

disse Hingster . . blive ofte saaledes til-

redede . . at de derefter beholde Meen og
Y&Tisyn. PhysBibl.III.115. Denne Gavl er et

Vansyn paa Bygningen. FtSO. Feilb. UfF.
(Fyn), nu laa deres Høie opgravede, aabne,

gabende . . til Vansyn for Landskabet.
Bogan.1.104. -syne, v. [-isy^na] vbs. -ing
(Saaby.*-"), 7/. Vansyn (2). (jf. nsyne og II.

syne 2 ; nu især i mere folkeligt spr.) skæmme;
misklæde; vansire; vanhelde. Der ere mange
Diamanter . . i en kongelig Krone . . dog
gierne een . . hvis Tab kendeligst vilde vdia-

syne. MFBang.Taler overAftensangs-Texterne.
(1767). 1015. Piphasen vansyner altid He-
sten. Stockfleih.S.31. Svulster, der undertiden
kunne opnaa en betydelig Størrelse og der-

ved vansyne Byret. LandmB. II. 180. Hans
skumle, skarpt markerede Ansigt vansynedes
ved en SkT&mme. JRetcliffe.Indiens Rjedsels-

dage.[overs.l897J.40. der (var) et Hul oven
i Pullen (paa kasketten). Det vansynede al-

deles ikke. Thuborg.Mig og Johannes. (1937).
37. Feilb. UfF. -sæd, en. (jf. LUsæd; sj.)

daarlig sæd og skik; daarlige sæder. Foersom.
L.9(se u.I.Usæå). j/. uskikkelig: *(barnet)

\

Faaer neppe Tungen løst, før det van-
sædet

I
Sig over al Slags Mad til hver Tid

kaster. CKMolb.Dante.III.224.
I. Vant, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en

(Boye. PS. II. 103. Cit. 1835. (Kai Flor. Horn-
bæk.(1940).46)). [van'd] (^ Vante. VSO.IV
M93 (i ssg. (en) Mastvante). jf.: *strax Mers'
og Vante vrimler,

|
Den kryber ogsaa op,

hvis Hoved derved svimler. Cit.ca.l710.(GkS

799.3)). p. d. s. (Oehl.XV34. Funch.MarO.

11.146. Bardenfl. Søm. 1.79. VSO. (,M& en-

kelte Forf."j. jf.: Flertal hedder „Vantene",
ikke „Ysuiterne''. Hag.IX.457) ell. (uden for

4>; alm. -er ["vandar] (SøkrigsA.(1752).§433.

PAHeib.Sk.II.307. PMøll.ES.1.259. Harboe.
MarO.413. MG. Saaby.''), (ænyd. d. s., sv.

no. d. s., ty. want; fra nt. ell. holl. want
(mnt. want, vævet stof, klæde; jf. Vantmagerj;
til vinde, sno, flette; jf. I. Vante og Ge-

10 vandt. Gevind; rimeligvis sa. ord som ty.

wand, væg (jf. Stolvantj) ^ fast (støt-

tende) tov i et skibs takkelage (jf. Pytting-

vantj; især: (rebstige, bestaaende af) et

system af skraat (til siden) nedløbende,

med vandrette tværliner forbundne (hoved)-
tove, der tjener til at støtte en mast (jf.

Fokke-, Mesan-, Stor-, Undervantj ell. en
stang (2.5) (jf. Stængevant. Harboe.MarO.
408. Bardenfl.Søm.1.81. 8aUXXIV528). Cit.

20 1703.(JensSør.II.41). SøkrigsA.(1752).§433.

Matroserne (paa et strandet skib) klattrede

op i Vanterne, og surrede sig fast.BKc/i.

(1920).XIX.190. smst.XXI.184. „Støt med
Roret", skriger jeg saa og løber til det luv
Y&nt. Drachm.SS.87. gaa op i Vantet. /Sc/iel-

ler.MarO. jf. II. sætte IO.2: sætte Vant.
SøLex.(1808).123. Harboe.MarO.413. Schel

ler.MarO. mande vant, se mande 3

spand ell. spænd vant, se III. Spand 3.!

30 I. Spænd 2.4.

II. Tant, (part.) adj. [van'd] Høysg.Ai

107.124. (nu kun dial. vaant. Pflug.DP.79:
1189. LTid.1759.92. Feilb.). best. f. og flt

[W&ndQ ell. (alm.) 'van'da] i bet. 1 ogs. (spet

talespr.) som præd. i flt. d. s. (Gravl.JB.10<

ErlKrist.MM.226. i forb. vant til: JJPah
dan. Er.162 (se u. dundre 1). Stuck.I.148.

forb. vant ved: JRPaulli.N.28). (ænyd. vani

vaant (som præd.), no. vant; perf. part.

40 vænne, sammenblandet med II. van, dels

intk. heraf, dels i forb. van(t) til; i ah
rigsspr. nu (med udvisket verbal bet.) am
som adj. svarende til II. van; i bet. 1 i fier\

tilfælde (hos ældre forf.) uden skarp adskil

lelse fra perf. part. af vænne; fx.: Jeg
vant til Chocolade udi llollsind. Holb.Jeai

1.1.
II jf. (u)bevant)

I) om levende væsen, især en person: so',

ved varig uændret tilstand ell. (stadig) ge\

50 tagelse har faaet fæstnet en vis form for vir\

somhed, adfærd, levevis, har faaet udvikl

en vis (naturlig) tilbøjelighed ell. evne; so

er bleven vænnet til ell. har vænnet si|

til noget; som har faaet ell. har en v

vane; ofte med forestilling om forventnin\
ell. ønske (om uændret fortsættelse ell. g&i

tagelse) ell. om en (ved gentagelse udvikl

særlig færdighed, øvelse, rutine; (tidh

gere) ogs. uden (tydelig) forestilling om til-

60 vænning, som udtryk for, at noget ofte, sæd-

vanlig finder sted, plejer at ske olgn. *Som
en Kat galant

|
Klattred han (0: Torden-

skjold) paa Rær og Master,
|
Gjorde klart

og kant
I

Trods de gamle vante (0: øvede.
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skibs-, søvante) Gaster. Brandt.(BoisensViser.

177). i alm. spr. nu kun (især som præd.)

med nærmere bestemmelse i flg. anv.: I.l)

(især talespr.) med angivelse af grad ell.

maade (ved adv. godt, bedre, fint, saaledes

olgn. ell. (tillige) ved sammenlignings-konj.).

de forfægte de groveste Usandheder . . fordi

(le fra Barns-Been saa har seet, hørt og
saaledes ere vaante.LTtd.i 737.333. vi, saa-

som bedre vaante, kunde ikke nøyes med lo

saa lidet som de. smst.1759.92. jeg er heller

ikke saa fint \a,nt. NPWiwel.JL^S. De er

blevet saa stort vant i den store By. Cit.

l882.(Brandes.Br.III.366). Det var Synd at

sige, at han er for godt vant. VSO.V

I

II.49.

vi maa itte komme ind paa Kroen, som vi

er \&nt.GravUB.105. Feilb. UfF. 1.2) med
angivelse af vanens (tilvanthedens) omraade:
virksomhed, forhold, ting osv., som man er

ileven vænnet til; jf. ssgr. som arbejds-, 20

hjemme-, hus-, luft- (0: vant til flyverejser.

JacPaludan.T.39), plov-, rejse-, scene-, sel-

skabs-, sted-, søvant ofl. \\ (nu næppe br.)

med præp. i olgn. til angivelse af stedsforhold:

hjemmevant (I.2) olgn. Som et vildt æsel der

er vant i (1871: til) ørkGn. Jer.2.24(Chr.VI).

Naturen selv har kaldet os til at elske vort
l'ædreneland. Allerede i den unge Alder be-

irynde vi at føle noget meer end almindeligt

for det Huus, den Egn, den Luft, hvori vi 30

ere \ante.Mall.SgH.79. Du, som blandt
Store ei er vant. CFrim.AS. 215.

\\ (jf. til-

svarende forb. u. gammelvant, opvant (u.

opvænne^ og II. van 1.2^ med nærmere be-

stemmelse ved præp. til (jf. tilvant^ ell.

(nu l.br.) ved (Nysted.Rhetor.48. Høysg.S.43.
Molb.DU.1.455. Bang.SG.146. jf. vedvant;
ell. (nu sj.) med (AKohl.MP.1.88. jf. VSO.
VIII.49. sml. medvant;, 7ned et subst., sub-

stantivisk pron. olgn., navnlig en inf., som 40

styrelse ell. (nu ikke i alm. rigsspr.) med en
uden præp. tilknyttet inf. ^dersom den Oxe
tilforn var vant at stange ^793/ afvig.). 2Mos.
21.29. *(hun) tog med sin sorte Kat,

|
Med

hvilken hun var vandt sig stedse at raad-

laTo.Holb.Paar8.176. se ogs. ndf. sp.550^'^^).

eleplianter, som vare vante til striid (1871:
afrettede til Kf\g).lMakk.6.30(Chr.VI). Jeg
er saa bange . . at I forseer jer i noget,
førend I blir vandt til den Stand, I er kom- 50

men ndi. IIolb.Kandst.il1.4. Hvad som jeg

har været vant til fra Barnsbeen, det hverken
vil eller kand jeg vænne mig fra. sa.Pern.
1 1 1. 3. Naar Fanden er jeg vant til (0: plejer

jeg maaske) at bringe got Nyt? sa.LSk.II.3.
ikke at tale om det engelske (sprog), hvor
jeg alt var vant til at læse vigtige . . Værker,
ja selve iiha,kspeaLT.Rahb.E.II.20. jeg, der
er vant til Søen, gik rolig omkring paa
Dækket, og morede mig over de Andres e'o

.. \&&nde.Heib.Poet.VII.350. Til Fængsel
og Rotter og Kuld blev jeg vant, | Og sov
hver Nat som en Steen. Wilst. I). 11 1. 4. De
er jo vant til mine Underligheder, Z/C^nd.

Breve. 1. 115. Kvindeklæderne . . hæmmer
hendes fri Bevægelser — og bevæge sig er

hun vant ved. Drachm.EW.76. fire Maaneder,
der syntes den til andre Himle vante, med
anden Omgang forvænte Yngling uendelige.

J0rg.UF.73. være vant til god morgen, se

1. Morgen l.i. være vant til turen, se Tur
8.1. (uegl.) om ting: Striden Strøm den stU-

tes derved (0: ved elverpigernes sang),
\
Som

førre var vant (DgF.11.109: v&an) at rinde.

AbrahNyerRahb.1.235 (jf. Heib.Elv.5). sml.:

derinde
|

. . hvor Kilden
|

før var vant
at rinde. Børup.Nakjælen.(1919).67.

2) ^„hos endeel Nyere." ilfO.; især Q)) om
virksomhed, tilstand, forhold: som man er

vant (II. 1.2) til; tilvant (2); sædvanlig
(2); vanlig; ogs. (med bibet. af ensformig-

hed, mangel paa særpræg olgn.): alminde-
lig, (nu næsten kun (som attrib.) i best.f., jf.

VSO.VIII.49). En Hær af Verdener utalt
|

. . hvis de skeie
|
Et Haar bredt fra de

vante Veie,
|
Et Kaos giør af mig og alt.

Wess.214. Du Fædrenelandets elskte Mo-
nark! antag med vant Omhue disse Plan-

tager I i^T/iaarMp.jBorn/io?ms^w^^i5iO;.i7(?.

Det er ei den danske Tunge,
| Det er ei

de vante Ord!
|
Ikke dem jeg hørte siunge

(hjemme i Danmark). Oehl.Digtn.I.130. Heib.

ND.128. Om to Dage forlader jeg Kjøben-
havn . . alle mine kjære Omgivelser, som
vare blevne mig saa vante. CBernh.NF. I.

289. Og naar vi (0: Valdemar og Tove) kan
mødes paa vante Viis . . |

Maa selv han (0:

gud) beholde sit Paradiis. Hauch.LDR.221.
de adelige Herrer . . ride til Gammeltorv. Er
der Carroussel eller Tournering efter vante
Skik? HCAnd.(1919).V94. de to Gamle satte

sig stille paa deres vante Pladser, to Stole

ved SoiahoTdet. Bang.T.(1889). 8. Elskerens
Holdning afspejler Præget i den Elskedes
Aasyn. Man læser i hans Ansigt baade
hendes vante (Brandes.DD.189: habituelle)

Udtryk og hendes vekslende Minespil.

Brandes.11.29. i Banken gik alt sin vante
Gang. Wied.PS.280. komme (ind) i den vante
skure, se I. Skure 3.

3) (1. br.) d. s. s. II. van 2(2); i forb.

pleje vant. Af hans Væsen seer man nøie
|

Hvor han pleier vant at søge. Chievitz

A

Recke.FA.57. agter De at optræde mere
fejende, end De plejer vant? CMøll.BB.97.

III. vant, adj. se II. vaand.
"Vant-, t ssgr. I) f'vand-] fogfs. Vante-,

fx. Vante -ring (Johs Brøndst. 1)0.111.313),
-skrue (PoliliE.**Ul923.3); se ogs. u. Vant-
mager;. (især ^|^; til I. Vant (jf. dog Vant-
mager); saaledes (foruden de ndf. anførte

ssgr.) fx. Vant- bolt, -bændsel, -klampe,
-lejder (jf. I. Lejder 1), -talje, -tov, -trosse.

2) til III. vant, se Vanthed.
Van -tak, en. (nu runppe br.) utak.

vAph.(1764). Leth.(1800). -takke, v. (nu
næppe br.) give utak (vantak); lønne med
utak (utaknemmelighed). vAph.(1764). Det

36*
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(o: at leve i vellyst) er at vantakke (guds)

Viisdom paa den allerhæsligste Maade./fwge.

Ægteskabs Ulovlighed. (1770). 7. Leth. (1800)

.

jf.MO. VSO.
I. Tante, en. ['vanda] flt. -r. (æda.

wanta (akk.: DGL.I.242), sv. vante (fsv.

vanter, vatter^, no. vante og vott, oldn.

v9ttr, nt. (og hty.), holl. want; fr. gant, ital.

guanto, mlat. wantus fra germ.; rimeligvis

besl. m. I. Vant, vinde, sno, flette)

I) ulder^ (strikket) handske med en fri

finger for tommelen og et fælles rum for de

andre fingre (jf. Moth.V56); bælgvante;
ulden (strikket) luffe; ogs. om lignende

handske af (tykt) stof, skind olgn. ell. om
femfingret, især ulden handske (jf. Manufakt.

(1942).119 og Fingervante^, anvendt for at

værne haanden mod kulde ell. (fagl.) dække
haanden under særlig virksomhed (grove ar-

bejder, boldspil, boksning olgn., jf. Skaane- 20

vante), spec. (jf. vantegnide^ anvendt ved

indsæbning og frottering af kroppen (PoVU
1940.4.sp.3. jf.: en grov Badevante. smst.).

i.l) i al alm. Sort.HS.B2.r Wadsk.lOO. *Ha
hvad er det?" — „En Vante, god for Kul-
den;

I
Træk den kun paa (0: ved jærn-

byrd)\"Oehl.P.(1809).66. »Du trækker ..

paa Vagt vg fryser i
|
Dit Skilderhuus med

fingerløse Vanter (0: vanter, der ikke dækker
fingrene, muligvis: som fingrene er slidt af). 30

8a.D.(1842).53. *Han klapper ICindens Ro-
senblod (0: sin barnekind)

\
Med sine uldne

\a,nteT.Winth.ND.89. *en gammel Bonde
paa sit Øg I

. . holder
| Og tæller Penge af

en gammel Y&nte. HCAnd.D.84. *Dine Van-
ter har Du glemt,

|
Dine Fingre fryser slemt.

[KHWith.] Børnebog. (1865). 61. Strikkede
Vanter. BerlHaandarb.in.327. SjællBond.73.
Feilb. 1.2) (jf. bet. 2.2) i sammenligninger,
især (jf. Sok 2.2) som udtryk for, hvad der 40

mangler fasthed og form, er ubetydeligt (som
en aftagen, henkastet vante), slap som en
Vante ventede (han) paa Stolen ved Kakkel-
ovnen. Ofiun^.SM.fiP. jf. bet. 2.2: Han, der
var saa god, som tænkte saa skarpt, han er
som en Vante for henåe. Schand.Hjemkomst.
(1893).129. De sidste Ugers lune Sommer-
vinde og heldige Farter havde gjort ham
blød som en W&nte.Pont.P.I.65. spec. i forb.

som dratte (Rahb.E.I.175), trimle (Ing. 50

EF. VII.104) (hen ad gulvet) som en vante,
bøje en sammen (H.auch.SK.70), kaste
(Ing.EF.II.20. Brandes.XI.263), kyle (Ing.
KE.II.151. sa. L.III.27), smide (Grundtv.
Saxo.II.90. SvGrundtv.FÆ.11.174) en til jor-

den olgn. som en vante, slig en Grøn-
skolling kunde de tage som en Vante.
Grundtv.Saxo.il.147. (hunden) smider baade
Soldater og Lakajer og Kammerjunkere over
Ende som WmteT.SvGrundtv.FÆ.I.102. 1.3) eo
i andre særlige forb. (talem.). (vildgæssenes
træk) var Tegn paa Vinter, sagde Folk:
Gæssene kom med Y&ntxsTnG.ErlKrist.St.l57.
(sj.) jf. Fløjls-. Silkehandske: *Thi hvorfor

ta' med Vanter
|

paa denne lille, visne

Konkurrent,
|
der har sin Praas ved Deres

Flamme tændt? DagNyh.*'U1925. 7. sp.2. \\

paa med vanten! (efter et viserefræn fra

Fønix Revyen 1926; jf. II. paa 17. 1 ; spøg.,

jarg.} anv. som opfordring til (vel egl. ved
at tage boksehandsken paa) at tage energisk,

med frisk mod fat paa, gaa løs paa en opgave,

en virksomhed. Det bliver kun et lille Puste-
rum (0: efter en disputats), saa paa med
Vanten igen . . jeg (0: en naturforsker) har
store Opgaver liggende for mig. PoU'/itl929.
6.sp.3. JacPaludan.UR.163. vil man lave
(et politisk) Parti, kan man ikke nøjes med
at sidde og brokke sig derhjemme, saa maa
man ud og paa med Y&nten. LindskovHans.
G.32.

II (jf. Vantemund^ i forsk, (nu næppe
br.) udtryk for at tale utydeligt, vrøvlet,

uvederhæftigt; jf. I. Lygte 1.8 slutn., I. Lom-
me 2.5: (visse fortyskede skribenters sprog)

vil klinge, om jeg maa bruge et Folkeudtryk,
som om man „talte i en Ya,Tite".Foer-

som.L.9. gøre sin mund til en vante,
bryde sit løfte. Moth.M178. VSO.IVM229.

2) med videre (uegl.) anv. 2.1) (jarg., sj.)

stor, grov, plump haand; lab (1.2); grabbe
(I). *en bomstærk Hyttel med brede Vanter.
VillHans.NT.34. 2.2) (jf. bet. I.2-3 og Luf-
vante slutn., 1. Handske 3, Sok 4.i ; især

dagl.) kraftløs, svag, (i rigsspr. næsten kun:)
karaktersvag, holdningsløs (mands)-
p erson; pjalt; pjok. Jakob (kastede) den
Ene efter den Anden . . om i Sneen . . og
raabte: „Her skal I see . . Sikke Vanter! .

.

Der skal anderledes Gutter til at vippe mig!"
Oversk.L.123. NPWiwel.R.267. Levin, („i det
kbhvnske Talespr."). Hidtil har jeg troet,

at han (var fast af karakter, men) Nu er

han krænget. Nu ser jeg, at han er en Vante
som \i Andre. Schand.Fort.360. Faderen blev

Aar for Aar mere en fuldstændig Vante i

Konens }la.&nd.Drachm.VT.287. T. tør al-

drig noget . . han er en Vante. LeckPischer.

Ka.l87. LollO. UfF.(sjæll.).

II. Tante, subst. se I. Vant.
III. vante, v. ['vanda] -ede. (ænyd. glda.

d. s. (i forb. der vanter os, det vanter^,

no. d. s., oldn. vanta] (anv. upers.); til van-,

ænyd. (intk.) vant, manglende, oldn. vanr;

dial.) fattes; mangle; ogs.: behøve; øn-
ske, (anv. upers. ell. m. person- subj., ogs.

dep. vantes: MDL. EHHagerup.152. Feilb.).

Hvad vanter d\g7 Moth.V56. *det got ieg

selver vanter,
| leg ei andre give kan. Tychon.

Vers.49. kahænsæ han aa uanted aa snakk
mæ mæ.Blich.(1920).XX.135. sa.EB.14.kA
jo, det var jo da livligt nok, det vanted itt*.

Gjel.GL.505. *I gentog — tit nok — Ordet,
j

med Hånden under Bordet;
|
det var ej

sådan svoret,
|

det vanter Dådens Vægt.
Rørd.Regnbuen.(1919).60. Feilb. UfF.

TV. vante, præt. af vænne.
Tante-, t ssgr. I) til I. Vante (1); saa-

ledes foruden de ndf. anførte ssgr. fx. Vante-
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finger, -strikning, -tommel (jf. I. Tommel
Iji) ofl. 2) (1. Ir.) sideform til Vant- 1, s. d.

-ffnide, v. (sj.) gnide (del af kroppen)

med en (iade)vante. Sidst sættes Fødderne
skiftevis ned i Karret, og man vantegnider

Fod, Vndeihen. Pol.'/i 1940. 10. sp.l. -ma-
ger, en. se Vantmager, f -mund, en.

(ænyd. d. s.; jf. I. Vante 1.3 slutn.) person,

der taler utydeligt, uforstaaeligt (Moth.V56);
især om den, der ikke taler frit frem ^„den lo

som ei tør tale, når hånd bør at tale." sms^.j

ell. taler uvederhæftigt, vrøvlet, hvor var det

mueligt, min kiere Greve! at en ung Vante-
munds taabelige Snak kunde udstøde af

mit Sind din trofaste, alvorlige og langvarige

KierM^hed.Kom Grønneg.Y233. *et Drog,
|

En Vantemund og Snavs. LrAura.Poef.56.
-ven, en. i folkesagn: person, der har gjort

ig til ven med en havfrue ved at give hende
n vante. *vantevennen min,

| læg skuden 20

til Borre ind. Krist. DS. II. 144. AOlrE.NG.
430. ogs. om person, der har fundet en bjerg-

aands (1) tabte handske: Thiele.11.238.

Tant-gang^, en. gang (klatring) i et

vant ell. (gym.) tilsvarende bevægelse i reb-

stige, ribbevæg olgn. Gymn.1.200. Sportsleks.

11.647. -hed, en. [II.l] (jf. Bevanthed; sj.)

det forhold at være vant til noget. Vor moderne
. . „Mandehat" er . . noget af det Grimmeste
. , selv naar den er splinterny og bæres med 30

al den Vanthed, der udfordres til at sætte

denne vederstyggelige Tingest i en passende
Vinkel paa iloyedet.Bøgh.JT.565. Mange
har . . overnattet under pelsen i en favnfuld
hø i slæden trods måske 20 graders kulde
og trods vantheden til den stærke ovnvarme
derhjemme. NAJensen.Ventetider. (1926).152.

-knob, en. knob (1.1), hvormed et sprængt
vants tovender knyttes sammen. Funch.MarO.
1.5. KuskJens.Søm.26. -mager, en. fVan- 40

te-. Pflug.DP.283. EPont.Men.III.524).
(ænyd. d. s. (KbhDipl.II.633); fra mnt.
wantmaker, til mnt. want, vævet stof, klæde
(se u. I. Vant^; foræld.) den, som tilvirker

vævet stof; klædevæver; dugmager. Cit.1701.

(KbhDipl.VII.623f.). Cit.1705. (smst.747).

KPont.Men.III.515. KiøbmSyst.II.76. CNy-
rop.Danske Farvere. (1900).30. jf.: (i Kbh.)
oprettedes et Vantmageri. ÅiF'a6rtau8.G.

173(jf.KbhDipl.VI.573).]\ hertil bl.a. Vant- 50

mager- lav (Dekgl. Laugs -Artikler til 1730. 1.

348. Chr.Vr8Laugs-Articler.(1748).106), -næ-
ring (Cit.l705.(KbhDipl.V11.748)).
an-treven, (part.) adj. [-|tre*(')v(a)n]

intk. -trevent (Kruse. NielsLembak.(1804)

.

99. Oehl.Øen.(1824).III.265. Uolst.R. Saa-
by.') ell. (1. br.) -trevet (EBrand.Br.II.364.
lJanmPattedyr.69). (no. d. s.; egl. perf. part.

af -trives ell. dannet til treven 1; jf. utre-

vcn) tom har haft (og bærer præg af) en eo

mangelfuld, daarlig trivsel, er hemmet, for-
fat \ væksten, forkrøblet, misdannet. Denne
^l;|•^l^de (af hingste) giør at Hopperne ofte i

I tide bedekkes og Ynglen bliver vantreven.

EPont.Atlas.III.391. Indbyggernes usle, van-
trevne, værkelige Gestalter og Udseender.
Bagges.L.II.58. en Hyrdedreng, omringet af

nogle vantrevne Fa.ax.Blich.(1920).VII.74.

en elendig Flok af vantrevne Tiggere. JPJac.
11.353. hos Spidsmusene har Tindingsmusk-
1erne trængt Øjet fremad, ud af den oprinde-

lige Øjehule, og Øjet, som der ikke haj-

været særlig stor Brug for, er vantrevet.

Frem.DN.449. j/. trives 2: et Redningshjem
for vantrevne (0: forvildede) Pigebørn.
ORung.(BerlTid.^*hl925.Sønd.9.sp.l). jf. tri-

ves 3: skikkelige Folk med forpjuskede og
vantrevne Synder. Ni8Pet.SG.341. (anv. for

ældre utreven; jf. u. frossen 1) i ordspr.:

Jorden er altiid frossen for vantrevne Sviin.

Høysg.S.156. VSO.II.289. Brøndum-Nielsen.
Da.Ordsprog.(1942).238. \\ især om (del af)

plante (træ, busk olgn.). mit udvortes Øie

(opdagede) intet uden Lyng og hist og her
enkelte vantrevne Naaletræer. Bagges. L. I.

247. en vantreven Green, jeg vilde kappe.
Hrz.Ton.8. Egeskovene (ved Hald) vare
vantrevne af Vestenvinden. jEfC^n<i.BC/.22.
*i den Regn, som uden Ophold rinder,

|

Kan Træet kun vantrevne Frugter give.

CKMolb.Dante.il1.224. Vantrevne Buske og
vindslaaet Smaakrat krøb op ad Bakken.
Rist.J.293.

II
hertil Vantrevenhed. Amberg.

Larsen. VSO. -trevling, en. se -trivling.

-trevning, en. se -trivning. -trivelig,
adj. (ænyd. vantrevelig; jf. utrivelig; især

dial.) som vantrives. Frø, som blev udsaaet
fra ikke-fodrede Planter, blev i de fleste

Tilfælde vantrivelige, smaa og forkrøblede

under Opvæksten. NatTid.*/io 1949. Sønd.ll.

sp.4. UfF. -trives, v. [-|tp*<')v98] præt.

-trivedes (JSneed.I.154. NPWiwel.NS.224.
Pont. DR. IV 145. JJurg.F.20) ell. (1. br.)

-treves (BlichCl. Sonja. (1905). 260); part.

(1. br.) -trivedes (jf. Mikkels.Ordf.346). vbs.

-trivning (s. d.) ell. (nu næppe br.) -tri-

velse (Moth.T177. LTid.1738.221. Lomme-
bog f.Kudske.(1786). 8) ell. (1. br.) -triven
('den Vantriven af dansk Skuespilkunst, som
de nuværende Forhold . . medfører. DagNyh.
^^Ul911.1.sp.l), jf. -trivsel. («t;. vantrivas,

no. vantrives; jf. -treven, -trivling og mis-

trives; i rigsspr. især o) om levende væsen
ell. plante: trives (l(-3)) daarligt; blive svag,

kraftløs, forkrøblet. Moth.T177. *de stakkels

Nødder skulde
|
Vantrives saai kax.LThura.

Poet.251. Har man ikke ofte seet Heste . .

vantrives og blive magre, blot fordi de have
mistet en kier Oppåasere? PAUeib.R.I.250.
Træet vil . . vantrives, og tabe sit friske

Liv. Molb.Dagb.304. et Jordsmon saa goldt,

at intet kan trives eller blot vantrives

deri. AndNx.M.6. i sammenligning: Slægten
(bliver)

\
En Blomst, forlængst engang fra

Syden hentet, |
Men som vantrives Aar for

Aar, hentørres,
|
Blier bleg af Farve . . og

døer, Oehl. PSkr. II. 81.
\\

(nu næppe br.)

præs. part. vantrivende brugt som adj.:
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som vantrives; vantreven. *Vantrivende Dværg
saae jeg . . mager |

At krybe omkring.

Pram.Stærk.75. -trivling, en. ^-trevling.

Blich.(1920).XVIII.29. LNHelweg.Kirkehist.

efter Reformationen. 1. (1851). 505. UfF. (sjæll.

ofl.)). flt. -er (Grundtv.Dansk.1.645. sa.BrS.

111. UfF.). (no. dial. vantrivling, -trevling; til

-trives ell. -treven; nu ikke i rigsspr.) d.s.s.

-trivning 2. at vor Fader skulde . . avle saa-

dan en Vantrivling og Vanslægtning. Grundtv.

Snorre.l1.219. kan ikke selv en forknyt

Vantrevling blive til et høit Træ. PVForm.
FireBreveom ClaraRaphael.(1851).25. -triv-
ning, en. [-jtfi^vnerx, -itfiu'neq,] (især tid-

ligere ogs. -trevning [-|tfe?vnen,, -|tfeu'neri]

Bagges.DYX.26. Heib.Pros.VI.138. Hauch.

SK.18. AOlr.DH.I.186. Schyberg.DT.28). flt.

-er (Bagges.DYX.26. Hauch.SK.18. Østrup.

A H. 66. Herdal. En egn af landet. (1939). 106)
ell. (mindre br.) -e (BøvP.(Tilsk.l925.II.

153). Schyberg.DT.28). (no. vantrivning ; til

-trives ell. (i bet. 2) til -treven
; jf. -trivling)

I ) (nu 1. br.) som vbs. til -trives : vantrivsel.

den Vantrivning, den Usundhed, som led-

sager Patteflaskens Brug. Tode.V1.271. Phi-

losophien skal voxe længe . . og at pirre ved
dens Spirer fører ikke blot ikke til Blom-
string, men tvertimod til Vantrivning og
Vissenhed. MHamm.Progr.(1855).9. legemlig

Vanførhed (ledsages) ofte . , af en sjæle-

lig Y&ntnymng.Skovrøy.LM.79. 2) konlcr.,

om person, dyr, plante, der vantrives, er præ-
get af vantrivsel; forkrøblet væsen, plante;

ogs. med mere ubest. bet., om noget udartet,

vanslægtet olgn. A. gifter sig (med) en Van-
trivning baade paa Siel og Legem, lige grim,

dum og ond. Rahb.Tilsk.1798.355. en liden

Vantrevning . . med Pukkel for og bag.
Oehl.Digtn.I.308. *Havets Frue . . tog Van-
trevningen (o: slegfredbarnet)

\ Af Olufs Arm.
sa.Hélge.(1814) .121 . (de) vare svage Van-
trevninger (Ing.EF.^I.(1845).113: Vantriv-
ninger^ af deres mandige Fædre. Ing. De
Underjordiske.(1817).191. (jeg kan) ikke faae
Øje paa et forvoxet Træ uden at komme
i Tanker om menneskelige Vantrevninger.
Blich.(1920). XXVII. 223. En Daare eUer
Vantrivning den, som vilde lade Glædens
Kilde sprudle ioTgiæyes.Rowel.Br.l88. (man)
frygtede . . for at veje det (spæde barn), da
sligt let kunde medføre, at det blev en
Vantrivning. TroelsL. VIII. 34. And Nx. MR.
183. UfF. (Fyn ofl.). O -trivsel, en, (jf.
-trivning 1^ det at vantrives. S&B. (han) var
syg af Vantrivsel. JacPaiwdan.ZZ. 87. jf.

trives 3: nøglen til forståelsen af kristen-
sagens vantrivsel. ffOir.ZP./. 60. I. -tro,
en. {glda. van-, vontro (Mand. 60.141), sv.

vantro, no. vantro, -tru, oWn. vantrti) I) ({3,
riu mindre br.) til I. Tro 2(-4): det forhold
ikke at (kunne ell. ville) tro (III.l(-3)) paa
en ell. noget; mistro (I.l); mistillid; skepsis;
ofte med nærmere bestemmelse ved præp. paa
(Kierk.II.213. Levin.) ell. til (Høysg.S.196.

KMunk.EI.70) ell. over for (UgensTilskuer.

II.(1911fl2).101.sp.l) olgn. Holb.UHH.1.5
(se u. Overtro^. *Du vilst undflye mig . .

|

Ved haanlig Vantroe til mit Ord. Ew.(1914).
III.226. en sørgelig Vantro med Hensyn til

Forstandens Pålidelighed. Hjort. Krit Lit. II.

163. Det lyder saa stort at ville døe med en
Kvinde; men hvilken Vantro til Kvinden
det dog i Grunden toTiasideTlGoldschm.Hjl.

10 11.106. Visnepolitiken kunde han ikke hin-

dre, men han holdt Vantroen til den ved-
Uge. EHenrichs.MF.1.93. 2) (især relig.) til

I. Tro 5: mangel paa (fast, sikker) religiøs

tro, spec. (jf. I. Tro 6.2^ kristentro, jeg troer,

Herre, hielp min Vantro. Marc.9.24. Van-
troe og Kiettene.Holb.MTkr.331. *med Vit-

tighed udruster Vantroe sig. Storm. SD. 61.

*min Vantro var saa sta^rk,
|
At den mig

rev fra Kirkens Bryst. Heib.ND.11 3. Van-
20 troens høieste tilsyneladende frieste Udtryk

er Spotten. Kierk.IY406. Man siger: Vi har
dræbt Overtroen — men hvad om Man nu
har givet Vantroen Overtroens Vlåds. Birke-

dal. En folkelig Julegave. Nr. 1. (1871). 97. jeg

tænker aldrig paa alt det, vi saadan skal

tro — og . . ikke skal tro. Det kommer mig
ligesom ikke ved, hverken troen eller van-
troen. J.nfcerLars.ZL.66. II. -tro, od^'. {glda.

d. s. (Mand.65.74), no. vantro, -tru, oldn.

30 vantrdr; jf. -troende, -troisk og II. tro 3)
I) som nærer ell. er tilbøjelig til at nære,

er præget af vantro (I.l). I.l) (nu vist kun
dial.) som ikke har tillid til en ell. noget;

mistroisk; mistænksom. Moth.T179. i disse

Tider ere vore Penge-Pugere saa bandsat
vantroe, at de ikke gierne vil til at laane

paa saadan V&nt.KomGrønneg.III.16. Feilb.

f'tt. vantroendej. LollO. UfF. (Møen), (jf. II.

mistro slutn.) talem.: Vantro var aldrig selv

40 tro. Mau.10503. Feilb. I.2) (til dels som uegl.

anv. af bet. 2) som ikke kan ell. vil tro (III.2)
noget; skeptisk; tvivlende. Holb.Ul.I.14(se u.

I. Tro 3.1^ . Dette . . maa overtyde de meest
vantroe Tviv\ere.Bagges.DYXII.112. Den
Rejsende smilede lidt vantro, saavel over

Troldommen, som over den snurrige Maade
at løse den paa (0: at bruge en hugorm som
ladning i en forgjort bøsse). Blich.(1920).X.63.

der var ingen, der troede ham; de var jo

50 Børn allesammen og var derfor saa vantro.

KnudRasm.MS.il1.63. 2) ((3, spec. relig.)

som nærer vantro (1.2), er præget af vantro;

ikke (ret)troende; spec: afvisende ell. tviv-

lende m. h. t. kristendommens sandhed. 2.1)

i al alm. o du vantroe og forvendte Slægt!

Matth. 17.17. Joh. 20.27 (se m. III. tro 6.3;.

*Fra vantro Lærdom os heiri.SalmHj.289.2.

*Bort Afgudsdyrker, vantroe Musselmandl
Thaar.MY58. I denne vantro Tidsalder vil

60 Folk ikke . . antage MirsMer.PMøll.ES.III.
176. hvad enten (forældrene) ere troende

eller vaintroe.HNClaus.SO.38. (en) vantro

Thomas, se Thomas 2. || spec. (nu næppe
br.) m. h. t. visse if. kirkens lære forkaste-
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lige forestillinger om noget overnaturligt: over-

troisk. Dyrene ere ikke saa vantroo og super-

stitieuse som Menniskene, af hvilke eendeel

har de Tanker, at naar der ere Tretten ved
et Bord, da skal een af dem døe førend Aaret
gaaer omkring. Worm.Sat.75. 2.2) i substan-

tivisk anv.; især mods. 1. Kiristen. I ville med
mig (o: Paulus) stride i Bøn for mig til

Gud, at jeg maa udfries fra de Vantroe
(1907: de genstridige^ i Jndæa. Rom.15.31. lo

Ludovicus Sanctus . . overvandt de Vantro
udi 2 Fe\t-Slsig.Holb.Intr.I.371. saaledes ly-

ste disse (gerninger) for Troende og Vantroe.
Mynst.Betr.II.55. Mart.Forsv.21. |j m. h. t.

andre religioner, det er Skade du er en Van-
tro, bliv en Muselmand./nj.£/^./.227. ve
over de Vantro — den der ikke bekender
Islam, han døT.EBrand.M.183. III. -tro,
V. (gida. wan-, wontro; uden for præs. part.

(se -troende^ sj. i rigsspr.) nære vantro 20

(til); være vantro (over for); mistro. Herren
. . aabenbares for dem, som ikke vantroe
ham (1871: ikke ere vantroe imod ham^.
Visd.l.2(Chr.VI). han lignede ganske en
mand, der vantror sine egne øine. NisPet.
Muleposen. (1942) .95. Feilb. -troende,
part. adj. [-itp'ana] (jf. dial. vantroen, mis-
tænksom (Feilb.) og sv. vantrogen; til III.

-tro; nu sj., jf. Levin.) I) vantro (11.1(2));

skeptisk; tvivlende. Moth.T185. en rigtig Mid- 30

delvei imellem en alt for stor Lettroenhed
og en vantroende Egensindighed. JASneed.TT

36. do mange, som ere vantroende i Hen-
sigt til hans galvaniske Kuurers Virkelig-

hed. P%sfitM.XZ//.20S. (jf.bet.2) m.h.t.
(paastaaede) overnaturlige fænomener: hvad
Spaadomme angaaer, da hører jeg til de
Vantroende. Blich. (1920). XIX. 17. Hauch.
FH.9. 2) d. s. s. II. vantro 2. Christendom-
raens Fiender . , de vantroende Rysser. 40

Holb.DH. 1.677. Vi bUve da overtroiske, ind-

til vi kort derefter kan ved en anden For-
andring blive vantroende. OGMW6.Br.75. de
vantroende Hunde (0: jøderne) vilde Intet
høre. Goldschm. RE. 19. || som subst., især

mods. I. Kristen. Man kand ved Straf og
strænge Love hindre en Vantroende at fort-

plante sin Y&ntioe.Holb.MTkr.489. man
(skal) ikke . . være bange for at forarge
de Vantroende , naar man kæmper for 50

den rette 'Tro.0rst.VII.lO6. at udrydde de
Vantroendes Mangfoldighed. Bredahl.VI.243.
(Goldschm. BIS. IV 222. de vantroendes og
Spotterne IGVavi.Øen.SS. mods. rettroende mu-
hamedaner: Blich.(1920).XII.100. -troen-
hed, en. (nu næppe br.) til -troende: van-
tro (1(1)). de have . . givet deres Vantroen-
hed tilkiende med de selvsamme Argumen-
ter. Or«m.('Å:SeZsA;5A;r.///.^0.5;. vAph.(1759).
-troiMk, adj. [-ftioUag] (if -tro(e)8k. e'o

IIolb.UHH.IV2). (jf. mistroisk; nu sj.)

vantro (11(2)). Dersom jeg var u-gudelig og
vantroesk efter Verdens Maade, havde jeg
icke saa mange Fiendar. Holb.UHH. IV 2.

ved saadanne Lære-Bygninger skabes .

.

maaskee flere vantroiske Fritænkere. LTtd.
1763.206. Suhm.V28. jf.: Overtroen er van-
troisk paa sig selv, Vantroen overtroisk
paa sig selv. Kierk.IV410. -trøstig, adj.

(ænyd. glda. d. s.; nu næppe br.) mistrøstig;

forsagt. I ere alle vantrøstige Mænd (efter

PClaussøn.Snorre.(1633).268). Ære og Vel-
gierninger modtage I af (kongen); og dog
tør I negte at reise hvor han byder Eder.
Mall.SgH.165.
Tant-skrue, en. 4^ d. s. s. Rignings-

skrue. F/SO. Kusk Jens. Søm. 59. -slaaet,
part. adj. -^ i forb. vantslaaet tov, 4-slaaet

tovværk med en kalv (I.3.i) i trossens midte.

KuskJens.Søm.2. -stopper, en. ^ kort

stykke tov med en knob i hver ende, anvendt
til sammenføjning af et sprængt (overskudt)
vant. Harboe.MarO.
van-tyde, v. (sj.) mistyde (paa en

vrang, forvanskende maade). de afskyelige,

der . . stræbe at fordreie og at vantyde de
af Gud indblæste Ord, for at udlede Meninger
der af, som er tvertimod deres Hensigt.
Ew.(1914).III.307. -tænke, v. (især dial.)

tænke daarligt (vrangt, falsk, ondt) ell. be-

dømme urigtigt. „Er at dømme galt i sine

tanker." JI/oi/i.T75. *„Vantænken" — „Guds-
fornægten" . . er en giftig Frugt af Tanke-
løshed. JSredaRY 33. jf.: Vantænker en,
der indbildte sig at holde lige Skridt med
Oplysningens Tidsaand. Rahb.Tale.(1815).ll.

II
især (nu dial.) m. h. t. en person: tænke

daarligt, ondt om; mistænke; i forb. van-
tænke en (til noget). Moth.^V58. Blich.EB.
33. „A har it tyvtet Dig, Maren, med det,

A har sagt!" . . „Du vantænker mig til det."

JakKnu.LS.il. Aakj.FB.33. Feilb. UfF.
(Falster).

Vant-øje, et. 4>- ^' * bugten paa et

spænd vant dannet øje, som smøges over top-

pen af masten ell. stangen. Funch.MarO.II.
146. Bardenft.Søm.1.79.

I. Van-vare, en. (ænyd. no. d. s., fsv.

vonware; i olm. rigsspr. næsten kun (uden
attrib.) i forb. af vanvare) som udtryk for,

at noget beklageligt, uheldigt, uønsket sker

uforsætligt, uforvarende, ved (et tilfælde, et

uheld og) mangel paa fornøden agtsomhed.
(nu især m. h. t. mindre alvorlige uheld, der

skyldes uforsigtighed, tankeløshed olgn.). den
skade fik ieg for din vanvares sk.y\d. Moth.
V60. jf. IV Skade 3.1 : komme . . for v&n-
vduxe.smst.K251. || af vanvare ell. (sj.) af

en vanvare (LTid.1732.239). faaer de (be-

søgende) fat paa mig . . saa skal de trac-

teres, men naar jeg ikke var tilstæde, kunde
du . . sige, at jeg havde af vanvare taget
Nøglene med mig til Skab og Kielder. ^oift.

Bars.II.l. jeg beder om Forladelse Hr. Ma-
gister, at jeg tog hans Dreng for Magister
. . Jeg kand svære paa, at det var af Vån-
va,Te.8a.LSk.III.6. At brænde sin Haand
paa en Glød, som man enten af Van-
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vare eller med Forsæt sætter Haanden paa.

Høysg.S.112. Dette Teppe . . saae ud .

.

som om Maleren af Vanvare havde spildt

alle sine Farver deTp&Si.Bagges.L.I.291. Kon-

ferne (i Norge) er ilde lidt af alle deres

fndersaatter, som de ogsaa fortjene, thi

gjør de Nogen Godt, da skeer det af Van-

vare. Grund<t;.5'norre./.195. Hostr.G.103(se I.

Lomme 2a). en Manddraber, som slaaer sin

Næste ihjel af Vanvare (Chr.VI: uvidendes; lo

1931: uforsætligt^ og uden at han hadede

ham tilforn. 5Afos.4.42. Naar nogen af Van-

vare (1871: uvitterlige kommer til at spise

af det hellige. 3^03.22.24(^2931;. LollO. UfF.

II
for vanvare, jeg tog det med mig for

vanvare. Mo</i.y60. sker det for vanvare.

CiU747.(Vider.II.161). Han slog sin . . Arm
om hendes Hals . . og — hentede sig et Kys.

Men han slap hende hurtig igen. „Det kom
saadan — for Vanvare . . stammede han 20

forlegent. PTMsi.P.42. Feilb. || ved van-
vare. 34 omkomne ved Y&n\aiiTe.ExtrRel.

^*U1722.8. med attrib. (pron.): „Det er mig,

der har gjort det (0: slaaet en skolekamme-

rat)"' . . „Men ved hvilken Vanvare er Du
da kommen dertil? Thi Du kan da umulig
have gjort det med Yillie?''Goldschm.EJ.125.

II. -vare, v. (nu næppe hr.; jf. dog jy.

vanvare, advare en ved at tale nedsættende

om en anden. MDL.) undlade (forsømme) at 30

tage vare paa; vanrøgte, alt det, hvorved de
vanvare deres Helbred. Læ^en.///.2.

Vanvid, et ell. (nu 1. Ir., jf. dog Saa-
by.'') en (Y&nviden.JBehrend. Røverpræsten.

(1842).187. især med foransat attrib.: *Mod
denne Vanvid maa sig Kraften værne.
Oehl.PSkr.II.340. sa.Prom.IY152(men: Van-
videt, smst.). Sibb.1.45. HCAnd.DB.407. Ko-
foed-Hansen.KA. 1. 297 (men: Vanvidet. smst.

11.74). Raae.TT.49). [ivan(,)vi6 ell. (mindre 40

br.) -|viJ6] best.f. -viddet [-|Vi6'3f ell. (min-
dre br.) -|vi'58<] (glda. wanwit, uvidenhed,
uforstand (HellKv.40f.), sv. vanvett, no.

vanvidd, -vett, oldn. vanvit; jf. Vanvittig-
hed og Uvid)

I) (uden for ssgr. som Forfølgelses-, Høj-
heds-, Religions-, Storhedsvanvid nu især
med overgang til bet. 2) om sindssygdomsform
ell. (jf. Galskab 2) dens udslag i tale ell.

adfærd: afsind(ighed); forrykthed; gal- 50

skab; spec. (med., nu 1. br.) om primær for-

rykthed, paranoia (KPont.Psychiatr.III.118.
Panum.536), ell. (tidligere; jf. VS0.II.81
(u. fjollet;. MO.) om ringere grad af afsindig-
hed ell. galskab (uden raserianfald olgn.; jf.

stille vanvid ndf.), om monomani (Ludv
Brand.IS.IV.321) olgn. De indbilde sig at
kunne være kloge med nogle Grader Ysi.n-

\id. Rahb.(MO.). Cecilia . . hævede sit Blik
til mig: ak I da lyste Vanviddet ud af de eo
matglimtende 0]ne.Blich.(1920).XIY44. hiin
rædsomme Dæmon . . Vanvidet. Kierk.III.
99. meget begavede Mennesker ere nærmere
Vanviddet end de Enioldige.Goldschm.NSU.

VII.68. Til dette tragiske i den menneske-
lige Naturgrund afgiver Livet . . betydelige

Bidrag . . vi kunne minde om meget i

Geniets Liv ifølge den Ejendommelighed, at

„det kun bor en Etage over Vanviddet".
ClWilkens.Æst.213. Jeg taler i Vanvid (1819:
\a.Ti\ittigen).2Cor.ll.23(1907). jf. ReUgions-
vanvid: (han) døde . . af religiøst Yslh-

\id.Wied.Silh.86. j/- vanvid(s)slagen og III.

slaa 9.1: Herren skal slaae dig med Van-
vid (Chr.VI: galenskab; og med Blindhed
og med Sindsforvirring. 5Mos.25.2S. Slaar

Zeus dig med Ya,nwid?KMunk.EI.61.
||

med overgang til bet. 2, t særlige forb., dels

om følelse, sindstilstand af en næsten afsin-

dig art (styrke): drive (II.4.i) en til van-
vid (S&B.), elske (ind)til vanvid (smst.

IsakDin.FF.85. jf. Raseri 2), være paa
grænsen af (Kierk.XIII.558), paa ran-
den af vanvid, paa vanviddets rand
(se I. Rand I.2) olgn. Gulivers Reise er

comisk gjennem Phantasi hen til Vanvid.
Kierk.VI.391. Beængstelse indtil Vanvid.
smst.XIII.573. dels med nærmere bestem-

melse ved attrib. adj.: det glade (se glad

2.5;, klare (se klar %), rene (S&B. VSO.
jf. IIL ren 6.1;, store (HomoS.VD.17)
vanvid olgn. Litterært Qvægsølv eller For-

søg i det høiere Ya,nvid.Kierk.XIII.471. jf.

II. stille 4.5: Derwischernes Dands . . i For-

ening med den svage, eenstonende Musik
gav det Hele Characteren af en stille Van-
vid, der mere rørte end rystede. fl^Cilnd.

DB.407. S&B.
2) med mere ell. mindre afsvækket bet., om

(udslag af) ufornuft, daarskab (2-3),

taabelighed (2), ubesindig lidenskab
olgn. *(jeg) kan ei leve dig foruden

| . . O,

længe
|
Har jeg bekæmpet denne Liden-

skab
I

. . og bedet . .
|

Til Gud, at frelse

mig fra dette Vanvid!
|
Nu er det udbrudt.

Heib.Poet.III.204. *Jesus græder — Verden
leer:

|
Vanvid sjunger mellem Grave. /n^.

RSE.VII.112. Selskabet brød op med God-
nat . . Men da de stod nede paa den taagede

Gade, (var de) enige om, at det umuligt
kunde gaa an at skilles saadan „midt paa
Dagen" . . gamle R. . . kaldte (det) rent ud
Y&n\id.Pont.SV34. Madam Jensen vilde

naturligvis ikke ud med en Skilling (for at

faa sin søn gift). Tværtimod vilde hun
utvivlsomt gjøre sit muligste forat forhindre

Sønnen i et saadant Yanvid. JakKnu.LS.il 1.

Den italienske Krig var et Ya.nyid. Rubow.
NapoleonIII.(1948).131.
Vanvids-, i ssgr. ['vanvibs-] ^o^s. Van-

vid-, spec. i ssgr., hvis 2. led begynder med
s, se ndf. u. -slagenj. (især oj til Van-
vid l(-2), fx. Vanvids-anfald, -forestilling

(Panum.536), -funklende ^øjne. JPJac.II.

383), -latter (Bødt.SamlD.79. PalM.TreD.
72.129), -scene (i skuespil. Schyberg.Teatret

iKrig.(1949).115), -slagen ^*gjord dig med
dit Sværd, ifald

|
den Fremmede ex van-
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yidsl&gen.Gjel.KH.lOl. jf. slaa med van-

vid «. Vanvid 1^ -smil (Winth.SS.112).

vanvittis, adj. ['vanividi] adv. -t ell.

d. s. ell it) -en (2CorJ1.23(Chr.VI: ufor-

1 standigen ; 1907: i Vanvid^^. {ænyd. d. s.,

1 glda. d.s. (i bet.l: GldaKrøn.65), sv. van-

vettig, no. vanvittig, jf. oldn. vanvita)

1) (uden for tilfælde, der ogs. kan opfattes

som hørende til bet. 2-3, nu ikke i ahn. spr.)

uvidende; vankundig; ogs.: uforstandig.
de fattige, være sig Enker, Vanvittige og
Værgeløse. DL.i

—

9—12. mit folk er daar-

ligt, de kiende mig ikke, de ere vanvittige

(1871: uforstandige^ børn, og forstaae det

ikke. Jer.4.22(Chr.VI), de Sorte ere gandske
vanvittige i den Konst at belejre Kasteller.

Reiser.V213. De giorde deres Hoved-Sag af

. . at catechisere den vanvittige Ungdom.
EPont.Men. II.343. vore enfoldige, men langt-

fra ikke vanvittige BTødTe.Ew.(1914).Y182.

dog haver Ulykken endnu ikke giort mig
saa vanvittig, at jeg skulle sætte mig imod
Eders billige FoTliingende.Oehl.PSkr.II.59.

han indhyllede de vanvittige Hedninger i et

nyt Vildfarelsens }>iøTke.Grundtv.Saxo.I.42.

2) (nu ofte med overgang til bet. 3) som
lider af, er præget af vanvid (1); afsindig;
forrykt; gal; sindssyg; tidligere ogs. (jf.

Vanvid 1): lidende af en lettere grad af
afsindighed ell. galskab (jf.: Vanvittig . .

siges om den, som uden at være Gal dog
just ikke heller er ved fuld Sinds Samling.
Baden.JurO.). Hertug Magnus (havde) mange
ar . . været Vanvittig og fra sin Fornuft.

'ange.ChrIV86. St. Hans Hospital (optager) :

isindige. Vanvittige, og med ulægelige .

.

vgdomme beladte. Pian*/, 1755. ^53. Nina,
Iler Den Vanvittige af Kierlighed, ffeti.

'ogtiiel.1823). •vanvittigt griinde den for-

tvivlede Smed (der havde dræbt sin rival).

Winth.D.(1828).105. blive temporairt van-
vittig. Kierk. 1. 140. hun seer vanvittigere

nd end et Daarekistelem.sms/. y/.7<?. Ludv
rand.IS.IV.322. en vanvittig Mand (1871:

1 Gal^ der udslynger Gløder, Pile og Død.
irds. 26.18 (1931). om kong Lear i Shake-
eares skuespil: den vanvittige Lear paa

laden. HCAnd.ML.17. Kierk.IV383. jf. bet.

i: Nattergalene havde sunget som van-
\ttige. IsakDin.FF.125.
3) (især talespr., i bet. 3.2 især kvindespr.)

med afsvækket bet.: præget af ufornuft;
xindssvag (2.2); sindssyg (2); urimelig;
'>fte med forstærkende bet., om overordentlig,

rimelig styrke, grad osv. 3.1) som adj. Van-
vittig er den Arme . . |

Som smigrer sig

med Haab, med glade Drømme. Ew.(1914).
III.160. See nu til, om Du kan bringe
i'tte vanvittige Menneske til Fornuft. Ot/ft.

^k.36. der er ingen Dragt saa vanvittig,
at den jo, naar den er fra min Boutique
If'dsages af en (beundrende) Hvidsken. /CierA;.

VI.66. Illustrationer (der) lod Damernes Mi-
dier blive tynde Stilke og gav dem van-

vittige smaa Dukkefødder. KMads. Franske
Illustratorer.(1929).104. Stejl, I Heste, tag
vanvittig Fart (1871: raser^, I Vogne. Jer.

46.9(1931). Stole af en vanvittig Pragt. Pol.

"U1921.4.sp.l. vanvittige Smerter. sms<.'''i

1942.5.sp.4. 3.2) som adv. lad mig hvile et

Øjeblik . . jeg er saa vanvittig træt. Stuck.

F0.166. Hun blev aldeles vanvittig for-

elsket i den smukke, mørkøjede Kapellan.

10 Wied.S.46. en vanvittig svær Sætning. Bcr^-
strøm.KD.83. jeg har faaet en vanvittig

dejlig Kjole af Fax. Buchh.UH.157. to unge
Galninge . . morede sig \Bin\ittigt.BHolst.

L.37. Det er forresten vanvittig komisk.
ERode.S.95. Jeg har vanvittigt travlt. Jes-

perEw.PF.52.
Vanvittig-hed, en. (ænyd. d. s.) flt.

(sj.) -er ^mine synder og mine vanvittig-

heder (1871: Vildfarelser;. Tob.3.3(Chr.VI)).

20 den egenskab ell. det forhold at være van-

vitig; ogs. om udslag af en saadan egen-

skab. I) (nu næppe br.) til vanvittig 1.

Sagen findis saa klar, at det ikke kand
regnis for Vanvittighed, eller Vrang Under-
visning. DL.l

—

5—3. naar en person synder
af vanvittighed (1871: Vanvare^ imod . .

Herrens hud. 3Mos.4.2(Chr. VI). (Amerikas)
Indbyggere levede i den største Vanvittig-

hed. Eiisc/i.Fon<.90. Skylden til vor Almues
30 Y!in\ittighed.Ew.(1914).V181. 2) (nu sj.)

til vanvittig 2(-3). beqvemme værelser, hvor-
udi fattige folk, som af vanvittighed og
sinds forstyrrelse bliver hiemsøgte, kunde
indsættes og vel forvares (findes) udi Pest-

huuset eller St. Hanses hospital. Ci<.i7i6.

(KbhDipl.VIII.401). Talemaaden . . ikke

at være ved sin rette Fornuft og Forstand,

kan vel . . høre hen under Vanvittighed.

Baden.JurO. *rædsomt har Vanvittighedens

40 Stempel
|

Indpræget sig i hendes Miner.

Oehl.XIII.189. hun ansaa (hans frieri) for

en ubesindig Spøg (og) haabede, at han
(ikke) vilde give hende Anledning til at

betragte det som en fiks Vanvittighed, ved
nogensinde tiere at hentyde til noget lig-

nende. JPJac. //. 33^. jf. vanvittig 3: »At
knæle ned for Gud, er Slaveri, (forf.s note:)

Denne Vanvittighed staaer med klare Ord
i en trykt FTSidiken.Rein.ND.141. Vanvit-

50 tigheden af et saadant Foretagende maa
være indlysende for ethvert fornuftigt Men-
neske. VSO.
van>vok8en, (part.) adj. (ogs. -vokset.

vanvoxede og vantrevne Mennesker. i5ar/od.

B.293). (ænyd. d. s., sv. vanvuxen, no. van-
voksen; nu sj.) som ikke har normal vækst,

er forkrøblet, misdannet, standset i væksten;

vantreven. Vanvoksen . . kaldes den, som
er Uden af \ekst. Moth.V237. S&B. at Du

60 skal være bleven slig bukkeskjægget og
vanvoxen Skolemester og ingen Krigskarl!

Iiaud.KK.46. -varde, v. (ogs. -vure. Moth.
V280. -vyrde. Raage.ST.212. jf. vbs. Van-
vyrding. OSchutte. Sdjy.Rigssagn.I. (1948).12.

XXVI. Ilentrykt »Z, 1961 36
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»p.2. -yørde. OeconJoum. 1758. 180). vbs.

-ing (se sp.662"9- (cenyd. vanwur(d)e, -vor-

de, SV. vanvorda, no. vanvøre, oldn. van-

virda; nu ikke i alm. spr.} ringeagte; van-

røgte. *(han)
I

Vanvurder Verdens Pragt.

LThura.Poet.97. smst.103. man vanvørder

sit eget Moders Ma&lLTid.l761.83. -ædel,
adj. (sj.) uædel; lav; simpel, de vanædleste,

raaeste Folkestammer have det i deres

physiske Carakter, at de ere i høi Grad lo

uiølsomme. Rothe. Ph. 11. 142. at blues ved
vanædelt Dont. sa. KB. 15. Basth.Viisdoms

Ijjere.(1794).269. -ædle, v. vbs. -else (Ro-

the. Ph. II. 276. Oluf Worm. Overs, af Juvenal.

(1838).255) ell. -ing (MO.). (nu sj.) gøre

uædel; fornedre; forringe; bringe til at van-

arte, degenerere, at vanædle sig selv ved .

.

Uåyå.Rothe.TG.S. Ere ikke de lengst ud
mod begge Polerne forjagede Mennisker de

meest vanædlede, hvilke vi kiende? sa.Ph. 20

11.271. Mennesket (kan ikke) overtræde een
eneste Pligt . . uden at vanædle sin Siel.

Basth. Viisdoms Lære. (1 794) . 56. Rahb. Tilsk.

1796.87. et Organ, der (som tænderne) gen-

nem mange Slægtled er blevet vanædlet.

Danmark.Almanak.1905. 22. sp. 2. I. -ære,
en. iglda. d. s. (Sydrak.89), sv. vanåra, no.

vanære; især O) det forhold, at en ting ell.

især en person (ved sin egen ell. andres ad-

færd) lider ell. har lidt (væsentlig) forringelse 30

af ell. tab af sin ære, bringes i ell. er bragt

i en nedværdigende, æreløs tilstand; ogs. om
ting, adfærd olgn., der fremkalder en saadan
tilstand; skam; (ringere grad af) skændsel,

(ofte i forb. som gøre, tilføje (en) vanære,
bringe (en) i vanære, bringe vanære over
(en), holde, regne (II.9.2) en noget til van-
ære, være en til vanære olgn.). Naar Kongen
lader sin Befalning til Borgemester og Raad
udgaa at forskaffe Folk til hans (krigs)- 40

Tieniste, da maa de ingen . . forskaane .

.

saa fremt de ikke med Vanære vil miste
deris Bestilling. Z)L.3—4—i3. Helligdom-
men . . blev ladt øde som en Ørk . . Saa
stor dens Herlighed havde været før, saa
stor blev nu dens Vanære. iilfaA;Å;.i.42.

haver Pottemageren ikke Magt over Leret,

af det samme Stykke at giøre et Kar til

Ære, men et andet til Vanære? fiom. 9.22

(jf.Visd.l5.7.2Tim.2.20). lærer ikke Na- 50

turen selv Eder, at dersom en Mand lader
Haaret voxe langt, er det ham en Vanære?
Men dersom en Quinde lader Haaret voxe
langt, er det hende en Ære. ICor. 11.14.
Mandfolck er icke at bygge paa . . Nu tæn-
cker man, at de er færdig at døe af KierUg-
hed, en anden Tiime finder de Fornøyelse i

at giøre os Yanære.Holb.Tyb.IYlO. jeg hol-
der det for en Skam og Vanære for mig .

.

at staa fra hvad jeg engang publicé har eo
sustinered (0: hævdet). sa.Er.IY2. Min Op-
tugtelse, mine Klæder og Levemaade var
saadan, at et ungt maneerligt Fruentimmer
skulde neppe havt Vanære deraf. J.dr."/«

1762.sp.l. Borgerlig Vanære eller Infamie ,

.

bestaaer i Tabet af den simple borgerlige

Agtelse. Nørreg. Privatr. 1. 104 (jf. Nord Conv
Lex.III.716). Enhver vidste en Historie,

at fortælle til hans Y&næTe.Ew.(1914).IV
126. Don Juan har . . forført Elvira og har
forladt hende . . priisgivet hende til Van-
ære og S\Liændse\.Kierk.I.168. bring ikke en
uudslettelig Skam og Vanære over os.SHee-
gaard.UT.265. Tag Vanæren (1871: vor For-

smædelse^ fra oslEs.4.1(1931). talem.: Bedre
at være fattig med Ære, end rig med Van-
ære. ilfaM.205S. II. -ære, v. [-læ'ra] j)ræt.

-ede ell. (sj.) -te (Rein.394 {00 hegmrte)).

vbs. -else (vAph.(1759). Sander.NEbb.n22.
Blich. (1920).XIX.39). (ænyd. d. s., sv. van-
åra, no. vanære ; især Qp ell. (i præs. part.)

jur.) tilføje vanære; bringe i vanære; ned-

værdige; forhaane. de (gik) glade fra raa-

dets ansigt, fordi de havde været agtede
værdige til, at vanæres (1819: forhaanes;

1907: vanæresj for hans (o: Jesu) navns
skyld.ApG.5.41 (Chr.VI). *vor Fogdinde

|

. . raabte: spar Hr. Trold! spar Lifvet denne
sinde

|
Jeg har ey kaldet jer . . | Jer Bryl-

lups Dag og Fest jeg ey vanæret huT.Holb.

Paars.181. *Tyverie saavel vanærer Guder
|

Som Mennesker. TFess.65. jeg (vil) dog hel-

lere blive (i Paris) end jeg vilde komme
vanæret tilbage; og vanæret var jeg, ifald

jeg tiltryglede mig som en Naade, hvad
man burde give mig som min Ret.PAHeib.
B.83. (han) skulde endnu vanære sine graa

Haar ved en ny . . Utaknemmelighed. jSm-

gelst.Forsv.317. I (tyskere) vanære Jer selv

. . ved at lyve den Mand (0: Napoleon)
lille, der giver Jer . . saa vældige Ørfigen.

Oehl.Er.II.124. Første HanekyUing
f.-;

*Du
har jo neppe et Duun til en Halel

|
Anden:

Hvad, lumpen Tingest, vil du vanære mig!

I
Jeg maa nok see, om jeg kan curere dig.

Eaalund.FB.nr.9. (hun) beskyldte mig for

at have villet forføre og vanære Dem. Gt/r

Lemche.BD.50. mit (0: guds) Navn vanæres

(1871: bespottes^ ustandseUgt Dagen lang.

Es. 52.5 (1931).
II

præs. pari. vanærende,
spec. (især jur.) i forb. vanærende hand-
ling, straf (jf. Æresstrafj olgn. Korsets . .

vanærende Dødsmaade bestemtes kun for .

.

de værste FoThTydeTe.Mynst.Bispepr.(1852).

44. Tyveri, Bedrageri eller anden i den offent-

lige Mening vanærende Forbrydelse. Lou ^'/s

1854.§15. Den Distriktsforstander (i Grøn-

land), der modtager Fattighjælp eller idøm-
mes Bøde for vanærende Handling, har

forbrudt sin StMng. Best.Nr.20''yil872.§6.

SaVXXIV.529.
Vapenr, subst. [va'p6-r] fit. (spec. i bet.

1; m.fr.form) -s (JBaden.FrO. JNHøst. jf.:

(udtalt) Y&TpøT.Leth.(1800). Meyer.^-'). (fra

/r. vapeur ('/?<. vapeurs ; i bet.l), egl.: damp,
dunst, W. vapor) I) (jf. II. Damp 1.3, Dunst
1.1 slutn.; nu sj.) i alm. i fit.: vapeurs,

om dunster, der tidligere antoges at stige
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jra maven ell. livmoderen til hjernen og frem-

kalde ildebefindende; kvalme olgn.; ner-

vøs ell. indbildt, foregiven upasselig-
hed, lunefuldhed, daarligt humør, især

hos kvinder (som en modesygdom i finere

kredse). Vore Bedstemødre . . antoge sig

deres Huussager: Rogen i Kiøkkenet for-

aarsagede dem, endog i Begyndelsen af

dette Aarhundrede ingen Qvalmer, eller, som
vi kalde det paa Dansk, YaipeuTs.Schytte. lo

IR.IY472. Hun havde ventet sin Søster-

datter — hun kommer ikke, og saa faaer

det gamle Menneske . . Ahnelser og Vapeurs
og Hold, eller hvad de Anstalter hedde.

Oversh.Com. 1.138. Kierk.VII.222. Panum.
622. med personifikation: *Gudinden ligger

der; men ej aliene;
|
Thi nær ved Hoved-

gjærdet staaer Migraine,
|
Ved Fødderne

Y&^eui.Blich.(1920).V159. 2) T fint, løst

vævet, musselinagtigt bomuldsstof. Nord 20

ConvLex.IY515. VareL.'II.589.

Tappe, V. ['vab9] -ede. (jf. sv. dial.

vapp(a), no. dial. vappa, vabba, oldn. vappa,
gaa usikkert, vraltende, ty. (dial.) wabben,
wappen, svinge, dingle hid og did; sml. vapse
og vuppe; lydord; talespr., især dial.) I) be-

væge sig (især: gaa, træde) i noget blødt ell.

vaadt, paa en anstrengende, besværlig maade
(Moth.V56) ell. med smækkende, klaskende

lyd olgn.; svappe; labbe. MDL. En lille, ap

nydelig hvidmalet Tingest (0: en baad), som
han ligger og vapper i her om Aftenen.

Wied.S.247. *Han vabbed ud imod den lave

Bakke,
|
tilknæs i Bløderne. Rørd.JH.II.312.

.1. vappede i Strømpefødder over Vestibu-
lens bare Gulv. Waugh.GodtStof.(overs.l944).
77. Feilb. 2) (jf. II. kvabbe (kvappe) 4.2;

nu næppe br.) om frøer: kvække. Moth.V56.
I. Vaps, en. [vabs] (i bet. 1 ogs. Vapse.

Mølbjerg.Gården.(1949).263). flt. -e ell. -er. 4o

{til vappe, egl. som betegnelse for noget blødt,

buttet olgn.; jf. vapset samt (gldgs.) Vappe
som hundenavn (Sværmere.l863.198.sp.l) og

jy. tykkevap, en lille tyk fyr (Feilb.); sml.

II. Vaps, vapse og Kvabs) I) (talespr.) be-

tegnelse for ell. kælenavn til en (lille) hund
ell. en hundehvalp (jf. D&H. Feilb.II1.989
(vabbes, væbbes)^. (hun) gik langsomt hen
ad Perronen, efterfulgt af Vaps og Mis.

Ohlsson. S. 168. Vapsens sande Værdi er- 50

kendte hun . . først helt, efter at hun gen-

tagne Gange havde gjort mislykkede For-
søg paa at lege med andre Hunde. FrPouU
sen.Rejserog Rids.(1920).155. UfF.(Baagø).

\\

hertil (især gom kalde- ell. kælenavne) ssgr.

som VapHe-hund ^Næ, hvor er den sød,
|

den liUe Vapse-Hund.B.r."/. 1927. i2.sp. 3.

Fede V&mehunde.ErlKrist.BT.ll), -mand
^Kora, HvapseraandIi5Gad.Ofi.20i. se ogs.

I. Mand 13.2 slutn.). 2) (dial.) om person; 60
dels om en tyk, fed mand (Feilb.111.989,
tt. vabbes^, dels med mere ubest. (nedsæt.)
bet.: fyr; knægt; hvalp. Ker dig aldrig om,
hvad gaadan en Vaps Bi^eT.Lunde.H0.125.

Du er Fanden skal gale mig en net Vaps.
Skjoldb.G.17.

II. Vaps, subst. [vabs] (til vapse; jf.

Kallevaps; især dial.) klaps (3); prygl;
klø; spec: lussing(er). (i forb. faa vaps
olgn.). UfF. (Fyn).

I. Vapse, en. se I. Vaps.
II. vapse, V. ['vabsa] -ede. vbs. jf.

II. Vaps. (til vappe; især dial.) udtryk for

en af en plaskende lyd ledsaget bevæ-
gelse; saaledes (dial.): vapse fisk om bord,

kaste (hive) fisk ud i en baad. UfF.(Thurø).

II
især som udtryk for at prygle, klapse,

klø (en); spec: give (en) lussinger. Jeg
skal nok vapse hans Ører ved Lejlighed.

Cit.l921.(OrdbS.). Feilb. UfF.(sjæll., fynsk
m. m.).

II
(sj.) som udtryk for deltagelse i

lystighed, solderi olgn. I Aften har jeg fri I

. . Saa skal vi vapse åen\OThyreg.UA.198.
vapset, adj. ['vabsai] (jf. no. dial. vappe-

leg, vaklende, ty. (dial.) wabbelig, webbelig,

dinglende, slaskende, slasket; til vappe (ell.

I. Vaps^; l.br.) meget fed; lasket; kvab-
set. Det var en lille tyk, vapset Hund.
Skjoldb.JJ.18.

I. Var, en, et. se II. Vare.

II. Var, et. se III. Vaar.

III. var, adj. [va^r] Høysg.2Pr.l3(jf.
Moth.V58. MO. D&H. samt skrivemaader

som: vaer. Matth.7.3(1907: var;. Holb.

UHH. 1.5. Oehl.PSkr. 1.332. Blich.(1920).

XX.25. PalM.Dryad.39. Kierk.1.97. BerlTid.

*'U1905.Aft.2.sp.l. jf. MO. VSO.VIII.23.

t va.hT.Holb.Bars.V7. sa.Vgs.(1731).II.17.

wkr.Rask.Udv.1.40. Brandes. 111. 392. vår.
Schand.TF.I.168. Woel.D.43. xkr.JVJens.
NV202. sa.Di.72). intk. (i bet. 1) -t (Moth
y5S(vårt). JVJens.NG.229. HAhlmann.M.
109. som adv.: Rørd.GK.191). (ænyd. glda.

var, vaar, æda. war, sv. no. var, oldn. varr,

oht. osax. (gi)war (nht. gewahr, holl. gewaar^,
oeng. (ge)wær (eng. ware, aware^, got. wars;
hesl. m. lat. vereri,j vise ærefrygt, egl.: iagt-

tage (omhyggeligt); jf. II. Vare, IV vare,

varlig, varsom)
I) (^„Bruges nu ikke, undtagen i enkelte

Dialecter."MO.; i rigsspr. nu G), mindre
br.) i al alm., som udtryk for en (varig) egen-

skab. I.l) som er i besiddelse af ell. udviser

(vaagen) opmærksomhed, agtpaagivenhed, især

over for noget kommende, ventet; ag
t paa-

givende; opmærksom. Besætningen staar

lyttende, med spændte Muskler som Katte,

va're paa ethvert Wink.Skjoldb.S.37. Hans
Øjne var vare og syntes at vogte enhver
Lyd nær eller tiern. Søiberg.AfNyskovens

Saga.(1912).19. *Vart agter han (0: bonden)

på Vejrets Gang foroven. Rørd.JH. 1. 149.

(Poul Møllers) Betragtninger over Anony-
mitetens Væsen . . har ikke været det første

til at røbe Hemmeligheden (0: at han er

med-forfatter til „Smørialis's Digtervandrin-

ger") .. Hvad der først gjorde mig var,
maa have været . . hans stærke Vejr i de

86«



667 ar Tmragtie 668

travesterede Vers, hans lune Lægdsgaards-

tone (o8v.). Brøndum-Nielsen.PM.207. \\ (jf.

bet. 1.2) spec. om vagtdyr, hund: vagtsom.
Junge.(VSO.VIII.23). UnivBl.1.352. UfF.

1.2) spec. med forestilling om stræben efter

at vogte sig (ell. sit) for noget truende, frygtet,

farligt: som (er opmærksom og) tager sig

vel t agt; (agtpaagivende og) sky. en var

f^g\.Moth.V58. Skoven (stod) endnu .. og

Vildtet var det samme, omend mere vart lo

og sjældent. JFJens.iVG.229. under et falsk

påskud forlader han sine fæller så længe at

han kan gøre Gisle var (o: advare Mm).
Grønb.LN.36. || m. præp. om ell. over:
som vogter vel over ell. paa noget, vaa-
ger over det, varer det vel. Bjørnson . . er

vår over sine Yndlingstanker og vår over

sin personlige Magtstilling. Brandes.///.392.

Kom aldrig her til Søbol . . rid til Gisle,

men vær var om dig. VilhAnd.(IslSagaer.III. 20

231). II t om den, der er uvillig til at lade

sig paavirke ell. tilskynde til noget: van-
skelig (2). *om mand dend Unge lår

|
Sin

egen Hu og Ville,
|
Da blifver hånd med

Tiden var |
At vende fra dend Grille. /Sori.

Poet. 37. 1.3) som (opmærksomt, agtsomt)

stræber at undgaa (varer sig for) voldsom,

haardhændet, ublid adfærd ell. behandling (af

en ell. noget); varsom; nænsom; stille;

forsigtig. *(de) hvisked tyst og vart. 30

S Swane.Skyer.(1912).50. *dansk var hans
vare Stemme. Holstein.MM.113. Hun for-

stod ikke at tage med vare Hænder, og
hun forstod heller ikke at knuse, ^oseffons.

S.118.

2) (i rigsspr. nu især (JJ, lidt højtid., gldgs.)

som udtr. for et øjeblikkeligt forhold, i forb.

være (Rosenkrantz.E.69) ell. (i alm. spr.

kun) blive var, (jf. varblive^ (være ell.)

blive opmærksom paa (noget hidtil skjult, 40

ubemærket, ukendt); bemærke (3); opdage
(3); spec: faa øje paa; m. obj. i forb. blive

en ell. noget var ell. (især tidligere) blive var
m. bisætn. ell. (nu ikke i alm. spr.) subst.

olgn. som efterstillet obj.; tidligere ogs. m.
flt.-bøjning af præd. ('da de komme ved
de Pomerske Kuster, bleve de 26 Svenske
Krigs-Skibe y9xe.Holb.DH.II.452. inden de
bleve os \&ie.Cit.l765.(PersonalhistT.1883.

191)). hvi seer du Skæven, som er i din 50

Broders Øie, men Bielken i dit Øie bliver

du ikke w&eT? MaUh.7.3. der de saae hen,
bleve de vaer, at Stenen var fraveltet. Marc.
16.4. *Lars Hick Ortographie tog udi agt
saa nøye . . | Hånd ivred sig i sær, da han
blev var et | Med E i enden. Holb.Paars.311.
Adrian gick engang med en liden Flint paa
et Sted uden Byen, som heeder Kalvskindet,
og der u-formodentlig blev vaer en Ulv.
sa.UHH.1.5. En rum Tid gik heri, uden at io

jeg blev vaer denne Feyl. PAHeib.(FruHeib.
HG.183). *Da vender han (0: kong Helge)
sig, og bliver vaer,

| Med Arme svulmende
hvide, Den største Skiønhed Jorden har,

|

At slumre ved hans Side\Oehl.Helge.(1814).

53 (jf. JPJac.II.74). (jeg) blev vaer, at

Nogen lagde Mærke til mig.Oylb.(1849).IX.

145. han har ført . . et Liv, han staar

magtesløst overfor selv nu, da han er blevet

det \a,eT.Stuck.III.63. (sj.) m. refl. hensobj.:

(barnet) bliver sig sin Fantaseren yax. Vilh

Rasm.BU.126.
IV. var, præt. af være.

Var-, var-, i ssgr. ['va-r-, 'v^r-] (ogs.

m. hovedtryk paa 2. ssg.-led, se var-agtig,

-haftig^. I) (til dels som sideform til Vare- 1)

til II. Vare (Var), IV vare ell. III. var;

se Var-børste, -fugl, -hed, -hu samt Var-ild,

-taarn u. Vare-ild, -taarn; spec. (tidligere)

til II. Vare 2.3, se Varbukser u. Varebukser.

2) til V vare, se var-agtig (1). 3) til III.

Vare, som sideform til Vare-, s. d. 4) om an-

den oprindelse (i laaneord) se u. var-agtig

(3), -haftig, -ulv, jf. Var-byld u. Vaarbyld.

-agtig, adj. [v^r'agdi] Vår-agtig.Mo</i.

V64. adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Rahb.

Tilsk. 1796.156). (glda. d. s. og waragtugh
(Mariagerleg. 387); fra mnt. waraftich, ;/.

æn/i<. wåhrhaft(ig) ; <iij V vare; „obs."Lmn.
VSO.; „hihl."S&B.; nu sj.) I) som udtryk

for varighed, vedholdenhed. I.l) om ting: som
kan vare, holde sig længe uforandret (lige

stærk, god); som ikke (let) slides, fordærves

olgn.; holdbar; durabel, giøre uglaserede Tag-

Steene saa gode og varagtige som de vare

glaserede. LTid. 2742. 134. de sorte Druer
(giver) en stærk, kraftig, heed og varagtig

Yin.vAph.Nath.VIII.413. den propre og til-

lige varagtige Allee. ThSchmidt.E.4. jf. bet.

1.2: Riigdom og ære er hos mig; varagtigt

(1871: varigt^ gods og retfærdighed. Ords.

8.18(Chr.VI). 1.2) om tilstand, følelse olgn.:

som varer (uændret) ved; varig. Ægteskabet
er en alvorlig og vaeragtig Forbindelse.

Biehl.Cerv.LF.1.356. de Omvendelser, der

foregaae paa Sygesengen (er) ikke altid

\axa,gtige.Rahb.Tilsk.l792.204. *Stor er Cre-

diten, anseeligt Dit Huns, vaeragtig Din
Lykke. FGuldb.S.39. deres Følelser mister de

halvvildes Letbevægelighed og Ustadighed,

bliver varagtige og bestandige. FFed.BJS. 72.

jf. bet. 1.3: Hans siel skal blive varagtig

i det gode (1871: Hans Sjæl skal bo

i Lyksalighed;. Ps. 25.23 ^CAr.y/;. 1.3) om
en person (s forhold, adfærd): som vedbliver

med, holder fast ved noget; vedholdende; spec.

m. h. t. noget godt, rosværdigt: udholdende;

standhaftig; trofast; trolig, da maa den, som
retter sig, vel adskillis fra den anden, som
bliver varagtig i sit syndige Levnet. DL.
3—16—15—2. I ere de, som ere blevne

varagtige hos mig (1907: have holdt ud
med mig^ i mine Fristelser. Luc.22.2S. værer

glade i Haabet, taalmodige i Trængslen,

varagtige (1907: vedholdende^ i Bønnen.
Rom.12.12. Grundtv.B.II.42. NPWiwel.NS.6.
2) {(af bet. 1.3^ ved tilknytning til III. var,

IV vare; jf. Ephes.6.18(se u. Varagtighed
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l.s); hos Kierk.) vagtsom; aarvaagen. den
ægteskabelige Kjærlighed (er) aarvaagen,
varagtig, villig, glad. Kierk. 11.126. (den)
Stridsmand, der stod saa varagtig paa Post

i Livet, at han aldrig indslumrede, smst.

111.48. der er Intet, der . . vedligeholder et

Menneskes Sjel saaledes i varagtig og tro-

fast Udholdenhed som Tanken om en Afdød,
hvilken aldrig slumrer. smst.lV.99. 3) (rime-

ligvis af (ell. ved sammenblanding med) sv. lo

varaktig, vaabenfør, krigsdygtig, fra mnt.
werachtich, -aftich, ;'/• '?/• wehrhaft, besl. m.
værge) \ kampdygtig; stærk, (en blæksprutte)

giver sig gladelig i Kast med saa varagtige

1)\T som store UnmmeTe. BøvP.111.488.
-Agtig'hed^ en. {penyd. d. s.; nu sj.) den
egenskab, det forhold at være varagtig. I) til

varagtig 1. I.l) til varagtig l.i. Faare-Møget
(er) ikke af saa god Varagtighed i Jorden.
OeconJoum.1757.673. 1^) til varagtig 1.2. 20

den Indretning vil tiene til Academiets Var-

agtighed og FloT.Holb.(HolbergAarbog.1923.

33). gamle Aviser . . erindre om . . mange-
haande, hvis Sted ikke mere findes paa
Jorden, saa forvisset . . man den Tid var
om disses Varagtighed og Uforgjængelighed.

Rahb.E.V.34. 1.3) til varagtig 1.3. bedende
til hver Tiid i Aanden med al Bøn og Be-
giering, aarvaagne til det samme med al

Varagtighed (1907: i al Vedholdenhed^ og 30

Bøn for alle de Remge.Ephes.S.lS. (af)

Sindets Varagtighed og Fasthed hos Helten
opstaar . . de flinthaarde Sammenstød og
stentunge Forhærdelser i Heltens Liv. F Fed.

H.185. 2) (hos Kierk.) til varagtig 2. Den
Christne er ikke opmærksom paa Gud en
enkelt Gang i sit Liv . . nei, han er i daglig

Varagtighed opmærksom paa, at han intet

ØiebUk kan undvære Gud. Kierk.X.68. -bli-
ve, v. (sj.) blive var (III.2). Videnskaben 40

. . fører til at vaerblive og erkjende det

til Grund Liggende, Algyldige og Almene,
som SMd&nt.Sibb.Psychologie.(1843).73. \\ i

Eart. (det) Mimiske . . hvorved den Vaer-
livendes Bevægethed ved Gjenstanden læg-

ger sig for Dtigen.Sibb.Psychologie.* (1856).
216. det Vaerblevnes Indoptagelse i Bevidst-

heden, smst. jf. D&H.
II

vbs. Perceptionen
.. gaaer over til at vorde en Vaerbliven.
Sibb.Paychologie. (1843). 157. en med Op- 50

mærksomhed . . anstillet . . Sandsning eller

Vaerblivelse. «ms<.765. -bakser, pi. se

Varebukser, -byld, en. se Vaarbvld. -bør-
st«, en. (til IV vare (1-2), IlL var (I.1-2);

jf. -haar samt m. h. t. bet. Føle-, Vejde-,

Vejrhaar; især zool.) følehaar; knurhaar.
(især i fU.). Varbørsterne ere do lange
Haar, som sidde rundtomkring Øinene og
som advare Hesten i Mørke om de sig Øiet
nærmende Legemer. Viborg &Neerg. II D. 29. eo

Mange Pattedyr . . have Varborster paa
Snuden. L&tken.Dyr.^25. (bæverrotten) havde
' t rundagtigt Hoved med vaade, sorte Øjne
'.; et Spil af Varbørster om Snuden, som

maa have følt Vandet og enhver Luft-

ning finere, end vi forstaar.JFJens.3f.7.265.

IAeberkind.DYX.16. jf.: (sælerne) krænger
det stive, varbørstede Læbeskind op.

Fleuron.VS.116. JVJens.VL.51.
|| (jf. Knur-

haar slutn.) i sammenligning ell. uegl. (hans)
rødsprængte Øjne med Brynenes Varbørster.

GyrLemche.S.lV12. Hans Nervespidser lige-

som forlængedes til vejrende Føletraade,

ømfindtlige Varbørster. Bers.G'.2i3.

Varde, en. ['vBrda, 'va-rda] flt. -r.

{ænyd. varde, waarde, run. (?) uarj)a (som
akk.J jf. DRun.sp.735), no. varde, oldn. var6i,

var6a, stenhob som mærke, jf. mnt. warde,
vagt(taarn), hty. warte , varde, vagttaarn,

observatorium, samt glda. wardh, wordh,
vagt, SV. vård, oldn. vorSr, og I. Garde;
besl. m. III. var, II. VaVe, IV vare og (i

ældre tilfælde) uden sikker adskillelse fra

II. Vare (1.3); rimeligvis laant (ell. paavirket)

fra mnt. ell. no.) I) om ting (mærke olgn.).

I.l) (jf.bet.2) O sted, hvorfra der spejdes
(efter en sig nærmende fjende), holdes ud-
kig; vagttaarn olgn. de gamle kaldte en
Varde det høye Sted, fra hvilket man agter

paa Fiendens Ankomst. EPont.Atlas.111.100.

Ret som naar Gudernes Vogter en Sky
bliver vaer fra sin Varde, | Som over Søe
kommer drivende hen for den susende Vest-

vind. tFiJsi./Z.ZFi;.275. paa Varden (1871:
Vagt^ staar jeg bestandig. Dagen lang, og
paa min Vagtpost staar jeg trolig Nat efter

Na,t\Es.21.8(1931). || i sammenligning ell.

uegl. den Konge, der i sit kongelige Høisæde
. . aldrig har seet . . andet end en Varde,
hvorfra han . . kunde see ud over sit Land.
Rahb.Metis.154. „vor Skjæbne byder det"
. . „Troer De ikke, jeg kjender den Varde,
hvor dens Stjerner ere tydede: — Freie-Alp

hedder den." Ojel.W.136. I.2) fd), nu sj.)

d. s. s. Bavn 1. Moth.V59. »hvert Field stod

tændt med Varder. CFnm.AS.S. *Paa Hjerte-

bjærg og Hulehøi,
| Ved Borre Varden

hTaindt<i.lng.VSt.l48. *I Nattens Mulm
Landstormens lyse Varde

|
Fra Høi til Hoi

jeg kunde see.Winth.D.(1832).50. MO. r.3)

særligt mærke til afmærkning af et sted,

tjenende til at vise vej olgn. deris Varder,

som de binde ved G&Tnenc.Pflug.DP.1116.

II ^ en ved kysten anbragt opbygning af
sten ell. tømmer, der tjener som sømærke.
de Varder og Kiendetegn, som ere satte i

Søen eller ved Strandsiden til de Seilen-

des Efterretning. Forordn.'"/, 7 705. 52. Harboe.

MarO. Ooldschm.K.113. Sal*XXIV 539. I|

(især om no. ell. isl. forhold) stenhob til af-
mærkning af en (fjæld)vej. KKdlund.ls-
land.11.71. jf. JVJens.HH.129. 2) (sj.) per-

son, der holder udkig fra en varde (l.i).

da styrtede Varden, som fra Kikhavn holdt
Udkig efter Fjenden, aandeløs ind og meldte,

at (osv.). NPWiwel.R.14. Varde-, i ssgr.

(især foræld.) til Varde 1 (til dels uden sikker

adskillelse fra Vare- 1); saaledes til Varde
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1.1-3 : Vaxde-ild, -taarn ^;7. Vare-ild, -taarn^

ofl. Moth.V59. jf.MO. VSO. «. Varde.
|| 4>

Hl Varde l.s: Vardepenge. En Skibsafgift

til Vedligeholdelse af . . Yaider. Harboe.

MarO.
Vardejn, en. se Guardejn (og Mønt-

guardejn^.

I. "Vare, en. se Hvarre.

II. Vare, en. ['vaTo] (tidligere ell. dial.

ogs. Var, Vaar(e), /x. i M. 1.3: Moth.V58.

MDL.637. Feilb.; spec. i het.1.2: Vaar, en

(Feilb.) ell. et (UfF.(Fyn)); med flt. d. s.

(jf. Thiele.I.147) ell. (i bet. l.s; Vare (Aa-

gaard.Thye.(1802).47) ell. Varrer (Moth.

V58)). fit.-T (i bet.l.s: Slange.ChrIV.1234.

Feilb.). (ænyd. glda. vare, vaare, var, sv.

vara (i bet. Å), no. vare, oldn. vari, agtsom-

hed, forsigtighed, mnt. ware (war), agtpaa-

givenhed, ogs. udkigspost, osax. oht. wara,

opmærksomhed, oldfris. ware, forvaring, be-

siddelse, oeng. waru, forsigtighed, omhu, jf.

got. warei, forsigtighed, list; til III. var, IV
vare, men (spec. i bet. lis)) uden skarp ad-

skillelse fra Varde; jf. III. Vare samt Van-
vare)

I) til III. var 1.1, IV vare 1-2. I.l) (dial.)

synligt ell. hørligt tegn, der tjener som
meddelelse, paamindelse. Rietz.793. Feilb.

UfF.(Fyn). om klokkeringning ved dødsfald:

I vor Tid ringes stadigt „tre Var" . . sam-
tidigt med begge Klokker, naar det er en
voksen, men der ringes kun med den lille

Klokke, naar det er et Ba,Tn.Læsøfolk.l94.

1.2) (dial.) fænomen, der bebuder en forestaa-

ende (ulykkelig) begivenhed; (for) var s el;

især (konkr.) om spøgeri, genfærd olgn.,

som varsler om, at noget (ulykkeligt) skal

ske; forvarsel (3); spec. d. d. s. Kirkevare.

Vare (er) efter gemen mands tro, et spø-

gelse, som lader sig sée i den syges lignelse,

og varer for hans død. Moth.V59. Thiele.I.

147.11.295. Hubert2.Ærø.(1834).253. Fabri-
cius.Drejø.(1882).105. en Mand, der ellers

lod haant om al „Overtro", forsikrede, at
han selv engang havde set en „Vare", efter

hvilken Aabenbarelse der ganske rigtigt

fulgte et BødsMd. SvGrundtv.DF.il.193. I

mange Kirker er Varen en Relhest. G Schutte.

(Tilsk.1925.II.26). Feilb. UfF.(Fyn). 1.3) (i

rigsspr. Qj, især foræld., nu sj.) d. s. s.

Varde 1; navnlig (jf. Stjernevarej d. s. s.

Varde l.i. Rahb.Tilsk.1794.75. Dagvægtere,
som stode paa en høi Vare og kigede altid

ud over Stranden. PJIføH.ES./.iSO. I Almin-
delighed vare disse Taarne, foruden at tjene
som en Vare til derfra at holde Udkig mod
Fjenden, beregnede paa ved deres massive
Bygning at styrke Forsvaret. J.Hew,77,i.i73.
jeg staaer stadig paa Vagt om Dagen, jeg
staaer paa min Vare (Chr.VI: varetægt;
1931: Vagtpost; hver Nat. £s.2i.S. H (nu
dial.) d. s. s. Varde 1.2. Moth.V59. MDL.637.
Feilb.

II (fisk., dial.) mærke (flaad) ved ud-
satte liner ell. vod. Aagaard.Thye.(1802).47.

Feilb.
II t Vår . . Er en opreist bakke (o: en,

jordhøj) med en stytte midt i, hvorpå find«

en overskrift, til advarsel hvad sammestedl
er skéedt. Moth.V58.

2) til III. var 1.3, IV vare 3. (uden for

forb. tage (i) vare (se bet. 3(2-3)) nu ikke i

olm. rigsspr.). 2.1) omsorg; omhu; forsig-
tighed. Moth.V59. der . . fares med Vare,
naar det gælder at vælge et Hjems Ung-

10 dom Omgangsvenner. yor<//7./,3.3S. 2.2) for-

varing; varetægt. Jeg har det i vare for

ham. Moth.V59. lad nu . . det skidne Slæng
være glemt og dødt og Djævelen i Vare
(alm.: i vold). JPJac.I.208. 2.3) (jf. bet. 2.i)

4>- (hvad der haves i) reserve (til brug i

paakommende tilfælde til erstatning af noget

andet). SøLex.(1808). Harboe.MarO. i alm.

kun i ssgr., se Vare- 1. 2.4) (jf. bet. 2.3 og

no. dial. til vare, oldn. til vara; nu dial.,

20 sml: „Siellandsk, Fyensk, meget udbredt."

Levin.) i forb. for en vares skyld (Winth.
11.160) ell. til (UfF.(Sjæll.)) ell. (alm.)

paa en vare, for en sikkerheds skyld; for

paakommende tilfældes, alle tilfældes skyld;

til (en) reserve; ogs.: paa en vilkaarlig, plan-

løs, tilfældig maade; paa maa og faa. Kongen
lod da paa en Vare Hæren sanke med Luder-
Gang (o: lurblæsning). Grundtv.Snorre.il1.29.

(i England) kan (man ikke) smides i Hullet

30 paa en Vare, men kan frit flytte og fare .

.

skrive og sysle med hvad man vil. sa.Dansk.

11.30. CLStrøm.U.115. HFRørd.ArrebosLev
netogSkrifter.I.(1857).105. Han tog 100 rd.

med på en yaxe. HjælpeO. UfF.(Sjæll. m.m.).

3) (ænyd. glda. tage var(e) (paa), tage (til)

vare (Mand.25.73. Rimkr. Kalk.IV.744f.) ell.

til varo (SjT.78), sv. taga vara på, taga
(sig) til vara (fsv. taka var(a) (ell. varu^

(med gen. ell. akk., præp., bisætn.), taka til

40 vara, taka sik (til) vara^, no. ta vare på
olgn., mnt. war(e) nemen (med gen. ell. akk.);

jf. give (have) agt (paa), tage i agt u. 1.

Agt 1) i særlige forb. m. tage. 3.1) (nu 03,

især højtid., bibl.) til bet.l og III. var l.i,

IV vare l(-2): lægge (nøje) mærke til;

fæste sin opmærksomhed paa ell. ved;
betragte (opmærksomt); iagttage (nøje); i

forb. tage vare paa noget ell. (nu sj.)

tage noget vare. der hun længe havde
50 bedet for Herrens Ansigt, da tog Eli vare

paa (1931: iagttog^ hendes Mund. Thi .

.

hendes Læber rørte sig blot, men hendes

Røst hørtes ikke. ISam.l.12. *Venner I sagde

Guds Engel blidt:
|
Hvorfor er nu I bange?

. .
I

Jesus Christus . .
|
Født er han, ligger

svøbt iløn
I

I Krybben, tag det varel Grundtv.

(Kirketid.1846l47.195). da er det værd ikke

blot at lægge mærke til ordenes inderlighed,

men også at tage vare på den tankerække
60 de skrider frem i.Grønb.Eellas.I.(1942).100.

II
(med overgang til bet. 3.2J med forestilling

om en vis hensigt ell. stræben; dels: (Icegge

mærke til for at) udnytte ell. benytte en

mulighed ell. lejlighed; tage i agt; fure paa.
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de toge vare paa ham, om han vilde hel-

brede ham paa Sabbaten; paa det de kunde
anklage ham. Marc. 3. 2. *Dog skal det gaae,

naar med Lempe vi fare
|
Og ta'er paa

Vinden og Voverne vare. Ploug.VY 11.33.

Jeg tager Tiden \diTe.Monrad.Ps.274. tage

vare paa skansen, se II. Skanse 2. dels:

(kegge niæ^rke til for at indprente sig og)

rette sig efter et bud, en pligt, en regel;

tage i agt; iagttage (2.i); agte (l.i) paa.
du skal tage vare paa denne Skik (1931:
holde dig denne Anordning efterrettehg^ til

dens bestemte Tid, hvert Aa.T.2Mos.l3.10.

Dog tog Jehu ikke vare paa at vandre i

Herrens, Israels Guds, Lov af sit ganske
E]eTte.2Kg.l0.31. 3.2) til bet. 2.i og III.

var 1.3, lY vare 3: drage omsorg for;
vogte; passe (paa); nu næsten kun m.h.t.
noget, som man har ansvar for, noget, som
hører en ell. ens gerning til, (mods. bet. S.s:)

"ed forestilling om stræben i en positiv ret-

dng: tage sig af; varetage; sørge for.

(i talespr. nu især i udtr. have noget, meget,
nok, andet at tage vare (paa) olgn.).

||

tage vare paa. de øverste (drabanter), som
toge vare paa (1931: holdt Vagt ved^ Døren
for Kongens Uuus. lKg.14.27. Det er for-

kreckeligt med min Mand, hånd er aldrig

inde og tar vare paa sit Arbejde. Ho?6.

Kandst.1.5. Min Herre . . Jeg veed min
Troe ikke, hvor han er. Skal jeg tage vare
paa min Herre? sa.Masc.III.9. Kongen skal

tage vare paa Staten og . . sørge for alle

dens . . FomødenhedeT.Goldschm.Hjl.II.605.
(han) undrede sig over, hvad den Fyr
unde have at tage vare paa derude. JHelms.

ii.89. hun havde nok at tage Vare paa.

Hilmar Wulff. Som Vejret i April. (1942). 20.
||

tage vare: 1. især (tidligere) i forb. tage en
dl. noget vare. Nogle ere occupperede i Em-
beder, som ikke tillader dem at tage Kiøb-
mandskab vare. Holb.Samt.8. Lovgiveren har
ladet det være sig magtpaaliggende at sætte
Parterne i Stand til selv at tage deres Ret
yrue.ASØrsted.Haandb.1.16. (tidligere) ogs.

iom udtryk for beskyttelse, va^n, varetægt:

•Trøst mig, styrk mig, tag mig vare. TiCtn^o.

387. »Leed mig uden Fare,
| Tag mig vare,

|

Skjønne Lys . . fra Himlen (o: en stjerne).

Oehl.Digie.I.(1823).115. med efterstiUet bisætn.

iom obj.: •Hovmestren tager vare,
|
At alt

gaaer rigtigt til.Winth.D.(1832).183. — 2.

{nu alm.) som inf. med foranstillet obj., i

udtryk som faa, give (en), have noget
(Moih.T9), meget (Schand.TF.II.72), nok
(Moth.V60. Wand.(Skuesp.lV.21). A Abra-
hams. Minder. II. (1895). 28), (meget) an-
det (Moth.VeO. Tychon.Ver8.210. NKKnst.
DD.53) at tage vare olgn., faa, give, have
noget, meget osv. at tage sig af, sørge for,

hulille, gøre. Jeg ilte først til Skibet, hvor
jeg fik

I
Endeel at tage va.re.Oehl.(1831).

11.107. Feltherren . . gav længe . . alle Rid-
derne fuldtop at tage vare i Lifland./n^.

VS.III.30. vi har hver vort at tage vare.

GyrLemche.S.IV96.
|| (jf. bet. 3.3; sj.) m.

lign.anv. i forb. tage i vare. Der er meget
at tage i Vare som Hundefører. OEwngf.
SkælmeogSkurke.(1934).170. 3.3) spec. som
udtryk for en stræben i negativ retning:

(vogte vel paa sig selv, sin adfærd, for saa-

ledes at) stræbe efter, beflitte sig paa at und-
gaa en fare, at afholde sig fra en dadelværdig

10 (uheldig, uforsigtig, utilbørlig) adfærd; tage
sig (vel) i agt; vogte sig; især refl. i forb.

tage sig i vare ell. (nu sjældnere; jf. VSO.)
tage sig vare. I drage nu igjennem Eders
Brødres, Esaus Børns, Landemærke . , I

skulle tage Eder vel vare (1931: i Yaie).
I skulle ikke befatte Eder med dem i Krig.

5Mos.2.4. „du (skal) byde ham ind i et

Vertshuus, dricke ham meere fuld, og siden

forbytte Pung med ham." — „Hånd tar

20 sig nock vare; thi det er en listig Skielm."
Iiolb.Tyb.IV5. *Au au, den slemme Steen 1

|

Jeg faldt, og slog mit Been . .
|
Herefter vil

jeg, naar
|
Jeg spøger, leger, gaaer,

|
Mig

bedre tage v&re.Heib.NyA-B-C-Bog.(1817).
omslag. *Møder en Nymphe dig . .

|
Jæger,

o lad hende fare!
|
Husk, at Actæon fik

|

Straf for et dristigt Blik!
|
Jæger, o tag dig

ivare ! sa.Elv.95. Vi (kristne) vil ikke være
med til at raabe ..: „Tag Jer vare, han

30 er ingen Kristen."NLindberg.OmTroesfrihed.

(1881).39. *Manddraber! Oksetyv I (o: en
tiger) Tag Dig i Vare! Nu er der igen en
Ducør for Dit Uv.KaiHolb.ZH.20. \\ m.
præp. for, i forb. tage sig vare ell. (nu)
i vare for en ell. noget, tager Eder vare
(1907: i Vare^ for Pharisæernes og Saddu-
cæernes Suurdei. Matth.16.6. „Skield mig Hu-
den fuld, Christopher!" . . „Det tar jeg

mig vel vare for." — „Jeg skal ikke tage
40 det ilde op."Holb.Vgs.(1731).II.14. At tage

sig Vare, eller i Vare for noget. MO. I skal

tage eder vel i Vare (1871: I (maa) forvare
Eder; for det bandlyste. Jos.6.18 (1931). Der
er Folk (som) De skal tage Dem i Vare for.

Lindskov Hans. Perronen. (1937). 37. gi. vers

(bl. a. som indskrift paa Samsøstuen, Dansk
Folkemuseum): *For sledske Ord og Favne-
tag

I
tag stedse dig i Vare. Vogel-Jørg.B0.176.

IJ
spec. med nærmere bestemmelse ved en inf.

50 (m. præp. ior) ell. en at-sætn. (nu alm. (jf.

I. at 3.1-2^ uden præp. ior); især tidligere

ofte (jf. ikke 11.2 samt Mikkels.Ordf.329)
med en inf. ell. at-sætn. af negativ form uden
negativ bet. Dersom der kommer andre, og
vil tale med mig, skal du sige dem, at de
maa tage sig vare for icke at tale Latin,

saasom jeg for en viB Aarsag har forsvoret

det. Holb.Kand8t.V3. tag dig vel vare, at du
ikke falder i Søvn paa Vognen, thi du kand

60 geraade i ulykke derover. sa.llJ.V.9. (David)
toeg sig vare ikke at blive overrumplet

(af Saul). sa.JII. 1.331. den Kiøbende tæn-
ker, at Prisen er billig, naar den er i Aar,
som den var i Fior, og Sælgeren tager sig
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vel vare at tale om Tidernes Forandring.

sa.Ep.lV.144. du skalt tage dig vare for, at

ej falske Venner skal betrække dig. ^ørn.

MoraU.48. da listede Surting sig frem og

kastede Rylænderne lidt Sand i Øinene;

dog tog han sig vel i Vare for at Ingen (Ing.

EF.^1.(1845).46: Nogen^ saae det. Ing.De

Underjordiske.(1817).77. Ta' Dig nu snart

ivare Dreng, at der inte kommer en Fisk

og bider Dig i den anden Ende af Snøren, i'o

FritzJurg.(NBøgh.FJ.Zl). \\ (jf. IV vare

3.2^ uden reft. forb., i udtryk for at vogte

sin krop olgn. for fare (prygl osv.) ell. sin

mund for uheldige, utilbørlige ytringer; i udtr.

som tage sit hoved, sine fingre, sin mund
i vare ell. {jf.bet.3.2) tage vare paa sin

mund olgn. *stakkels Dyr, tag nu dit Skind

i Vare, |
Thi fanget er du i din egen Snare!

Beyer.LL.93. I Torsdags fik Svine-Johannes

Fingeren maset. Du ta'er nok Dine ivare, 20

Jørgen !i2ts<.J.225. Kong Midas' Barber kun-

de ikke tage vare paa sin Mund (0: ikke

tie med en hemmelighed). IsakDin.FF. 243.

med nægtende &t-sætn. som styrelse: Ta'

barestens Vare paa, at du itte er for køiter

i Keien i denne Krigstid. PiVJør^.J^^Æ.S.

III. Vare, en. [iva-ra] Høysg.A0.126. flt.

d.s. (Neh.10.31 og 13.20 (1931 :YsiTei). Holb.

11J.I.5. HandelsO. (1807). 74.134. Grundtv.

RR.224{c^ Skare). sa.SS.IV218(co spare). 30

Blich.(1920).XXI.81. Heib.Poet.X.69. Kierk.

IV.61. Winth.HF.2ico Skare), jf. MO. samt:
„Til ind i 19de Aarh. sædv. pi. som sg.

. . i visse Forbindelser høres endnu pi.

Vare." VSO. se spec. bet. 1.3. m. best. f.:

YåTexie.nolb.NF.1.94. sa. Jean. II1. 4. Han-
delsO.(1807).134. Oehl.(1831).IX,2.76 (men:
Ya.reT.smst.; Varerne (og YaxeT).Oehl.(1841).

IIL 196). ForsikrL.147 (men: Yarer.smst.))
ell. (nu i skriftspr. alm.) -r (DL. 2—22— 40

16 og 67. LMFasting.VT.69. Holb.LSk.IV4.
Gram.Breve.248. MCBruun.F.14(men: Vare.
smst.l6). JBaden.OrtO. Holst.R. Saaby.''-*

jf. MO.{„en nyere, men endnu ikke gan-
ske almindelig Form"). VSO. (se ovf. l.33ff.)).

{ænyd. glda. d. s., æda. waræ, sv. vara, no.

vare, oldn. vara, mnt. hty. ware, holl. waar,
eng. ware ; muligvis (jf. oldn. varningr, ting,

som man har i sin besiddelse (og fører med
sig), handelsvare) egl. sa. ord som II. Vare 50

(om hvad man har i forvaring, i besiddelse);

i nord. rimeligvis laaneord fra ty. (hanseatisk
spr.))

I) (jf. II. Kram 3) materiel, rørlig, især
livløs (jf. dog Livvare^ Ung, der er ell.

kan være genstand for erhvervsmæssig
omsætning; nu især i flt. ell. koll., navnlig
om handelsvarer, som (kan) emballeres, spec.

(T) om (vare) sort. I.l) i al alm. (jf. (især t)
ssgr. som Alen-, Gummi-, Handels-, Jærn-, e'o

Kolonial-, Købmands-, Ler-, Læder-, Manu-
faktur-, Markeds-, Meter-, Mode-, Retur-,
Salgs-, Skind-, Torve-, Uldvare(r) ofl. samt

(jf. bet. 2) Drikke-, Fede-, Føde-, Kød-,

Leve-, Mad-, Spise-, Sulevare(r)^; bl. a. i

forb. afsætte (3), falbyde, falholde, forskrive

(II.6.1), indføre (2.2), købe (2), sælge, retur-

nere (2.1), udbyde (3), udføre (II.l.s) varer

olgn. (se forskrive osv.). skibet skulde . . losse

vahrene (1819: sin L3idmng).ApG.21.3(Chr.
VI). *Velsignelse følge med alle de Vahre,

|

Hvis Eiermænd ærlig vil unde og svare
|

Den Told, som bør Told\ Stub.113. *Se Bu-
tikken, hvor den straaler smukt!

| Varer
kan man faa i Tusindvis,

|
Tænk Dem bare,

under Indkiøhspna. PFaber.VV113. et Parti

Varer. Ludv. føre en Vare. smst. Varerne
bringes overalt i København og Omegn.
Pol.*''U1949.14.sp.7. (nu næppe br.:) enhver
Bonde (saar) een eUer to Skiepper Hør- og
lige saa meget Hampe-Frøe, hvilket de for-

arbeyder og bringer i Vare (0: gør til salgs-

vare). [EJTorm.JAger-Dyrkning. (1757). 106.

II
i (modsætn.) forhold til Penge, hvis (0: hvad)

Udlæg Herrets- eller Birke-Foget . . i Vare

(jf. in natura u. Natur 6^, dersom den Sag-

søgte ikke haver reede Penge at betale med,
for sin Umage bekommer. Z)L.5

—

6—6. han
lader sig rigeligen betale, nu med Penge, nu
med Ydkhxex.Holb.Rpb.III.5. Indbrudstyveri
i Brugsforening . . Pengene er taget fra

Pengeskuffe . . Varer savnes ikke. PolitiE.
'^1 1924.3. jf.: „Hvordan faaer Du da Penge
(til indkøb paa købmandsfærd)?" — „Det er

just . . den Vare jeg vil hente; og den be-

høver jeg ikke at sælge, for at komme til

Velstand, thi den er baade Vare og Betaling

paa eenga,ng."Oehl.ØS.(1841).19. || i udtryk

for omsætning ved tuskhandel, de Vilde .

.

handlede med Vahre imod Vahre. Zra/^Fi*".

210. studse varer (imod varer), se III. studse,

kunst for varer, en i 1924 med stats-

støtte oprettet institution, der formidler salg af

kunst (6.2) med varer som betalingsmiddel.

PoVU1924.11.sp.4. TelefB.1949.I.1984. 1.3)

(jf. bet. 1.4 og 2) m. (attrib.) adj. ell. part.

til bestemmelse af arten; fx.: falske (Holb.

Pern.1.7. Gylb.XII.254. Forordn.''U1840.§49.

jf. IL falsk 3.1;, forbudne (vAph.(1759).
IIauch.PF.1.4), forfalskede (Nørreg.Pri-

vatr.IV302. Forordn.^'Ul840.§49) , frem-
mede (I.3), færdige (Bl&T.; mods. Raa-
varer^, gennemgaaende (4.i), grove (l.i),

holdne (II.3), hvide (Blich. (1920).XXV
132. se videre u. Hvidevarer^, indgaaende
(6), korte (IILl.i), lakerede, lange (I.5),

letfordærvelige, lette(re) (III.l.i (og

9)), levende ('^7. Liwarej, lækkende (II.2),

maalende (I.l.i), prima (2), raa (IV2.2),

rullende (IV2.2), strikkede (VI.2), told-

fri(e) (2), trykkede (6,2), tørre (IL4.i),

udgaaende (2.i), uldne (l.i), ægte varer

ofl.; med overgang til bet. 2: drikkende(s)
(ILI.2), fede (IVI.2), flydende (4), spi-

sende (II.2.2), vejende (III.S.i), ædende
vare(r) (se videre u. vedJc. ord samt ndf. u.

bet. 2). Vahrerne, saavel de Tranquebarske
som Chinesiske, ere i god Vnis. Gram.Breve.
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'248. saa er Egtestand i heele Frankrig blevet

nedværdiget til Concubinat, og Ombytning
er organiseret, og Fruentimmeret er sat i

Klasse med løbende Vare (o: som gaar fra

haand til haand; jf. II. løbe 9(2), omløbe
1.^). Balle. Bih.I.US. sml: 1. Klasses Varer.

Hvadhedderdet?(1947).149. varer af ell i to,

tre osv. forskellige sorter, se I. Sort. 1.3)

i særlige forb. (talem., ordspr.), i alm. med
ridere (uegl.) anv. det er en slem købmand lo

ell. skarns kræmmer, som laster sine egne
varer, se I. laste, I. Skarn 3.i. det er mæng-
len, der gør det, sagde kræmmeren, han
olgte sine varer under indkøbsprisen, se

Mængde l.i. denne vare roser sig selv, se

II. rose 1.3 (jf.: som min Bedstefar altid

sagde: Gode Varer anbefaler sig selv.Beri

[1 Tidyil937.Aft.8.sp.3). der er salt paa hans
vare, se I. Salt 1.2. skumme varen, se II.

kumme 2.3. naar tyvene kommer op at 20

skældes, faar bonden sine varer igen, se

VII. skælde 3. hvor jeg finder mine varer,

der har jeg min tyv, se I. Tyv 1.8. || snakke
(godt) for sine varer, (jf. rose sine varer

u. II. rose 1.2^ anbefale sine varer (paa en

veltalende, snild maade); ogs. uegl., m. h. t.

ens (egyie) sager, meninger, ønsker osv. Hånd
kand bråf snakke for sine vare. Moth.S556.
*.,Papal" hun skreg: „imens De her har

»vet,
I

Har Deres lille Datter sig forlovet 30

. . 1 En Svigersøn vil Deres Alder styrke,
|

Og hjælpe Dem med Deres Jord at dyrke"
. .

I
„Ja, du for dine Varer prægtigt snak-

ker!"
I
Afbrød Papa, bestandig lige tvær.

I'alM.AdamU. 11.185. der er ikke meget
Indhold i, hvad de (0: udradbere paa mar-
ked) siger. — Aa, hver snakker jo for

ine \aTeT.Schand.TF. 1.108. \\ tage for
-'ode varer ell. (nu i skriftspr. mindre br.)

vare (Blich.(1920).XX.92. Heib. Poet. IV ao

257. Brandt.CP.271. JPJacobs. Manes.1.16.

jf. VSO.) ell. (sj.) for god vare (S&B.),
egl.: godtage (og modtage) en vare som det,

den gives ud for at være; især uegl.: paa en

tillidsfuld, troskyldig, godtroende, kritikløs ell.

^sjældnere) en resignerende maade (uden ind-

i'ndinger ell. synlig utilfredshed) tage noget

i'iT godt, rigligt, gyldigt, fyldestgørende (skønt

det i virkeligheden ikke er det); i alm. spr.

yunsten kun m. h. t. en ytring (en ufyldest- 50

gerende forklaring, en %irigtig, usandfærdig
utcrldfilelse, en ironisk ment bemærkning olgn.).

-^nak var der mange, som tog for gode
r-. Grundtv. Snorre. 11. 354. en enfoldig

liondepige, der lod sig bedaare af en ung,
Ivsticr Greve og tog hans smukke Løfter for

\' urer. Ing.EF. 1.224. *min Helt . . med-
inaa belecs . . |

Af Folk, der i Bekym-
ring for den Fare, | At tage slette Ting for

L'ode Vare,
| I gode Varers Nærhed aldrig eo

kom. PalM.Adftmll. 1. 123. SvGrundlv.FÆ.I.
151. Se, saaicdes taler man til Kvinderne
Jiaade paa Vers og i Prosa. Men den er brav
'lum, sora tager det for gode \årer. Brandes.

RF.*(1892).147. jf.: Hostrups Feil var ..

ikke, at hans Studenterskikkelser ofte ere

flade og tomme, men at han tager og giver

dem for gode Varer. LeAm./.47. om adfærd,
behandling, som man maa finde sig i: De vold-
somste Himmelspræt-Lege med de Smaa
(i skolen) maatte tages for gode Varer eller

undgaaes ved List. lng.Levnet.il.17. 1.4) (jf.

Fabrik(s)-, Galanteri-, Kramvare(r)^ uegl.,

om hvad der m. h. t. forekomst, erhvervsmulig-

hed osv. har (en vis) lighed med en handels-

vare: ting ell. sager (af en vis art); kram
(1 1.4.2). det kan ikke nytte at prutte med
en Poet, saa faaer man kun Vare derefter.

Heib. KH. 48. „Natyrligvis" skulde „Gros-
sere'n" selv tage ud og se paa Varerne
(0: en gaard, som var til salg).Schand.BS.37.
alle Kvinder er lunefulde. Alle uden Und-
tagelse. Det er noget, der følger med den
Vare. LindskovHans.N11.119. \\ især i udtryk

for noget kostbart, sjældent ell. billigt, alminde-

ligt olgn., bl. o. (jf. bet. Lu) i forb. som en
sjælden, en lettere vare olgn. (se sjælden 2.i,

IIL let 9;. »„Et inderUgt Sukl" — ja, sort-

klædte Skare, ]
De Ord i Psalmen var ægte

Vare!
|
Af alt hvad han skrev, den elendige

Skjald,
I
Var dette det skjønneste Tonefald.

Bagger.0B.96. *Hævn er en kostbar Vare.

Gjel.liE.142. han (maatte) atter sige til sig

selv, hvor dog alle Forudberegninger her i

Livet var skrøbelige Yarer. KLars.Mll.165.
Du (har) de ydre Fortrin . . men hvis det

var nok til at gjøre et Fruentimmer til

Aktrice, saa havde vi flere af den Vare, end
der er Brug foT.GyrLemche.S.lY63. En Spor-

vejstur er i Dag en af de billigste Varer i

Køhenhåwn. PoUUl944.2.sp.4. talem.: faver-

hed er fluende og farende vare, se flyve 4.8.

2) (især dagl., spøg., dial.) uden tydelig

forestilling om erhvervsinæssig omsætning, om
fødemidler olgn. (i husholdningen). 2.1)

(jf. Føde-, Leve-, Mad-, Spise-, Sulevare(r)

olgn.) om (tilberedte, serverede) føde-
midler, madvarer, jf. bet.l: Mand kunde
glæde sig over i gamle Dage at komme til

Begravelser, Brylluper, og Barseler, men nu
faaer mand kun Snak for Y&re.Holb.Bars.

IV. 5. især (jf. bet. 2.i) i mere ell. mindre

faste forb. som smage (3.2-8) paa, stikke
(11.9.1) paa, tage (II.20.8 oj| 10) for sig

ell. til sig af varerne ell. (især tidligere)

vårene (MO.11.999). „Lad os sætte os og

stikke paa Varerne I" . . Man sætter sig og

faar Madkurven frem. Cit. 1836. (Studenter-

kom.9). han havde Appetit til alle Maaltider

og stak ordentlig paa Varerne, uden Sner-

peri. CBcrnA.TTTJi?. uegl: AGnudtzm.RT.136.
spisende, ædende vare(r), se II. spise

2.2, æde. 2.2) om (spirituøse) drikke-

(var er), der serveres ved et maaltid, paa en

restauration, ved et sold osv. \\ i forb. m.
verbum, i lign. udtryk som u.bet.2.\: nippe
(11. 1.2) til, smage paa (AKristensen.Fyn-

boer.(1901).44), tage for sig ell. til sig

XXVI. Rentrykt 'V, 1961 87
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af (HHLund.GF.8) ell (især) stikke paa
varerne. *Muntert Børn I

|
laften vil vi

stikke
I

Paa Varerne saa jevnt og tæt,
1

laften vil vi drikke. Hol8t.LHbl.172. Gade-

ordb.^348. Drachm.VT.161. Tag Dem et

Glas, Hr. Pastor! . . Og du, ABDI Stik paa
Va.TeTnelPont.DR.III.TS. ?/. probere 1 og S:

Du kan jo blot probere Varerne derude

(o: ved et kandidatsold paa Fødselsstiftelsen)

;

maaskee faaer Du igjen Smag paa dansk

Punsch. Kom med\Goldschm.EJ.454. \\ (jf.

bet. 1.2) m. attrib. adj. ell. part. de ventede

paa de bestilte Drikkevarer . . „Naa, der har

vi de drikkendes Varer," vedblev N., da

to smaa Snapse præsenteredes paa en meget
stor BMae.PHans.KK.140. Grønb.SV.142

(jf. II. drikke 1.2/ (han) nødede L. til at

smage paa de stærke Y arer.BMikkels.TF.

24 (jf. stærk 6.2;. jf. III. vaad 4.2 (og I.

Middel 8.2^- Jens Natmand . . kom „galt

afsted" med en Pige . . Efter hendes Død
tog (han) mere og mere til sig af de vaade
Varer paa Markederne. /Scftand./F.J^S. And
Nx.D.142. 1893 er Markedet indskrænket til

et Par Kagekoner (for Børnene) og et Danse-
telt med vaade Varer, der samler Byens
Ungdom om Aftenen og 'N&tten. SvendbAmt.
1926.33. flydende varer, se flyde 4.

IV. vare, v. ['va-ra] -ede ell. (nu ikke i

alm. rigsspr.) -te f*for silde vartes du ! Oehl.

KG.(1848).166. »Havde min Fornuft i Tide
|

fra den store Fare vart mig. Schand. SD.
11. jf.Moth.V60. UnivBl.I.388(nordsjæll.).

Dania.IX.39 (sydsjæll.). LollO. samt til-

vart. Cit.l723.(Vider.ni.216). sml. u. ad-,

be-, II. forvare), vbs. jf. II. Vare, Varsel.
(ænyd. glda. d. s., æda. waræ , sv. dial. (og

fsv.) vara, no. vare, oldn. vara, ty. wahren,
eng. ware; til III. var; sml. II. vanvare)

1) (nu kun med overgang til bet. 3) for-
holde sig iagttag ende, opmærksom;
tage vare (II.3.i) paa. vare eD..Moth.V60.

II
næsten kun i forb. vare paa, dels: holde

øje med, lure paa olgn. Hoerkarlens Øine
vare (1931: lurerj paa Tusmørket. Joi.24.i 5.

bevar befæstningen; vaer flittig paa veyen
(1871: speid Yeien).Nah.2.2(Chr.VI). Tjener-
Øiet varer paa Herrens Ua.a.nd. Monrad.Ps.
395. dels: agte (l.i) paa. Hører dette, Adels-
Ynglinge, og varer herpaa! der er ingen
sand Adel, uden den, som er erhvervet ved
Fortienester. Thaar. (Rahb. Min. 1788. 1. 61)

.

*Nu — raabte Vola (0: vølven) — jeg dig
alt fortalte,

|
Hvad Tiden skiuler. Vaer

nu paa mit Ord\Oehl.NG.(1819).388. Jehu
havde ikke varet paa at vandre i Herren
Israels Guds Lov. 2Kg.l0.31 (Lindberg).

2) (i rigsspr. nu 1. br.) ved tegn ell. lyd
(ord) gøre en opmærksom ell. rede til en
vis adfærd, virksomhed, holdning. 2.1) (jf. ad-
vare l-2j give (en) en meddelelse, en hen-
stilling, en paamindelse (m. h. t. noget
forestaaende, kommende), et varsel, et

varsko, især om at forholde sig paa en vis

maade, efterkomme en opfordring, tilkaldelse

olgn. (jf. tilvare/* ofte i forb. m. præp. for,

om, til olgn. til angivelse af det forestaaende.

*I stævnes . . |
For saadant Dom at liide

. .
I

Med Ott og Fiorten Dagis Kald
|
Han

lader eder vare
|
Da hver for sig i dette

fald
I

For Ting og Dom skal svare. /Sc/ian-

drup.Tl.r En Hane . . varer Folk ved Lyd,
naar de skal staa OTp.Holb.Er.IV2. Man varer

10 for noget, naar man forkynder dets Komme,
og man varer (o : minder) een om noget, som
han skal giøTe.Høysg.S.315. (hun) lægger

sin Haand . . paa Mandens Skulder, varende

ham om, at det nu er Tid for ham at gon
sig færdig til Ophiud. JLange.MF.l 6. Hun
sporer Vildtet (0: de kongelige herskaber, der

ventes i slotsparken) paa lang Afstand og
varer de andre. JSsm./.65. vare (0: indbyde)

til gilde, til begravelse, vare (0: ind- ell. til-

20 kalde) til (by)stævne, til snekastning ofl.

Feilb. UfF.(Fyn, Drejø ofl.). jf.bet. 2.2: Vi

vil ikke troe Synden, førend vi vares ved
Tegn, og da er det iorsilde.Holb.Jul.Ssc.

Bodil vilde have sagt, at det var Guds
Stemme, der varede ham og kaldte. HGAnd.
AV160.

II
i udtr. for forudsigelse, varsel, det

første slags (drømme) er de, som varer om
tilkommende Ting, hvor vel paa en mørk
og dunkel M.Bi&de.Holb.Bars.III.6. Madsen

30 varede mod Torden det første, han stod op
om Morgenen. Han følte det jo i Hugget
(0: et ar efter et sabelhug). Bang.L.47. (han)
var synsk; det var sjældent, han varede for

noget. KnudAnd.HH.41. \\ om lydgiver, der

melder, bebuder noget, spec. (dial.) om (slag-

værk i) ur, der falder i slag. den lille,

hæse (butiks-)K\okke slog sit varende Slag.

HKaarsb.F.15. Porturet varede til l^i.KBirk
Grønb.BS.168. Esp. 380. Feilb. UfF. || i

40 refl. forb.: vare for sig, (an)melde sin an-

komst; spørge, om man maa komme; spec.

(dial.): lade sig indtegne til alters. Hånd
kom uden at vare for sig. Moth.V60. JMunks T

Levned.17. MDL. Feilb. UfF. 2.2) gøre (en)

opmærksom paa noget farligt ell. misligt,

for at han kan tage sig i agt derfor; ad-
vare (3); ofte i forb. m. præp. for (Moth.

V60. Oehl.P.(1809).138. Gjel.KH.194) ell.

(i) mod (Storm. Br. 18. CKMolb.Span.34),
50 ogs. fra (Oehl.EwS.L17). Jeg varer dig een-

gang for alle, at du icke opirrer mig til

Yreede. Holb.Ul.V3. Unge og Gamle, den
!

hele By var jo derude (paa isen), hvem f

skulde vare dem. HCAnd.(1919).III.246. Nu
har jeg varet Dem, så jeg er uden Skyld.

Cit.l891.(Brandes.Br.II.428). de enkelte lan;^-

trukne, lidt sorgtyngede Skrig, hvormed Vi-

ber og Rødben varer Ungerne. Fleuron.KO.
196. uegl. ell. billedl.: *Skriger du, er du

60 fortabt . . | Hvisked i Hiertet . . lydt en

varende Stemme. Bagges.Danf. 1. 394. *„Lad
|

ei tomme Drømme |
Forstyrre vore gode

vaagne Forsæt." —
|
„Tit er en Drøm en

venlig Ven, som \a.rer." Oehl.EA.(1820).58.



581 vare vare 682

ialem.: den volder ikke, som varer
(oldn. orig.: eigi veldr så er varax annan^.
SaganafUrafnkeliFreysgoda.II.(overs.l847).6.

Dersom (en iiatur-revolution) kommer vil den
træffe Menneskene forud advarede og det

gamle Ordsprog siger at „forudvaret er

toTVidvæhnet". JPJac.(1924).Y309. 2.3) (jf.

advare^ i forb. vare ad. || d. s. s. bet. 2.i.

Du skal ingen Modstand giore, men alleene

vare mig ad, naar du fornemmer, at nogen
vil nd.Holb.Masc.1.8. en Hane varer ad,

naar det er Tid (at vaagne).sa.Er.IV.2. vi

kom (til Aarhus) tidligere end de havde
ventet os, og da vi skulde festligt modtages,
bleve \\ varede ad om at vente Måt.ECAnd.
ML.33S. naar De næste Gang gik paa Jagt,

vilde De vare mig ad, at jeg kunde følge

med. Drachm.UB.46. Feilb. UfF. \\ d. s. s.

het. 2.2. jeg (har) hørt tale om een, der

bildte sig ind, at hans Næse var 10 Food
lang, og varede alle ad, som mødte ham, at

de icke skulde komme for nær. Holb.Jep.II.3.

Oehl.Er.I.177. Det var dog ikke meget, man
kunde stille op imod (græshopperne), selv

nm man var blevet vfiret a,d.KBlixen.AF.
.}23. Feilb. LollO. UfF. (Sjæll, Fyn), (nu
næppe br.) m. ad som præp.: det er en god
ven, der varer én ad sin sk&de. Moth.S219.
At vare een ad sin Skade . . i steden for:

at advare een om sin Ska,de.Høysg.S.267.

3) (jf. be-, forvare^ Icegge en vis for-
sigtighed ell. omsorg for dagen, (om refl.

anv. se bet. i). 3.1) (i tigsspr. nu O, især

højtid.) tage vare (11.3.2) (paa); passe
(paa); nu navnlig med særlig forestilling om
(kærlig) omhu, (omhyggelig) omsorg, vare-

tægt; spec. (dial.) m. h. t. kreaturer: vogte,

passe (MDL. Feilb. jf.: Om nogen varer
sine bester (o: lader dem græsse) i det,

som er fredet, enten agger eller eng, da
betaler han for hvert best toe lybskilling.

'H.1753.(Vider.III.16)); ogs. (især dial):
jemme; forvare (II.4). det er ont for

en fattig mand, der haver en skilling, og
har ingen pung at vare den i.Moth.VSl.
Hver tage (i kampen) Vare paa sig selv

og Sidemanden, vare Gud os eAlelGrundtv.
"^norre.111.317 . jeg veed, at De forstaaer at
vare en Hemmelighed (orig.11.344: at holde
en Hemmelighed indenfor Tændernes Gjer-

<le).Scharling.UH.*III.(1886).72. her havde
han faaet dette uskyldige Barn (o: sin unge
koyie) at vogte og \a.rc.JPJac.(1924).III.
174. Inga skal bo hos (faderen) og vare
Fædrehjemmet, naar den gamle ikke er mere.
Hørup. 1.99. Lars Peder havde rejst sig, han

. trak sit Ur af Vestelommen og gav det
til Fær at vare (o: mens han sloges). Oravl.
AB.143. CReimer.NB.654. Feilb. det er ondt
at vare den laas, som hver mand har nøgle
til, se I. Nøgle 1.

|| jf. II. passe (4.2 og)
5.2: Hefindis Skoleraesterne, eller Hørerne,
at være forsømmelige, saa de ikke vare
deria Timer at læse for Børnene. DL.2—18

—11. *Henter, Jyder ost og kage,
| Mens

de andre Muld mon age,
|
Jær kost kand

jær umag spare,
|
(som) Skal dend Gierning

vare. LKok.(PSyv.Viser.(1695).585). »Bran-
den i Kongens Hal

| Gav Mængden nok at
vare (o: tage vare, bestille). Oehl.HK.(1828).
159.

II
(jf.bet.l og paavare^ m. præp, paa.

den, som paa Fængslet varer. DL.Jf

—

24—44.

Kierkerne, som varede paa (bispens) Brev-
10 skaber. Schousbølle.Saxo.398. de ældste og

ypperste Fruer (skulde) altid blive tilstæde

og vare paa Hendes Naade (o: dronningen,
i barselseng). Grundtv.RS.62. * Tilbage Hr.
Buris sidder.

|
Han vare skulde paa Stad

og Øe,
I

Til Drotten kommer tilbage. /ngr.

VSt.(1824).96. (paa) Aalholm . . holdtes der
en Kældersvend for at vare paa det færdige
Øl. Troels L.Y84. || m. præp. om, med sær-

lig forestilling om (kærlig) omhu ell. omsorg

20 (over for et barn olgn.). Philosophien er Livets
Goldamme, den kan vare om os — men ikke
die. Kierk.P.11.44. *saa ømt, som voxen
Pige

I

varer om sine I)ukkeT.SMich.D.3.
(han) varede (under dansen) sikkert og hen-
synsfuldt om l/Larisine. Bregend.HB.129. 3.2)

(videre anv. af bet. 3.1^ med særlig forestilling

om stræben efter at holde en ell. noget

fri af en vis (nærmere angiven ell. ved sam-
menhængen bestemt) fare, ved at udtdse for-

så sigtighed, yde beskyttelse, fjerne en ell. noget

fra et truet sted olgn.
|| (i rigsspr. nu ta)

med nærmere bestemmelse af den truende

fare, især ved præp. for. De rare Gylden-
lakker . . varer man saa meget muehgt, i

den Tid de florere, for stærk Regn.Fleischer.

HB.565. (han) drog hende nogle Skridt til-

side, som om han vilde vaere hende for

l\den.Blich.(1920).X.102. nede ved Stran-

den . . legede hun gjerne; thi hun traf altid

40 der en Legekammerat, som . . vogtede og
varede hende for enhver Faxc.Winth.Morsk.
60. Vil du se dit Barn vokse sig sundt .

.

vil du vare det for Vrantenhed og Uom-
gængelighed. VortHj.1,2.104. (jf. bet. 1) uden
præp., med bestemmende &t-sætn.: den 3die

. . Dag efter Fødselen . . sættes en Klyster

. . Herved maa vares, at Konen ikke forkø-

les. BWichmand.Underviisning forJordemødre.

(1755). 173.
II (jf. bet. 4) m.h.t. vedk. per-

so sons legemsdel, ogs. dragt, redskab olgn.; alm.

i forb. som vare sine fingre, sine tæer
(fx. ved en bortfjernende bevægelse), spec, med
forestilling om fare for prygl, lemlæstelse, livs-

tab (til dels spøg.; jf. II. hytte 1 slutn.):

vare sin hals, sit skind (se Skind 1.8^

olgn. „Det (o: spøgeriet) kan jo vride Halsen
om paa Dig, førend Du kan skrige Au!" —
„Aa, vist ikke! . . Jeg varer nok min Hals!"

Winth.Mor8k.81. jeg maa bede Dem vare

60 Kjolen. For her er maaske lidt sølet somme
lieder. SophClauss.A.89. (bukken) gør nu og
da et langt, højt Hop . . knejsende med
Næsen for ligesom at vare Nakken. /^icuron.

VJ.ll. Vaar jer bitte Tæer (o: for skovlen).

8V



688 vare vare 684

nansPovl8.HF.20. vare en aare, (sport.)

vippe en aare op af aaregangen og lade den

slæbe langs baadens side for at beskytte den,

naar der lægges til. Bl&T. som kommando:
Vaer Aaren. Da. Studenters Roklub.Aarbog for

1923.70. II
spec, m. Haand ell. især Mund

olgn. som obj., anv. som udtryk for at af-

holde sig fra en farlig ell. især dadel-

værdig handling ell. ytring, nu (i talespr.)

navnlig en utilbørlig ytring; (i talespr.)

spec: dy (II.2) sig; nære (II.3) sig; holde sig

i skindet. Saligt er det Menneske, som . .

varer sin Haand, at den aldrig gjør Ondt
(1931: varer sin Haand fra at øve noget

ondt). £8.56.2. var din Tunge for (1871: Be-

var din Tunge fraj ondt. Ps.34.14(1931). al

Slags grovkornet Mandkøn, som ellers ikke

varede deres Mnnd.JVJens.0.32. som truende

advarsel: „Den Horeunge!" — „Vaer din

Mund, Hans Henrik!" Wied.4.223.

4) (til bet. 3) refl. vare sig, tage sig i

vare (II.3.(2-)3), ved at udvise forsigtighed,

tilbageholdenhed, spec. (jf. bet. 3.2) ved at

fjerne sig fra et truet sted olgn.; tage sig

(vel) i agt; vogte sig; i talespr. ogs. spec.

(især som tilraab, advarsel, trusel) dels:

flytte sig, gaa af vejen, dels (jf. bet.B.2):

dy sig, nære sig, holde sig i skindet.
Drukne smaa Børn, som ikke kunde vare
sig selv, eller anderledis omkomme, for-

medelst Forældrenis Uagtsomhed. Z)L.6

—

11—13. min Fader Saul søger efter at slaae

dig ihjel; saa var dig nu (1931: tag dig

derfor i Vare^, Kjære, i Morgen, og bliv i

Skjul og hold dig gieTat.lSam.19.2. „Vaer
dig, Bonde! nu kommer Garden." (den sach-

siske gardes angrebsraab i slaget ved Hem-
mingstedt i Ditmarsken a. 1500). BUch.(1920).
XY77 (jf. Molb.DK.118). (gederne) vide ..

saavel at vare og værge sig, at hverken
Los eller Bjørn kunne komme dem nær.
Hauch.FH.59. var Jer, var Jer, og stim
ikke saa, her kommer Gyldenløv! JPJac./.
46. De samlede flere Sten op og slyngede
efter ham . . det var svært at vare sig i

Tusmørket mod saa mange Stenkast paa
en Gang. J7Jens.Br.46. Hendes lille Hoved
var fuldt af Buler og Skrammer; lære at
vare sig kunde hun ikke. AndNx.DM.1.28.
(jæg.) som tilraab til jagthund, der, naar den
har fært af vildt, gaar for hidsigt paa: Vare
sig, Caro! s&gtelBogan.II.143. Var dig
(var sig). DJagtleks.1358.

\\ (jf. tage sig (i)

vare for u. II. Vare 3.3^ i forb. m. præp.
for. *Ungdoms Sikkerhed

| Er fangen i den
Snare,

|
Som kloger' Alderdommen veed

|

Sig bedxe for at y8ire.Reenb.II.313. det er
svært at vare sig for Bremsefluer i Skoven,
og for onde Tunger ved Eoye.CBernh.NP.
IX.137. „Men kan Du nu vare Dig for
Fruentimmerne i Fremtiden, lille Povl?" —
„Ja, Du kan tro det! . . ingen Kone, ingen
Svigerforældre og intet YiøvW'Wied.Ranke
Viljer.(1906).65. var dig for de falske katte.

de slikke for og bagtil kratte, se II. kratt

1.1. nippedrikken, klatgæld og støvregn sk«

en vare sig for, se nippedrikke. || spec. meå
nærmere bestemmelse ved en inf. (m. præpl
lor) ell. en Sit-sætn. (i alm. (sml. I. at 3.1-2/

uden præp. ioT), især tidligere ofte (jf. ikk«
11.2 og Mikkels. Ordf. 329) af negativ fort

uden negativ bet. i Særdelished skulle (prm-^

sierne) vare sig, at de intet af deris privat

10 Affecter, eller Had, paa det Hellige Stæf
tale og fremføre. Z)L.2

—

4—9. dersom di

icke lader dig befalde at packe dig flux hei
fra, saa vahr dig, at du icke slipper me<f
heel zkinå.KomGrønneg.l.217 . Var dig blot

at Mester inte mærker noget. Hostr.0.82\
var Dig vel, at Du er her igjen før Solned-*

gang. KlBerntsen.Æ. 1.13. Vore Dages Ung*
grammatikere bør vare sig vel for at hen-
falde til ubillig Strenghed i Vurderingen

20 den ældre Skoles Arbejdsform og ResulH
t&teT.Brøndum-Nielsen.(APhS.XIX.87).

V. vare, v. ['va-ra] Høysg.AO.34. -edi
ell. (nu ikke i alm. rigsspr.) -te (MCBruunl
JSR.4. Rein.137. Bagges.1.233. Gravl.T.225}
Thorsen.105. jf. Moth.V64. UnivBlLSSS,]
Dania.IX.39. LollO. Feilb.). vbs. (GJ) Varenl
(vAph.(1759). Hjortø.SvS.203). (glda. vara
varæ (SjT.53. Mand.30.132. Mariagerleg.386^
409. Rimkr.), waaræ (Sydrak.87), sv. vara

30 no. vare; fra wnf. waren, jf.ty.vf'ihren; side-li

form til være)
I ) om hvad der tænkes udsat for forandring^

ophør, tilintetgørelse: bevaresin (især: værdi

fulde) beskaffenhed (væsentlig) uforan-
dret (uformindsket); holde (sig), (om forbå

vinde og vare se u. vindej. I.l) (jf. bet^

1.3 og S) om (brugs)ting, (i talespr.) navr
lig beklædningsgenstande olgn., sjældnere or

forraad olgn. *Var det kun de blanke Penge

40 (der fristede Judas)?
\
De dog ikke vared^

længe. Salm Hj. 202. 1 . Ceder - Saft (brugtes)

hos de Gamle . . tU at beskierme Bøgel
fra Ælde og Forraadnelse . . Kong Numa
Bøger varede til 635 Aar, endskiønt de

Jorden vare neågraveåe. Falst.Ovid.2. (leen)

kan ved saadan Behandling (0: ved hærd
ning) vaere og være brugelig i 3 til 4 He
ste.JPPrahl.AC.60. Det er Tøi, som varei

(er varigt.), ilfO. Frøken K. sagde (til sygeA

50 plejerskerne): Køb Jer et Par Skindhuer^
Børn, de veiTeT.Bang.L.23. Jeg er næn 01

mine Ting . . saa de varer længe. K.iabye
FruentilKejsergaarden.(1943).174. jf.: *K]i

den af Kiær-Minder . .
|
Jo længer det

mon vare,
|
Des mindre staaer den Fare

Grundtv.(Eirketid.l834.56). || vare (en) udj
holde (11.26), slaa til, saa længe vedk. leverj^

holde (II.46.2) en ud. Moth.V64. Borde 05
Bænke (var) i gamle Dage saadanne, at dl

60 varede ey allene en Mand, men ogsaa hans

Børn og Børne-Børn nd. EPont.Men.III.544.
Dette Tøi skal nok vare mig nd.VSO. den

lille bog (kan) vel nok vare min tid ud.

Plesner.B.35. Feilb. UfF. (Sjæll, Fyn), jf.:
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Samtalens Stof skulde sikkert have varet

ud for hele OveTtaTten.Blich.(1920).XXVII.

55. spøg. talem.: Snak kun højt, Munden
varer dig nok ud.CReimer.NB.628. 1^) (jf.

bet. 1.8 og 3; uden skarp adskillelse fra bet. 2)
om tilstand, forhold, følelse olgn. (de) opløf-

tede . . Lovsange . . til Herren, fordi hans
Miskundhed er god, fordi den varer evinde-

ligen. 1Makk.4.24. Kierlighed skal gaae frem
grad-viis, saa varer den længst. Holb.Usynl. i'o

1.4. Hvad vil der ikke vanke (i drikkepenge)

i Eftermiddag, naar Audience Tiden kom-
mer! . . hvis dette varer længe, bliver jeg

(j: en tjener) en rig Karl. sa.Rpb.I.ll. Tiden
rinder . . |

Evig dog bestaaer Dit Ord!
|

Med Dit Ord Din Naade vdLrei. Oldenburg.

S.IO. (den sande kulturs) Værdi afhænger
ikke af dens Varen gennem alle Evigheder.
Brandes.X.93. I øjeblikket oplever skibs-

farten en af sine gyldne tider, men vil den 20

vaxe?Finanstidende.l946/47.204.sp.l. \\ i sær-

lige forb. (talem.). naar hun faar den ugude-
lige Siæl under sig, blir Madamen gudfrygtig,

saa lenge det våreT.Holb.Vgs.I.l. Blich.

(1920).XXX.62. Drachm.F.I.431. et Skrift,

der (vil) godtgjøre, at den christelige Tro
paa den personlige Udødelighed er en For-
dom, der nu har varet sin længste Tid
(0: snart til ophøre). PMøll.ES.II.159. VSO.
Det Gode varer (desverre) aldrig lenge. 30

Holb.Jep.IVl. sa.Mel.I.l. Valborg Dahl. De
ungeDage.(1940).112. vare stakket, se stak-

ket 2.6. spente ell. spinke og spare kan
længe vare, se spente, II. spinke, ærlighed
varer længst, se Ærlighed, om talem. som
elskov uden penge varer ikke længe ofl. se

u. Elskov 1.1, jf. ogs. u. Herlighed 1, Kel-
tringdænge, Købstadmø, I, Trænge 2, III.

tvinge 6.1. 1.3) bet. I.1-2 i forb. m. adv. til

angivelse af fortsat, væsentlig uændret 40

forekomst: vare fort (jf. II. fort 2 og

fortvarcnde^ ell. (i alm.spr. nu) vare ved
(jf. vedvare^.

||
(nu næppe br.) til bet. l.i.

•Alt, hvormed Verden her er fuld . .
|

En liden Stund det varer yed.SalmHj.l8.2.
•En liden Tid de (0: blomsterne) varer
ved,

I
Saa findes de ey meer. Stub.66. vor

Siel .. varer .. evig ved.Suhm.II.lOl.
\\

(med overgang til bet. 2) til bet. 1.2. Vin-
den . . NVtV med stor Regn, og . . varede 50

ved til Middag. Jens .S'ør./Z.lO. JSneed.VII.
37. • Frygt ikke. Læser, denne Hæftighed

|

>k;il vare hele Tiden ved\ Bagges. Ungd.1.169.
Striden begyndte og varede ved (Chr.VI:
blev varendes^ fra Morgen indtil Aften.
lMakk.9.13. »Den rette, dybe Kjærlighed,

|

Den varer evig, evig ved.Aarestr.ED.20.
*(mumien) er et Vrængebilled kun af Livet,

|

der praler med en løjet Varen ved.Rich.
UD. 113. Mørket voksede, og Regnen varede 60

ved.I'ont.DR.IVUl. •Kampen varer fort;

I
Men meer forsigtig . .

|
Med samme Let-

hed han igjen p&rcTeT.PalM.D.I24.
2) (bet. \.2) uden (tydelig) forestilling om

(væsentlig) uændret beskaffenhed. 2.1) t al

alm., om tilstand, forhold olgn.: have en
vis (nærmere angiven) udstrækning i tid.

Monsons . . ere nogle Orcaner der vare udi
Indien i 3 eller 4 Maaneder om Aaret.

LTid.1726.350. Langebek.Breve.365 (se u. Om-
slagstermin^. *til Solens sildige Nedgang,

|

Varede Gildet. Bagges.NblD.128. Har jeg i

et heelt Aar forgjæves søgt at faae (mini-
steren) itale, saa vilde det ikke være for

meget, om min Audiens ogsaa varede fire

og tyve Timer. Heib.Poet.V11.335. *Julen
varer længe,

|
Koster mange Penge. PJPoJer.

VY118. Rejsen varede ikke evigt, men dog
otte B&ge.Buchh.FD.16. (sj.) om stedligt om-
raade, som man drager igennem: saa langt

(hertugens) Land varede, forsynede (han den
danske konge) med Frovisint. Schousbølle.

Saxo.485. || (jf. bet. 2.2 ; i rigsspr. især o)
anv. abs., som udtryk for forholdsvis lang ud-
strækning i tid. *let er

|
En øieblikkelig

Kamp; dog varer den,
|
Da maa jeg frygte

for, at Heden kølneB.Hauch.DYI.216. Reg-
nen drev og skyllede, som en Sorg, der
varer og v&reT.Johs Wulff.M0.5. 2.2) med
det som subj. (til dels foreløbigt subj., med
en inf. som egl. subj.), i alm. med tilføjet

længe, flere timer osv., ogs.: noget, Udt, en
kort tid olgn., som udtryk for, at der forløber

en vis tid med noget, før noget ventet ind-

træffer olgn. den eene Tid gaaer bort efter

den anden, og jeg frygter, det vil vare
længer end vi tæncker (0: før vi kan rejse

herfra). Holb.Ul.IVl. *Kong Pharao . . sagde:

det varer for længe
|
Med Svøben at slide

Ebræerne op,
|
Smid ud deres nyfødte

'DTenge\6rundtv.SS.II.77. Det varede næ-
sten en halv Time, inden Smeden kunde
faae Hængelaasen oveÆLet.Ing.EF.VII.175.
nu har det varet fem Timer. Bang.L.21. Kri-

gen kommer, — det kan vare kort eller

længe, men det er sikkert, at det ender
med krig.MKlitgaard.MS. 17.

|| (jf. bet. 2.1

slutn.; ikke i alm. rigsspr.) anv. abs. (uden
tidsbestemmelse), „(billedet) skal sættes i Ram-
men!" Det ordnede Højrup let; det varede
aldrig (0: der gik kun et øjeblik), før han
var Udo. Hans Povls.JP.(1926).179.

\\
(især

talespr.) m. præp. med (III.IO.2). før de vare
færdige, maatte de ikke forlade Ilovfæn-
get (0: hovmarken), om det saa end skulde

vare med Arbeidet til næste lyse Morgen.
NPWiwel.NS.55. hvor det varer længe med
Dem (o: hvor De dog er sendrægtig, lader

vente paa Dem). S&B. det varede længere

med Hans (0: hans sygdom) end de havde
idirikt.GGregersen.KS.93. || talem. (jf. ogs.

u. bet. 1.2). det varede med ham fra hønU
fløi op, til de fløi nér igen (0: vedk. til-

stand ell. forhold var kun af kort varighed).

Moth.V64(jf. flyve l.i^. siden kan du læse

desmeer, for at faae Examen og komme i

Embede. Har det allerede varet saalænge
(Heib.RD.21: saalænge dermed^, saa kan
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det vare Dyrehavstiden med (smst.: Dyre-

havstiden endnu;. Heib.Skuespil.ilI. (1834).

206 (se videre u. Dyrehavstid^. „Nu varer

det ikke saa længe, som det har varet."

Cit. 1906. (Ordb 8.). det kan vare skoven

igennem, se I. Skov 2. vare syv lange og

syv brede, se II. syv 7.

3) (i rigsspr. nu O, især højtid., gldgs.)

part. varende ell. (nu ikke i olm. rigsspr.)

varendes (lMakk.9.13(Chr.VI; se u. bet.

l.s). Cit.l719.(Vider. 111.292). FrGrundtv.

LK.96), som varer (en vis tid); varig.

3.1) (jf. evig-, stedsevarende; til bet. l.i.

de Gamles Drikke-Kar (var) vel kostbare,

men derhos varende og stærke. EPoni,Men.
111.550. Det er Dyden ved Tøj, at det

er „\axendes". FrGrundtv.LK.96. jf. bet. 3.2:

en varende Æ>TekTa.ns.HBrix.AP.Y260. sml.

sted sevarende (kalender) og Evighedskalen.

der: En bestandig varende Caiender. Ji^wnsf-

udstill.(1879).68. 3.2) (jf. kort-, lang-, stedse-

varende ofl.) til bet. 1.2 (og 2.\). *Angist

skal aule en varende Glæåe. Kingo.SS.Ill.

235. Jeg (har) næsten besluttet at blive

her, til et varende Tøyeir. Grundtv.(1940).

1.56. Hele Vægten ligger paa at fremstille

Personens Karakter som noget vedblivende
og \a,Tei\åe.JLange.BM.1.56. det, som er

det varende i hans Digtmng.VilhAnd.IAtt.
III.80. Millionernes varende Lykke er mit
M&a.l.KMunk.FuglFønix.(1939).25. spec. i

forb. blive varende olgn.: lMakk.9.13
(Chr.Vl; se u. bet. l.z). evangelii sandhed
skulde blive varendes (1819: varig; hos eder.

Gal.2.5 (Chr.Vl). „Naa skal de nu til 'en!"

sagde han lystig og saa paa Plagene . . „Ja
nu bliver det nok ikke længe varende."
JVJens.HF.51. *Det fik vore Fædre

|
af

Alfaderen
| at vrange Aar

|
vorder ikke

varende. sa.C.77. Bliver det her Vejr va-
rende, kan vi snart begynde at ssiSi. ErlKrist.

St.83. Feilb.III.1012. \\ til bet. 2.i ; især i

forb. med (adverbiel) tidsbestemmelse. Origenis
Lærdom om de Fordømtes til vis Tiid va-
rende StT&tHolb.Ep.lY77. en omtrent 500
Dage varende Re]se.Frem.DN.514. jf.: en
moderat og længerevarende Irritation af

det parasympatiske Nervesystem. Maaneds-
skr.forpraktiskLægegerning. 1940. 353. || tid-

ligere spec. i forb. i (samme) varende tid,
{efter (ældre) ty. in wåhrender zeit olgn.;

jf. bet. 3.3) i samme (indeværende) tidsrum;
paa samme (indeværende) tid. Ellers havde
Hs. Majest. udi varende tiid stor disput med
de foreenede Provinder, angaaende tolden
udi Øresnnå. nolb.DNB.293. Subjectet be-
kommer Virkningen i samme varende Tiid,

i hvilken han tager imod Aaxsa.gen. Høysg.

S. 108. 3.3) {efter tilsvarende anv. af ty.

wåhrend; jf. bet. 3.2 slutn. og tilsvarende anv.
af værende, se u. være) f o«v. som præp.,
som udtryk for, at noget finder sted, medens
en vis tilstand staar paa (varer): under
(IY12.6). Jeg (vil) melde noget om, hvad

som varende denne Stilstand passerede udi
SyeTTig.Holb.DH.I.660. Varende (Holb.DNB.
233: Værende; denne Trefning lod Kong
Christian see en ubeskrivelig stor Tapperhed.
smst.II.631. smst.675. Varende saavel hans
Advokatur, som dette Dekanat, dyrkede
han tillige de smukke Videnskaber. Ctil.iSW.

(Trojel.l.xviii).

Vare-, Tåre-, i ssgr. (ogs. Var-, se

10 M. Vare-bukser, -stang, -taarn. Vares-, se

vareløs. Vaare-, se Varetægt, jf. vaar(e)-

løs u. vareløs, Vaarild u. Vareild;, især i

flg. anv.: I) (jf. Varde- i ssgr.) til II. Vare,

IV vare; spec. (navnlig 4>» ^ dels foræld.)

til II. Vare 2.3, som udtryk for, hvad der

haves i reserve for paakommende tilfældes

skyld; saaledes (foruden de ndf. anførte ssgr.

Vare-anker, -bukser, -gods (1), -stang (2);
i forsk, (til dels foræld.) ssgr. som Vare-

20 aksel (JJuel.424), -bolt (Scheller.MarO.),

-brædder (Harboe.MarO.), -hjul (JJuel.

424), -køje (Harboe.MarO.), -mast (van
Dockum. GI. Minder. (1888). 123. Wolfh. Mar
0. 304), -merseraa (Harboe. Mar 0. 459),
- r a a (JMeldal. Erindringer.(1883) . 51 . Schel-

ler.MarO.), -rorpind (SøLex.(1808). Schel-

ler.MarO.), -rundholt (Sø Lex. (1808).
van Dockum. GI. Minder. (1888). 179. Scheller.

Mar O.), -sejl (Sø Lex. (18 08). J Meldal.

30 Erindringer.(1883).80. Bardenfl.Søm.II.146),
-skaal (SøLex.(1808).132. jf. Skaal 2.4),

-skrue (Scheller.MarO. jf. I. Skrue 2),
-spir (Harboe.MarO.459. Scheller.MarO. jf.

I. Spir 1), -tov(værk) (Kaper. Scheller.

MarO), -trosse (Tuxen.Søfart.473. D&H.)
ofl. 2) (især ^) til III. Vare (l.i); saaledes

'

ndf., hvor intet andet angives; foruden de ndf.^

anførte kan nævnes forsk, mindre br. ell.

forstaaelige ssgr. (betegnelser for, hvad de

40 vedrører varer, deres fremstilling, salg, trar

port osv.) som Vare- afsender, -afsætnina

-art, -automat (jf. Automat I.2), -(automo)
bil, -befordring, -bunke, -bylt, -cykle, -d(

pot, -disposition, -ekspedition, -eksport, -ele

vator, -etikette, -fabrikation, -fordyrels«

-fordyrende, -forfalsker, -forraad, -forretl

ning, -forsendelse, -forsikring (jf. Ladnings
forsikring u. Ladnings- i ssgr.), -forteg|

nelse, -fortoldning, -gruppe, -import, -indføl

sel, -indkøb, -kender, -kendskab (jf. -kunc

skab;, -knaphed, -kolli (-koUo), -kælder (jf

Pakkælder;, -køb, -kørsel, -leksikon (se

Leksikon, jf. -kundskab;, -loft (jf. PakloftJ

-læs, -mangel, -marked (jf. Marked 3J

-messe (jf. I. Messe 2), -mængde (se

Mængde 3), -oplag, -optælling, -parti, -pr

-pugning (se u. IV puge 2), -regning, -regn

skab, -reol, -salg, -skur, -sort, -stempe|

-svind, -sæk, -tilvirkning, -told, -trafil

60 -transport, -type, -udførsel, -udstilling, -né

veksling (se u. Udveksling 1), -æske 0/

-aager, en. (jur.) udnyttelse af en forhaat

denværende situation (med vareknaphed paa
det indenlandske marked) til forhøjelse af
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priser og avance ud over det i vedk. branche

sædvanlige. BerlTidytl919.Aft.l.sp.5. Bek.

Xr.290*/»1939.§1. -afgift, en. spec. (J,
nir.) om en for hver varesort fastsat afgift,

der betales for varer, som passerer en told-

grænse (fra udlandet til toldhavnen, fra fri-

havnen til toldomraadet) ; ogs. om hatmeafgift

(bropenge) for varer, til hvis lossen og laden

n havns bolværk olgn. anlæg benyttes. Bek.

Xr.l98 "/lo 1894.1ndl. Cirk. Nr.224 "/„ 1899.

Ha^e.*1.633. -anker, et. [1 1.2.3] reserve-

anker. SøLex.(1808). Konow.Matros.88.101.
-anmeldelse, en. spec. (f, emb.) om
den (til udarbejdelse af handelsstatistik tje-

nende) anmeldelse, som enhver, der ind- ell.

udfører varer, er forpligtet til at afgive (jf.

LovNr.88*U1908.§iO). Hage.^858. -balle,
en. (jf. I. Balle 2). Etlar.SB.191. Varebal-

lerne paa Kajen. Ponf.ikfi.34. -beholder,
en. spec. (^) paa en vævemaskine: beholder

til optagelse af den færdige vare. Hvadhed-
der det? (1947).491. -beholdning, en. (jf.

-lager og Beholdning 2). S&B. opgøre Vare-
beholdningen. Z/udu. -betegnelse, en. især

i forb. falsk ell. (jur.) urigtig varebeteg-
nelse, (anvendelse af) en i alm. paa en
rare(s indpakning olgn.) anbragt (paatrykt)

iidegnelse, der indeholder en urigtig ell. mis-

visende angivelse af dens art, fremstillings-

sted olgn. Straf for Brugen af urigtige Vare-

betegnelser. LovNr.70*ytl894. Hage.* 11.526.

uegl., ofte spøg.: „Det er vel, strengt taget,

ikke nødvendigt at sige Plejedatter." —
„Jo!" Fruen nikkede .. „er der noget, jeg

ikke kan fordrage, saa er det alle Former
for falsk YsiTchete^nehe." ErlKrist.BT.98. de
danske Filmfarcer, der hidtil har været
lanceret under den falske Varebetegnelse

„Lystspil". Berl Tid.*'/, 1940.M. 5. sp. 1. -be-
vis, «}t. skriftlig meddelelse (udleverings-

seddel), hvorved en handlende anerkender sin

]iHqt til at levere visse varer. JurO.(1934).153.
-bog, en. d, s. s. Lagerbog. KiøbmSyst.1.119.
IIage.*1147. -boks, en. apparat (boks) til

modtagelse og opbevaring af varer. TeknLeks.
1.080. -bom, en. (væv.) d. s. s. Klæde-
bon™. .S'^nj.Texfii.f2937;. 75. -bakser, pi.

(11.2.3] (jf.-MæAer). MR.1789.232. Va(h)r-:
8mst.1801.76. -bytning, en. ^^7. -skifte;

handel med betaling af vare mod vare; tusk-

handel. Cantii. 1.216. JohsBrønd8t.LL.40. jf.

Varebytte. S&B. WScharling. Handelspoli-
tik. (1905). 689. -børs, en. I) børs (II),

hvor haridel med varer finder sled, uden at

redk. varer er til stede paa borsen. Hage.'II.
310. 2) forretning (forretningsvirksomhed,
-lokale) med varelager og varesalg; spec.

(navnlig som (del af) en forretnings navn)
om stormagasin, rarehus (2). Trap.* 1.135.
TelefB.1949. 1.3379. -dampskib, et. (nu
'!•) fragtdfimper. Lehm.Il.217. -direkto-
rat, et. (ister talespr.) d. s. s. Vareforsy-
nin^sdirektorat. KrarupNieh.G0.47. TelefB.
1949.1.3379. -falsk, suhst. (jf. -forfalsk-

ning; falsk (I) m. h. t. varer, spec. om
forringelse af en handelsvares kvalitet ved

tilsætning af surrogater olgn. Goos. 11.206.

ForrO.. -foged, en. [IV2.i] person, der til-

siger ell. sammenkalder til et vist hverv, møde
olgn.; spec. (foræld.) om den (foged), der til-

sagde bønderne til hoveri, ægt olgn. Moth.
V60. Nyerup.Overs.afPestalozzi: Herremanden
Brahe.I.(1798).185. MDL. UfF.(Fyn). Ordi-

10 nær Generalforsamling . . indkaldes af For-

manden med 8 Dages Varsel ved Bekendt-
gørelse ved Yaxeiogeå. Cit.1915. (OrdbS.).

-forfalskning, en. (jf. -falskj. Straffe-

lov^''U1866.§278. ForrO. -forsyning, en.

I) til Forsyning 2.1, spec. (jur., t) om
officielt (ved lovgivning) organiseret admini-

stration m. h. t. landets forsyning med (im-

port)varer og deres fordeling til handel, in-

dustri olgn. Lov om erhvervsøkonomiske
20 Foranstaltninger, Vareforsyning. Lov AV. 406

*/»1940.overskr. ForrO. 614. jf. -direktorat:

Direktoratet for Vareforsyning. Øfcon O. i36.

TelefB. 1949. 1.79. Vareforsyningsdirek-
torat. ForrO. Vareforsyningsraad. Lov
Nr.406*U1940.§ll. 2) til Forsyning 2.2. For-

retningens Indehaver . . havde lige faaet ny
Vareforsyning. DagNyh.**U1906.3.sp.l. -fyr,
et. [II. 1.3, IV2(2)] (sj ) advarende, vejledende

fyr. TBaden.Suppl. MO. billedl: *Ja, Soel!

30 du (er)
|
Et Varefyr, som os i Verdens Hav

yeiiedeT.SkVid.III.36. -førsel, en. (1. br.)

førsel (1) af varer; varetransport, de Veie,

som Kjøbmændene . . pleiede at bruge i

Ilolsteen til deres Ya.TeiøTsel.Allen.III,2.312.

lngvBond.JR.304. LKragballe. Minder.(1904).

158. -gods, et. iænyd. d.s.) I) [II.2.3] 4^
reservegods. Moth.V64. SøLex.(1808). Schel-

ler.MarO.243. 2) [III.l] (jærnb., foræld.) gods

(2.1 ) bestaaende af varer; fragtgods. Passa-

40 geer og YMegods. SjællJernb.Stat.9. -gæld,
en. gæld for (modtagne, ikke betalte) varer.

KiøbmSyst.II.91. Hage.* 1.387. -handel,
en. I) til II. Handel 4.i(-2). MO.* Hage.*IL
222. 2) (nu 1. br.) til II. Handel 4.8. Han
har i flere Aar med megen Duelighed fore-

staaet den Varehandel, hun havde efter sin

afdøde Mand. Hrz.X.184. -has, et. I) hus

(bygning), hvor varer opbevares ell. oplagres;

magasin (l.i); pakhus. Reiser.11.177. MO.
50 VSO.

II
nu spec. (jærnb.) som nyere beteg-

nelse for Pakhus. JernbaneT.^/*1934.1 .sp.2.

yingehjuUt.1946l47.131f.144. hertil Varehus-
perron, -spor ofl. DSB.Banebygn.(1937).99.
129. 2) (jf. -børs 2, -magasin) til Hus 6:

forretning, der handler med et stort antal

forsk, varer (inden for en enkelt ell. især flere

grupper); magasin (I.2); stormagasin, (ofte

som (del af) en forretnings navn). Chirur-

gisk Warehus. Krak. 1909. 1192. sp.3. ORung.
to I'.28. Bek.Nr.52'U1910. TelefB.1949. 1.841.

-ild, en. [II.I.2-8, IV2(2)] (nu ikke i alm.

spr.) advarende ild (lys, blus); dels (jf. II.

Vare I.2; om forvarsel om ildsvaade olgn.,

dels om (tegn, der gives ved) en tændt varde
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(vare (11.1.8);. Moth.V69. MO.(u. Vardoj.

Undertiden ser man Varsel for en fore-

staaende Ulykke, saasoni Ildsvaade. Man
kalder saadant Syn „Vaarild".A'/2asrrt/Sø-

kilde.B.(1870).54. overf.: hvad vi holde for

vejledende Vareild,, er forræderske Blus.

ChrLiitken.Om det videnskabelige Liv.(1829). 6.

Grundlv.DV.lV.85. -kasse, en. spec. om
en til varetransport indrettet kasse paa en

varetransportcykle (jf. -lad^. Bek.Nr.75"/» i'o

1937.1,1. .klæder, pi. fll.2.3] {ænyd.

waare clede) beklædningsdele, som skvbsfor-

valteren har (i regnskab) til mandskabets for-

syning (jf. -bukser; . Harboe.MarO. Larsen.

-konto, en. særlig (fælles)konto for varers

køb og salg (afgang). KiøbmSyst.1.57. Hage.*

1.164. -kredit, en. kredit, som en hand-

lende indrømmer en anden ell. sine kunder,

idet han giver dem udsættelse med betalingen

for leverede varer. Sal.V111.438. Hage.*11.251. 20

•kandskab, en. spec. om (videnskabelig

opbygget) lære om de forsk, varers oprindelse,

kvalitetskendetegn, anvendelse olgn., til dels

ogs. om de former, hvorunder handelen med
varerne foregaar. KiøbmSyst.1.7. Haandbog i

Varekundskab, eller Vare-Lexicon. LanyÆjer.

(bogtitel.1856). Varekundskab. KMeyer.(bog-
titel.1898). -laan, et. (bank)laan med haand-
pant i varer (som oplagres i autoriseret pak-
hus paa en saadan maade, at kun banken kan 30

disponere derover). Hage.*11.20. Bank-Aar-
bogen.1941.304. -lad, et. lad paa vare-

(automo)bil ell. varetransportcykle. BerlTid.
»V, 1922. M. 12. sp. 4. Hvadhedderdet? (1947).
169. -lager, et. (jf. -beholdning;. Oversk.
Com.Il.67. Dengang jeg etablerede mig her
i Byen, kunde hele mit Varelager rummes
i det lille Magasin. Goldschm. F. 94. Hage.*
1.257.11.366. -lotteri, et. (jf. Industri-
lotteri; lotteri (I.2), hvis gevinster bestaar af 40
(industri)varer ell. anvisning paa et penge-
beløb til køb af varer (i visse forretninger).

Hun har vundet to Gange i Vare- Lotte-
riet . . een Gang vandt hun et Klæde-
skab, og een Gang sex Par Lagener. HCAnd.
(1919).V 323. Varelotterier træffes første

Gang i Danmark i første Halvdel af 19. Aar-
hundrede. De vare stiftede af private Per-
soner, og Gevinsterne vare indenlandske
Industrigenstande. 5'oi.X/.iO<?7. AlmindeUgt 50
dansk Vare- & Industrilotteri. TeZe/B.iS^P.
1.3379. jf. Varelotteriseddel. FO^nder-
sen.EnsommeFyre.(1888).22. -læst, en. (jf.
II. Læst 2; foræld.). Vare-Læst, indbefatter
enten et vist Antal Tønder (eller) beregnes
. . efter Centner. KiøbmSyst.l1.75. -løs, adj.
('vaar(e)-. JPPrahl.AC.90. PhRDam.Fl.59.
AndNx.PE.11.24. KBirkGrønb.KD.118. Esp.
392. Feilb. vares-, LTid. 1727. 155. Hersl.
TT.286. 11.507. vor(d)es-. Cit.l716ogl736. 60
(Vider. 11.84.111.265). Feilb. jf. VuresløB.
Moth.V64). {ænyd. varløs, vord(es)løs og vu-
re(s)løs fure-, vuridsløs. Kalk.IV880), glda.
wor-, worthælas, sv. vårdslos, skødesløs; dels af

II. Vare (2.i), dels (jf.Y&Tde) af giWo. wardh
wordh, vagt, bevogtning, sv. vård, oldn. vorftr;

nu dial.y I) som er uden værnende omsorg ell.

bevogtning, tilsyn. Moth.V60. i deres Fuldskab
lode (de) Skandsen og Broen varcsløs. LTid.
1727.155. AndNx.PE.11.24(se u. herreløs 1).

Feilb.
II

slaa ell. slippe (JPPrahl.AC.90.
PhRDam.Fl.59. Esp.392) vareløs(t), Ude
være uden omsorg, tilsyn, bevogtning; ikke
(længer) tage vare paa. slåe sit hus vuresløD.
Moth.V64. Derimod (maa præstenikke) slaae

alle andre Siæle vareløs, hvilke mere be-

høver hans Hielp. //ersi.TT.562. man (maa)
endnu ikke slaae dem (o: selleriplanterne)

\a,re\øse. Fleischer.HB.153. Feilb. spec. m.h.t.
husdyr paa løsdrift (naar ævred opgives):

Hvo som slaar sit Kvæg vordisløs.Ct<.i7i6.

(JySaml.Vlll.326). Naar Evret er opgivet,
eller, som det kaldes paa Bornholm, at

man slipper Vaarløst. JPPrahl.AC.90. Efter
Høst blev Husdyrene slupne „vaareløst",

det er uden Y&gt. PhRDam.Fl.59. Esp.392f.

2) om person(s adfærd): skødesløs; uagtsom.
Du tegner til at blive en vaareløs Dame, Du 1

KBirkGrønb.KD.118. Esp.392 f. jf.: Vare-
løfihéd .. Er skadesløQhéd.Moth.V60. Pe-
sten (blev) ved U-forsigtighed og Varesløs-

hed . . fra Liefland hidflyttet (0: til Dan-
mark). Slange. ChrIV101. -magasin, et«

1 ) (især foræld.) bygning ell. rum til oplagrir _

af varer; magasin (l.i). ChrFlensb.DM.lI.36\
Jeg er . . faldet paa den Tanke, om det
ikke skulde være godt og nyttigt, at i ei

af de anseeUgste Kjøbsteder i hvert Amt .

.

indrettedes et Varemagazin af de fortrinlig-

ste Kjøbenhavnske Manufaktur- og Fabrique
vare. Handels- oglndustrie-Tidende. 1803. 322å
VS0.1VM36. W. (blev) udnævnt til Direk-
tør for det almindelige Varemagasin (Fabriks-

magasinet), der sorterede under Kommerc«
kollegiet. AFriis.BD.il.98. jf. bogtitel: Var«
magazin eller Indledning til Kundskab 01

de fornemste \axe.ASvendsen.(bogtitel.l797)Å

2) (stor) magasin; varehus (2). Hjælpe0.527f
Hage.* 568. -mægler, en. mægler, der be

sørger afslutning af handel om varer. Kiøbr
Syst. 11.122. Harboe. Mar 0.292. Hage.* 187

\

-mærke, et. (jf. Fabriks-, Handels-. Ord.'^

mærke; et (ofte ved registrering beskyttet^

mærke, som af vedk. producent ell. forhandA
ler anbringes paa en vare ell. (jf. -udst5T:3"|

mærke; dens indpakning for at adskille den

fra andres. Beskyttelse for Varemærker o|

Vareetiketter. BeA;.i^r.i23 ^*/iil879. indregi-j

streret Varemærke. Ludv. Hage.*1.503.11.530\
uegl.: JLange.ll1.168. en Pennetegning paa
Titelsiden (af Chr. Richardts „Smaadigte"}
forestillede en Flok Lærker omkring ei

Ugle, siddende paa Minervas Vaaben. Ind'^

holdet var efter dette Varemærke at dømme
et nyt Bryg af FjTrernes Studenterlyrik*

VilhAnd.lÅtt.lV71 . jf.: en usynlig Magt, der|

varemærker og toldpligter Menneskenes
B.tindUngei.Troel8L.HF.lV336. || hertil ssgrÅ
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som Varemærke-beskyttelse (Vinding Kru-
se.E.reg. jf.: Firmaet 4711 har varemær-
kelig Beskyttelse for Ordet: Matt-Creme.
Ugeskr.fReisv.l942.A.242), -direktorat (Ha-
geMI.532. jf. -væsen ndf.), -lov(givning),
-register (Hage* 11.533) , -registrerini?

(Krak.1947.11.4184), -ret (Berlin.S.l1.383),
-væsen ^Direktoratet for Patent- og Vare-
raærkevæsenet.ZroA;.i947.//.25S3;.

Tarende, part. adj. se Y. vare 3.

"Vare-net, et. kurv- ell. tashejormet net,

hvori (indkøbte) varer bæres. Bl&T. -om-
sætning:, en. (jf. Omsætning 2.2). Holst.R.

hvergang han foretog noget Indkjøb eller

Salg, nogen Penge- eller Vareomsætning.
Hauch. ND. 254. Vareomsætning med Ud-
landet. Land60./Tr744. -pas, et. (told., for-

æld.) told(passér)seddél. Sponneck.T.11.230.

'penge, pi. handelsmønt. Hage.'11.255.

-police, en. vareforsikringspolice. VSO.
Hage.*r229. -prøve, en. I) prøve (1.1.2),

der foretages til undersøgelse af en vare-

(sort). MO. jf. VSO. 2) prøve (1.2.2) af en
vare(sort). MO. VSO. Hage.*1.539. Det an-

befales paa Forsendelsernes Forside at an-

føre Ordet „Vareprøver" . . Som Vareprøver
kan kun forsendes Prøver, der ikke har
Handelsværdi. Post- og Telegraf-Haandbogen.

1948. §29. -skifte, et. (sj.) varebytning

(-hyfie). OGuldb.VH.1.565. -s-løs, adj. se

vareløs. -stang:, en. ^f t bet. 2 Var-. Vaer-

Stænger. vAph.(1759).528). I) [II.1.3, IV
2(2)] (.ij.) stang, der tjener (er rejst) som
et advarende tegn (en vare ell. varde). IC
Magnus. Kbh. under Choleraepidemien. (1853).
34. 2) [11.2,3] -vl> stang (2.5), der haves i

reserve, som reservemast olgn. SøLex.(1808).
160. Scheller. MarO. -taarn, et. fVar-.
Oehl.U.11.11. NPWiwel.R.20.46). (ænyd.
d. 8., mnt. wartom, jf. ty. wartturm; til

II. Vare l.a, IV vare 1-2; foræld.) taarn,

der tjener som vare (ell. varde (l.i)); vagt-

iaarn. vAph.(1764). Varetaarne, hvorfra man
i urolige Tider har taget Udsigt over Staden
og over Rhinen. Molb.Kei8e.l.234. det runde
Varetaarns kobbertakte Tinder. HFEw.Niels
Ebbe8øn.(1886).28. || or« fyrtaarn. Gram.
Nucleu8.1246. Robinson.1.21. -tafl:e, v.

(ita^qa; 017«. -|ta<')] (nu ikke i rigsspr. var-,

» het.l: Birckner.lll.llOf. jf. vartagen (o:

tor$\gtig). Moth.V58. vartagende (0: varsom).
Leth.(1800). sjæll. vårtaget. OrdbS.). vbs.

-«Ue (GoUschm.BlS.lVUl. Cit.l863.(Th
OTaac.GamleMinder.(1917).47). Statstidende.

'^itl949.1.sp.2), jf. Varetægt (jf.ænyd.
vartagen(de), a4j., forsigtig, glda. waretaghæ
>m overs, af lal. observare (2 Mos. 23.21
^GldaBib.)), no. vareta; sml. av. tillvara-

aga, tage vare paa, samt ty. wahrneh-
nen, iagttage, passe, drage omsorg for; af
age vare (i 1.3.1 -2) (paa); først mere alm. br.

•Her 1800, jf.: „bruges sieldnere" (0: end
'age vare paa^. AfO.; nu (i bet. 2) alm.,
\faer cp) |) (nu sj., jf. ovf. 1.61 ff.) som ud-

tryk for agtpaagivenhed: tage vare (II.3.i)

paa; iagttage (opmærksomt). Mørket . . hin-

drede (admiralen) i at varetage den sven-
ske Roeflotilles BcyægélseT. With. Sø -Heltes

Bedrivter.(1819).79. Friborg. EU. 69.
\\ (jf.

II. Vare 3.1 slutn.) »n. h. t. forskrift, (pligt)-

bud olgn.: iagttage (2.i). under (ell.) med
Varetagelse af de fornødne Forsigtigheds-

regler. Lewn. ;'/• bet. 2: der (er) slet ingen

10 Orden varetagen i disse Tillæg. Brandt.CP.87.

2) som udtryk for omsorg for noget, man har
ansvar for, har som opgave, hverv olgn.: tage

vare (II.3.2) paa; (paa tilbørlig maade) sørge

for, passe, røgte, (nu alm. m. (absir.) obj. som
Embede, Forretning(er), Interesse(r), Tarv

(jf. u. Tarv 2) olgn.). de Mænd, der be-

skikkes til at varetage den Fraværendes
T&TW. AS0rsted.Haandb.il. 339. (han) har
staaet som Svend i Onkels Boutique og (er)

20 nu . . kommet til os og skal varetage Boden
hjemme. Hrz. Debatten i Politivennen. (1836)

.

11. troligen varetog (han) sit Embedes ofte

byrdefulde . . Pligter. Mynst.Jonstr.l4. En-
hver kan varetage (Chr.Vl: tager vare paaj
sine egne Forretninger. 2ilfaÅ;fc.ii.23. For-

brugerne følte ingen Taknemlighed mod dem,
der varetog deres Interesser. Z/twdsA;ov£rans.

G.160.
II

(sj.) m. h. t. person. Kvinder med
Fødselskrampe varetages og transporteres

30 med samme Forsigtighedsregler, som an-

dre Krampepatienter. Maanedsskr.for praktisk
Lægegerning.1939.351. O -tagger, en. den
(person), der varetager noget, især (jf. -tage 2)
et hverv olgn. den Del af Befolkningen, der
levede paa Landet (var) større end Byer-
hvervenes Varetagere. Fridericia.l7(^ 18Aarh.
312. Sigtuna . . "blev (Birkas) Efterfølger

som Varetager af Målarhandelen. JohsBrøndst.
LL.26. jf. -tage 1 slutn.: en af Varetagerne

40 af den offenthge Orden (0: en politibetjent).

VKorfitsen.F.32. -tegn, et. se Vartegn.

-toff, et. (ty. warenzug; nu ikke i alm.spr.)

I) (jf. II. Tog 2) en fra sted til sted trans-

porteret varemængde. I sin tidlige Ungdom
rejste (fader) endel som Kommis, førte be-
tydelige Varetog fra Tyskland hertil. OoW-
schm.L.1.24. 2) d. s. s. Godstog. Varetoget
fra Korsør. Cit. 1856. (Jernbane T. "/, 1943. 6.

sp.4). S&B.
50 Varetægt, en. ['va-r9|tægd] CfVaaro-.

Cit.l706.(Vider. 1.398)). flt. (nu næppe br.) -e

(2Krøn.8.14 (Chr.Vl)) ell. -er (IKrøn. 26.12

(Chr.Vl). ChrFlensb.DM.I.131). (ænyd.d.s.
og vaar(e)tægt, no. varetekt; vbs. til vare-

tage ell. tage vare (paa))

I) til varetage 1, tage vare (II.3.i) paa.

I.i) (nu kun med overgang til bet. 2) det for-

hold (den virksomhed, det hverv) at lægge

(nøje) mærke til noget, tage noget i agt, tage

60 vare (1 1.3.1 ) paa noget.
\\ (jf. bet. 1.2^ om

vagl(tjeneste) , spejden olgn. (nordmæn-
dene) blef befalede, at de skulle tage vare

paa Spanske Skibe, som skulde have udi

sinde at lande . . Anleedning til denne Vare-

XXVI. Rentrykt »V4 1961 88
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tægt gaf dend Svenske Befalingsmand paa

EUshoTg. Slange. ChrIV 255. \\ om iagtta-

gelse (2) af en forskrift, en regel, et (pligt)-

bud olgn.; tidligere ogs. med overgang til konkr.

bet., om forskrift olgn., som bør iagttages;

vedtægt. I (skal) tage vare paa Herrens

varetægt (1871: paa, hvad Herren vil have

varetaget;. 3Mos.8.35(Chr.VI). (vi) forfat-

ter og indgår en rigtig vide og varetegt,

som vi . . lover at ho\åe.Cit.l720.(Vider.II.

521). *Lyst at vilde, Kraft at kunde
|
Holde

Lovens Varetægt,
\
Sank ved Adams Fald

til Grunde, |
For den hele Adams Slægt,

Brors.132. *I)u (o: kongen) nidkiær vaere vil

din Herres Yaretægter. ChrFlensb.DM.1.131.

1.2) t sted (udsigtstaarn) , hvorfra der holdes

udkig, spejdes; vare (II.l.s); vagttaarn. jeg

staaer stedse paa vagt om dagen, jeg staaer

paa min varetægt (1871: Y&ie) alle nætterne.

Es.21.8(Chr.VI).

2) til varetage 2, tage vare (IT.3.2) paa.

2.1) (især o, navnlig højtid.) i al alm., om det

forhold at drage omsorg for, vogte, passe (paa),

sørge for en ell. noget: omsorg; (værnende)
forsorg; beskyttelse; beskærmelse; især

tidligere ogs. (med overgang til konkr. bet.)

om ting, person olgn., der tjener til ell.

yder saadan omsorg, beskyttelse osv.; navnlig

m. h. t. en person (en kvinde, et barn osv.),

ofte i forb. som have (en) i ell. under sin

varetægt, staa, være i ell. under ens

varetægt olgn. Præsterne skulle flitteligen

. . formane Forældrene . . at de med deris

Børn have god Varetægt, at de ej for de-

ris Forsømmelsis, eller Uagtsomheds, Skyld
komme til mykke.DL.2—8—10. de Lande,
som Kongen fornemmeligen hafde i Varetægt.
Slange.Chrl'V.870. de fornemmeste Herrer
. . skulde holde Varetægt over (fangerne).

Schousbølle.Saxo.205. o Konge! hidtil har
du gaaet iblant os . . uden anden Varetægt
end vore Hierter. Lad dig herefter . . aldrig

see uden bevæbnet. JacoM.46s.79. Er ikke
vor Flaade vor sikkreste Varetægt? Tode.
S.^21. hun forekom sig sikkrere i denne
Hunds \&vetægt.Gylb.TT.108. hans Bogtryk-
keri (som hans enke) med Ufortrødenhed
satte sig ind i og tog under sin Varetægt.
JCLiund.Er.43. du staar under min Varetægt
(1871: skal være i Forvaring hos mig). ISam.
22.23(1931).

II
(relig.) om guddommelig for-

sorg. *Over den (a: kongehusets slægt) Guds
Engle-Skare

|
Holde stedse YaretegtlGraah.

PT.II.5. Til Guds heUige og faderlige Vare-
tægt være Konge og Folk hdeilet. Mynst.
Jonstr.20. *Nu lukker sig mit Øie;

|

o. Fader i det Høie!
|

i Varetægt mig tag!
Foersom.D.1.104. tag du vor Konge . . i

din guddommelige Yaxetægt. Alterbog.26. Han
følte sig under Guds Yaretægt. EBertels.MH.
^^-

il (ii- ^^^- 2.2^ tidligere spec. m. h. t. Icrea-

turer, der ved bevogtning, tilsyn, tøjring olgn.

hindres i at volde skade. Vedder og bucker
tilladis ei . . at gåe uden varetegt. Ct<.2 72 5.

(Vider.11.134). De som hafver hiorden under
\!iretegt.Cit.l719.(smst.III.288). 2.2) (især

jur.) om sikkerhedsforanstaltning over for en

(mistænkt, for en forbrydelse sigtet) person:

forvaring (2); indespærring (i arrest,

fængsel; jf. Varetægts-arrest, -fængsel^; ofte

i forb. holde(s), sætte(s), sidde i ell.

under (Holb.DH. 11.315. Schand.BS.40a)
varetægt olgn. en saa kaldet Daare- Kiste,

10 til afsindige Menniskers Varetægt. EPont.
Atlas.11.287. Arrest, hvori han holdes til

Straf eller Y&retægt. LovNr.68'U1881. §82.
de satte (gudsbespotteren) i Varetægt (1871:

Forvaring) for at faa en Kendelse af Her-

rens ^innd. 3Mos.24.12 (1931). den Tid, han
havde siddet i Y&retægt. MartinAHans.JR.
279.

II
(jarg.) i best. f., om varetægtsarrest i^

(2). KLars.KV.lO. Han forblev i „Varetæg-j

tQn'\ Bregend.EE.il.141.
Varetægts-, i ssgr. især (jur.) til Vare-i

tægt 2.2. -arrest, en. (jf. -fængsel^. I)j

til Arrest 1.3. ASØrsted.ArbejderomTrykke-]

friheden.(udg.l947) 375. Har den Skyldige]

været underkastet en langvarig Varetægts-]

arrest. Lov^"/»1866. §58. han (har) haard-

nakket nægtet at bekende, hvorfor hans]

Varetægtsarrest er trukket ud til næsten]

et halvt kax.Bergs.FM.92. Berlin.S.U.377.\

uforskyldt varetægtsarrest, se ufor-l

30 skyldt i. 2) (jf. Varetægt 2.2 slutn.) tH\

Arrest 2. Varetægts-Arrest . . Arresten paa]
Hovedvagten og i Kasernen, hvori Male-

ficanter hensættes, saalænge deres Proces]

varer, eller indtil den er indledet. MilTeknO.
*En fattig Djævel . . |

Undsluppen nylig]

Varetægts -Arrester. J.ares<r. SS. IV. 97. siddft|

i YaxQidigisaxxQ^tQn. Lindskov Eans.NE.194.\
-arrestant, en. (jf. -fange^. LovNr.68''U

1881.§23. Buntzen.MB.14.37. -fange, en.]

40 (jf. -arrestant;. Grundtv.EV III.408. Mim
Skr.Nr.58'M909. -fængsel, et. (jf. -ar-J

rest;. I) til Fængsel 1. Ingen kan under-

kastes Varetægtsfængsel for en Forseelse,!

som kun kan medføre Straf af Pengebod eller]

simpelt ¥adngse\.Grundl.(1849).§85. LovNr.\
53"/ »1909. §979. uforskyldt varetægts-
fængsel, se uforskyldt 1. 2) (jf. Varetæg^

2.2 slutn.) til Fængsel 2. FCOls.(Folkekai\

1844.105). En Timestid derefter sad begg<|

50 Mordere i Varetægtsfængslet i LyovL.AftenÅ

bladet.yil898.4.sp.6. -penge, pi I) (for\

æld.) til Varetægt 2.1 slutn. Hyrdeløn, vare

tegtspenge, vangelede og deslige fornødei

omkostninger betaler hver mand pro quota

Cit.l738.(Vider.II.428). 2) penge, der ué

redes (til arrestforvareren) for (en varefægtsi

fanges) varetægt (2.2). Reskr.'''U1772. LovNri
90^yil916.§623. -pligt, en. (jur.) til Vare

tægt 2.1 : pligt til at udvise tilbørlig omsorå

60 for noget, fx. en (lejet) ting (Lassen.S0.137n
en person ^Varetægtspligter . . paahvile ForI

ældre, Værger, offentlige Lærere, Funktio|

nærer ved Hospitaler (osv.). Goos.I.143).

Vare-tønde, en. [ILl.s, IV 2 (2)] (ni
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næppe br.) ^ d.s.s. Tønde 3.1. Amberg.555.

MO. VSO. -adstyrs-mærke, et. vare-

mærke for varers emballage (flasker, kartoner

osv.). ForrO. 'Veksel, en. d. s. s. Forret-

nings-, Handelsveksel. Sal.II.540. Handels
Tekn.150. -TOgn, en. vogn Hl varetransport;

om hestekøretøj (NKKrist.Jens Kulsvier ogJør-
gen.(1915).56) ell. automobil (AutomobilO.).

Varf(t), et. se Værft.

Var-fu£;l, en. (su. varfågel ; til III. var i'o

(1.1-2). lY vare (1-2); nu ikke i rigsspr.)

\ stor tornskade, Lanius excubitor, der ved

ihrig advarer andre fugle, naar en rovfugl

,iærmer sig. Kjærbøll.207 (Skaane). || (jæg.,

foræld.) anv. som (lænket) jagtfugl ved falke-

jagt. Ofte befandt sig ovenpaa (falkejægerens)

Hytte en Varfugl (lanius excubitor), som ved
Skrig gav tilkiende, naar Falken nærmede
sig, og derefter selv strax giennem en Aab-
ning i Hyttens øverste Bedækning blev 20

trukken ned i å^n.PVJac.F.SW.
Varg, en. [v^r'q] flt. -e. iglda. d. s.

(SjT.33), SV. no. varg, oldn. vargr, uh,
røver, fredløs person, osax. warag, røver, for-

bryder, oeng. wearg, forbryder, fredløs person,

mlat. vargus, d. s.; muligvis (med grundbet.:

morder olgn.) ftes/. m. vrang; 9/. m. Valravn;

O, som laan fra sv., no. ell. oldn.) I) gru7nt

vildt dyr (Moth.V65); spec: ulv (1). Grundtv.

PS.V39. *Vargene tuder i vilden Sky. JOlr. 30

SD.I.59. MarHnAEans.LK.lS4. (jf. bet. 2)
i sammenligning: *han (0: kong Olaf Trygve-

son) selv er en Rædsel — men aldrig han
ræddes:

|
den vildeste Varg, som en Uven

kan møde. Drachm.HV 75. 2) grov mis-
dæder; spec: den, der har begaaet helligbrøde

og derfor er erklæret fredløs; i udtr. varg
i ve ell. (alm.) veum, {sv. varg i veum;
efter oldn. vargr f véum, hvor véura er dat.

flt. af vé, helligdom; se u. Vi; jf. ulv i hellig- 40

dommen u. Ulv 3.i) fredløs person. Eivind
havde begaaet Drab i Helligdommen, og
var derved bleven Varg (fodnote:) eller Varg
i Ye. NM Pet. Isi Færd. 1. 163. S&B. Vogel-

førg.B0.591. Yarg-Htak, en. (hos Oehl.

N'argestoke^. {fra oldn. varg-stakkr (af
stakkr, kofte, besl. m. Stak- 2, I. stakket)

dl. (varg)staka (oblik. -3t9ku^, (ulve)skind;

foræld., sj.) ulveskindskjortel. Moth.VdH. 'Da
treen i Vargestoke

|
for Odin: Tyr og Thor

| 50

Hermoder, Asa-Loke, ]
Ileimdal, Forset og

^ioTd.Ochl.(Rahb.Chari8.1804.ir)7). ! Hielm
og Vargestoke (8a.NG.(1819).22: Pandser-
skiorte^

| Vel foret bløt med Maar
|
Jeg

(0: jætten) tiener Utgardeloke. sa.iVZ). 27.

8msl.39(sa.NG.(1819).34 afvig.), -ulv, en.

se Varulv.

Var-haar, et. (til IV vare (1-2). III.

var (I.1-2); 8J.) varbørste(r). Larsen, •haf*
ti^t adj., adv. fvBr'hafdi, sj. 'va*r-, 'v^r- eo

ihafdi] {fra ty. wahrhaftig, af wahr, sand;

jf. Alvor; nu ikke i ahn. spr.) I) (arkais.,

*j.) som adj.: i overensstemmelse med sand-
heden (virkeligheden); sand (III.l); sand-

færdig (2). Er det wahrhaftig, at I salter det
syge Kød og æder det, hva.''? Rist.J.247.

2) som adv., især som forsilcringsord: i sand-
hed; sandelig (I.2); sandfærdig (3). Jo Var-
haftig er det ham, Fuy mig an, hvad har
jeg ladt mig Narre i Bdig.KomGrønneg.1.270.
kand man og bygge falskt, naar man og
bygger sin salighed paa Christum? Ja, war-
haftig, hør, hvad Paulus siger. Hersl.Sande
ChristnesSkarpsigtighed.(1731).51. „som hun
nu stod her i Dag i sin fulde Puds —

"

„lignede hun varhaftig . . en Urtepotte oven-
paa den Porcellains Kakeloyn." Blich.(1920).
Y111.9. -hed, en, {no. varhet; Qp, 1. br.)

den egenskab, det forhold at være var (III).

Larsen, til III. var 1,3: *du strøg dig over
Panden

|
med en sagte, angstfuld Varhed.

|

Den var træt; men ingen anden
|
Pande

ejed saadan Klarhed. jRode.D. 63. -hu, en.

(O; især hos sprogrensere) den sindstilstand

ell. sindsbeskaffenhed at være var (III); ogs.

om dertil svarende adfærd. I) til III. var
l.i(-2): aarvaagenhed; opmærksomhed. Nordsl
Sønd.Folk.l909.387.sp.2. EMøller.Inderstyre.
(1914).Forord.l5. (sj.) som adj.: En varhu
Mand er en Mand, der har Ævne eller Til-

bøjeUghed i at iagttage årvågent klart og
skarpt. sms<. 2) Hl III. var 1.3: varsomhed;
nænsomhed, (udgiveren) tillader sig at rette

gode . , danske Udtryk, der , , har noget
særegent Blichersk ved sig, men som netop
derfor burde behandles med Varhu. fl^Z/ss.

(DSt.1904.170).
variabel, adj. [v'BriiaJb(8)l] (tidligere

ogs. (skrevet) m. fr. form: variable. Gram.
(DMag.6R.L370); anv. ubøjet: variabel Vin-

de. Jens Sør.n.35. dette Tal paa Magistrats
Personer var meget wåriahel. PEdvFriis.S.
131). {gennem /r. variable fra ia<. variabilis

;

til lat. varius, forskellig, skiftende, veks-

lende; jf. variere ; især o ell. fagl.) som for-

andrer sig (spec.: ifølge sin natur, sit væsen);
foranderlig (2); ikke konstant (2); veks-
lende; skiftende; ustadig. Moth.Conv.V35.
hans kiære unge Frue . . holder sig paa
Cammeret hos hendes Herre, saalænge hans
Helbred er saa ya.Tia.h\c.Gram.(DMag.6R.

1.370). I Januar og Februar (er barometret)

xaxiahelt. JHLars.HA.L36. En (matematisk)
Størrelse kaldes variabel, naar den . . kan
antage alle mulige Værdier. Sal. XF///. 75.

Variable Omkostninger, Omkostninger, hvis

Totalsum øges eller formindskes med veks-

lende Produktions- el. Salgsmængde. ForrO.

jf. foranderlig 2 slutn.: Variable Stjerner.

Sal.XVIII.78. Luplau J. S. 482. Variant,
en. fveri'an'd] ^f Varlante. Nyerup.(Iris.

1796.IIL91)). flt. -er ell. (tidligere, m. lat.

bøjning) variantes (Langebek.Breve.339). {til

dels gennem fr. variante fra lat. varians (i

forb. varians lectio, afvigende læsemaade, flt.

variantcs lectiones^ præs. part. af lat. va-
riare, afvige, se variere; især Q) ell. fagl.)

hvad der fremtræder i en (fra noget andel

38*



699 Variation Variation 600

o/ samme art) afvigende form; afvigende
type (form); variation. I) m.h.t. sprog-

form, ord olgn. Til trcids for (forskellen ml.)

r-lydeno (opfattes) alle varianterne som
„samme \yd'\Jesp.Fon.440. \\ spec. om en

(fra en hovedtekst) afvigende form af et

ord, en ordforbindelse, et tekststed i en

skriftligt ell. mundtligt overleveret tekst;

især om afvigende læsemaader, der i en

tekstudgave samles som et tillæg til hoved- lo

teksten, ofte trykt som noter under denne,

(ofte forkortet: Var. (ell. somflt.: VarrJ. Brøn-
dum-Nielsen.GG.111.12.15.149 ofl.). Varianter

til L\ic&s.Luxd.Dagb.II.374. ved Udgivelsen

af afdøde Digteres Værker . . har man (ofte)

af de forskjellige Varianter udpillet dem
man syntes bedst om. PalM.SexDigte.*(1872).

449. Vilh Thoms.Afh.1.168. jf. Variantap-
parat (DOL.I.LXXf.), Variant-udskriv-
ning (smst.) ofl. II

om en af fiere indbyrdes 20

afvigende former af et litteraturværk, en (mundt-
lig) beretning olgn. de forskellige Varianter

af Visen modsiger hinanden i deres Frem-
stilling af Begivenhedens Gang. JBrandes.

XV.59. Rygtet om, at Karens Forlovelse var
gaaet overstyr, havde løbet Landsbyen
rundt mange Gange, og hver Gang med
en ny Forklaring af Aarsagen. Fru Berg
kendte alle Varianterne gennem Husmands-
konen khe\oxiQ.AndNx.M.214. 2) med an- 30

den anv. den ægte Philosoph, som kien-

der Verdens Varianter (0: forskelligartede

fænomener, mennesker, forhold). Tode.Y 337.

Den, der i Literaturens Historie bevæger sig

fra en Variant (Brandes. E. 91: Variation)
af et vist Tidsrums Type til en anden.
Brandes. lY 71. Boas. Zool.* 110 (se u. Varia-
tion 2.2j. Akvarellen Nr. 2 er en ringere

Variant af samme 'Y\iema,. Elling.H.62. i Løs-
ningsforlobet (af en skakopgave) spalter Løs- 40

ningen sig i en Række forskellige Spil, der
alle udgør en Del af Løsningen. Man taler

om, at der opstaar en Række Varianter.
Skakopgaven.(1942).9. jf.: Findes der for-

skellige Kvaliteter af samme Vare inden
for samme Virksomheds Vareudvalg, varieres
Emballagen ofte kun en Ubetydelighed for

lige at markere Afvigelsen. Dette saakaldte
Variantsystem kan f. Eks. gennemføres
ved Forskelle i Pakningens Farve. Hage.* I. 50
506.

Variation, en. [vBria'/oin] flt. -er.

{fra lat. variatio, vbs. til var'are, se variere

;

især o ell. fagl.) det forhold, at noget varieres

(1) ell. varierer (2) ; ogs. om den saahdes opstaa-
ede afvigende beskaffenhed ell. fremtrædelsesform
(særtype); forandring; (af)veksling ; af-
vigelse; (afvigende) særform; ofte med
nærmere bestemmelse i forb. variation af
ell. i noget ell. (især i bet. 2.ij variation(er) e'o

paa ell. (især) over ^et motiv, et tema
olgn.).

l)ial alm. Moth.Conv.V35. Du maa bringe
lidt meer Variation i Din Stemme . . Du maa

lade Din Stemme nu og da stige noget, og
saa igjen synke. Hrz.Lsp.116. Pindsefesten

(vilde godsejeren) forbinde . . med et Slags

landligt Ridderspil eller Carrousel . . som en
Variation paa den tilforn brugelige Maifest,

da Bønderkarlene rede Sommer i By. Gylb.

IV250. Maaske kender De ikke disse smaa
Variationer af Retter, hvis Tilberedning De
ellers kan læse Dem til i adskillige uden-
landske Kogebøger. E Rode.JM. 29. Dyrene
skal have Variation i Kosten. ErlKrist.(Pol.

^'/tl941.12.sp.l). smørrebrød med varia-

tioner, se u. Smørrebrød l.i. jf. bet. 2.1

:

Der maatte være adskillige Passagerer der-

nede . . for jeg hørte fire eller fem forskjellige

Variationer paa Snorken. Blich.(1920).XIV
128. smst.XXIX.104.

2) med særlig (spec. fagl.) anv. 2.1) m.h.t.

menneskelig virksomhed; bl. a. m. flg. anv.

(se ogs. SaUXXIV546). \\ m. h. t. dans.

Folie d'Espagne . . bestoed udi adskillige

Ya,riditioner.Holb.Ep.II.36. Den opførende
Kavaler kan bringe flere Variationer ind

i denne Dans (0: polonaise) f. Ex. . . Han
kan marchere i Slangegang hele Salen igjen-

nem (osv.). PaulPet.Dans.8. Branner.OL.98.

IJ cT især i flt., om en sluttet række af frie

(melodiske, harmoniske, rytmiske osv.) om-
formninger af et musikalsk tema, saaledes at

dette stadig giver sig til kende, men belyses

og udvikles paa forsk, maade; spec. om særlig

kompositionsform. MusikL.(1801).280. *(en)

Contorist
|

(der) hver Søndag . . paa sin

Fløite . . sig øved . . |
Vil han, ved Varia-

tioner paa et Thema,
|

Lidt variere Li-

vets faste Schema? PalM.AdamH.L199. Han
kunde spille Themaet (til et violinstykke)

samt første, anden og tredie Variation. JaÅ;

Knu.G.lOO. Navnlig i ældre Klavermusik .

.

spillede „Tema med Variationer" en be-

tydelig Rolle.SaUXXIV546. \\ særlig (dig-

terisk ell. aktuelt, individuelt bestemt) ud-

formning af et emne (et litterært tema, et sam-
taleemne olgn.). S. Kierkegaard (paastod) at

jeg var fejg. Alle S. K.s Skjældsord var

Variationer herover. Goldschm.(Borchsen.HI.

22). „Tag Dig iagt for Fruentimmerne, min
Dreng 1"

. . Dette Thema gjentoges adskillige

Gange uden synderlige Variationer (indtil)

det langt om længe var udspillet. Sc/iand.r/^.

L169. hertil ssgr. som Variations-evne,
-rigdom, -talent ofl. || tidligere ogs. om
afvigende læsemaade (variant). LTid.1756.
214. 2.2) m. h. t. forhold i naturen.

\\
(astr.)

periodisk bestemt uregelmæssighed i maanens
bevægelse, fremkaldt af solens vekslende til-

trækning efter skiftende stilling og afstand.

ConvLex.XVIII.556. LuplauJ.S.53. \\
(na-

turv.) om udvikling af individer, der viser

større ell. mindre afvigelser fra deres ophav

og fra hverandre indbyrdes (inden for samme
art); ogs. (konkr.) om saaledes udviklede in-

divider (varietet). De saakaldte Mutationer

(stødvise Ændringer, spontane Variationer).
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Warm.Bot.667. (alle) fra det sædvanlige
(typiske) Artspræg afvigende Eksemplarer
betegner vi som individuelle Variationer

eller Y&rianteT. Boas. Zool.* 110. hertil ssgr.

som Variations-analTse (TfP.1933.535.1934-
35.521), -evne (smst. 1908. 442), -forhold
fWar7n.Bot.671), -kurre (SaVXXIV. 546),
-statistik (smst.547), -vidde ^Variations-

vidde . . betegner det hele Spillerum, inden
for hvilket al Afvigelighed hos en given
Art kan ytre sig. LandbO. IV 749) ofl. ||

(bot.) om forandring af et planteorgans til-

stand (saftspænding, rumfang), fremkaldende
en bevægelse af vedk. organ; i ssg. Varia-
tionsbevægelse. Warm.Bot.459.486. Sal.*

Ill.loSf.
II (fys.) om forandringer i jord-

magnetismen; jf. om apparater til maaling
heraf: Variations-apparat (Paulsen. II.234),
-instrument (smsl.236), -naal (smst.238).

II 4> om indstilling af sigteapparat paa et

(pejl)kompas; i ssg. (nu næppe br.) Varia-
tions-kompas (d. s. s. Pejlkompas^. ConvLex.
XV111.556. OpfB.*I.108.

variere, v. fvBri'e^ra] -ede ell. (nu
l.br.) -te (PEdvFnis.S.34. PalM.AdamU.
11.54). vhs. -ing (JPJac.(1924).V215. VVed.
M.48) ell. (alm.) Variation (s. d.). (fra fr.

varier, lat. variare, til lat. varius, forskellig,

skiftende, vekslende; især O ell. fagl.) som ud-
tryk for, at noget paa uregelmæssig ell. (især i

fagl. anv.) regelmæssig maade fremtræder af-

vigende fra en norm, fra sin egen tidligere

beskaffenhed ell. fra andre ting ell. forhold

af lign. art. I ) lade (noget) fremtræde paa for-

skellig, afvigende, (stadig) vekslende maade;
frembringe variation(er). Moth.Conv.V35.
•Forsynets Mening med hans Fald fra He-
sten . .

I
Det var det store Thema, som

nu næsten
|

Bestandig varieertes i hans
Sind. PalM.AdamH.II.54. de talte, men i

let varierende Gjentagelser af det samme
Thema: Jeg elsker Di^. Schand.VV334. Han
var genial i at variere sine Måder at hilse på.

TomKrist.LA.26. || spec. (J^) svarende til

Variation 2.1, forb. variere en melodi
(S&B.), et tema (VSO. HPanumB.ML.
719) olgn. ell. (abs.) variere, C. og jeg spille

og variere sararaen, han paa Guitarre og
jeg paa KldLweer. Cit.l836.(PNNyegaard.S.
136). (han) satte sig til Instrumentet og
varierede nogle Kjæmpevisemelodier. Chie-

vitz.F0.1 85. Saaledes sang Hav og Blæst
hele Natten. Det var som om en gammel
og stivsindet Organist blev ved at variere

oppe i de højeste Registre. JFJens./ Af.55.

II (m. overgang til bet. 2) uden ohj., i forb.

variere i ell. med noget olgn., lade varia-

Uon(er) fremtræde, veksle i ell. med noget.

en Lærer (bør ikke) variere udi sine Forkla-
ringer, og udtolke en Ting anderledes for

een end for en ånden. Unib. Ep. 1.288. Man
kunde , . variere mellem Lerklining og Ege-
planker indenfor samme Bygning. 5<cena-
oerg.DB.51.

|| variere sig, fremtræde paa

forskellig, (stadig) ny maade; variere (2). at

blive Christen er virkelig den vanskeligste

af alle Opgaver, fordi Opgaven, skjøndt den
samme, varierer sig i Forhold til det re-

spektive Individs Evner. Kierk.V11.326. Dis-

se Mennesker . . kan endnu variere sig, hvor
vi andre er færdige. JFJens. /S.99. 2) frem-
træde paa forskellig, afvigende, (stadig) veks-

lende maade; udvise variation (er); veksle.

10 som Danne-Hofe og Kongelige Bilager skede
nu her, nu der, saa varierte og (kongernes) Re-
sidentser. PEdvFriis.S.34. Birkens store Til-

bøielighed til at variere . . har frembragt ,

.

disse tvende Arter. CVaupell.S.38. Danmark
med dets mærkelig varierende Klima. Na-
tionaløkonTidsskr.1.52. 3) part. varieret,
til bet. 1 ell. 2 : som er genstand for ell. frem-

træder med variation (er). Alt paa hende var
udtryksfuldt . . i Særdeleshed Stemmen, der

20 vel ikke var synderlig stærk, men bestandig

varieret i Bøjninger, Fald, Betoninger, Mo-
dulationer, pludselige Udbrud. Brandes. FoW.
1.249. Stavemaaden af Digterens (o: Arre-

boes) Efternavn findes af de forskellige Penne
rigelig x&rieret.HBrix.AP.IV5. Meget va-

rieret var K. L. Kristensen ikke som Dig-

ter. TomKrist.(Pol.*U 1944.9.sp.6).

Varieté, en. [verie'te] (jf. dog (spøg.)

med hovedtryk paa 2. stavelse: *De elsker den
30 gamle Variete, Variete, Variete (oo Pi'e te\

bli'e te'). Sangeneaf TaksameterkuskensDatter.

[1901]. 18). best. f. varieteen [-ite?an]; flt.

varieteer [-'te'ar] {fra fr. varieté, afveksling,

variation; jf. Varietet) I) f afveksling

;

variation. Det er denne Gradation i Klo-

dens Beskaffenheder, som frembringer den
skiønne Varieté, der saa meget viser Skabe-
rens uendelige V\ån.HWest.St.Croix.(1793).7.

2) ifra 1880'erne, som forkortelse af Varieté-

40 teater (se ndf.); ligesom i sv., no. og ty. af

fr. Théåtre des Varietés, parisisk teater med
blandet underholdning (farcer, operetter, vau-

deviller olgn.), jf.: Théatre des Varietés i

Paris. Hrz.l00Aar.(1849).207. jeg har (i Pa-
ris) een Aften været i Y&rietés.HCAnd.
BCÆ.I.200; se IIAPaludan.FS.87ff.; nu (i

officielt spr.) delvis fortrængt af Kabaret
olgn.; se SaVXXIV.547f.) forlystelsessted
med stærkt afvekslende, lettere under-

bo holdning (optræden af artister, sangere,

dansere, ogs. med sketches olgn.); ogs. om
(den af forsk, numre sammensatte) forestilling

paa et saadant forlystelsessted. Etablissement

Store Ravnsborg. Efter Beriderforestilling,

i Varietéen, Optræden af Signor Amicelli.

Pol.^^U1885.4.sp.2. langs Fortovene hylede

Folk, der kom fra Maxiktb..1ørg. VF. 48. de

Kvinder, Kammeraterne . . førte ham sam-
men med i Varieteerne . . frastødte ham

60 med deres sminkede Frækhed og ublu-

færdige Nøgenhed.M Møller. Der er Runer —

.

(1904). 61. TelefB. 1949. 1 1.7455 f. litterær
varieté, (forlystelsessted med) blandet fore-

stilling af mere litleroer art; især om forhold
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i beg. af 1890'erne. den saakaldte „literære"

Varieté. Drachm. (Pol. '/,o 1891. 1. sp 4). (Her-

man) Bangs literære Varieté viste sig at være

en almindelig Revy - Varieté-Forestilling. Po/,

*/il892.2.sp.3. Efter tysk Mønster slog H.

Drachmann i Begyndelsen af 1890'erne til

Lyd for „den litterære Varieté", som skulde

være en kunstnerisk Udformning af Arten.

Sal*XXIV 548. jf.: i Kisten (o: Tivolis vari-

eté) (optraadte) den ny danske Stjærne, Frø- lo

ken Bianca Jensen . . hun havde aflagt et

højtideligt Løfte om (at) hellige sit Talent

til literær Opædling af Varietéernes naive

PubUkum. Esm.IKjøbenhavn. (1891). 187.
\\

hertil ssgr. somy&rieU'&giig (Rubow.HL.22),
-beyiiling (Jur Formularbog.^575), -fore-

stilling fStor Varieté- Forestilling af . . uden-

landske Kunstnere. DagNyh. */i 1880. 3. sp. 6.

Bænkeraderne i Tivolis Teatersal havde i

Anledning af den literære Variétéforestilling 20

veget Pladsen for Borde og Stole. Pol.yil892.

2.sp.3), -personale (Pol.yiol885.4.sp.4),

-pige (AndNx.MR.130), -premiere (Yed et

mærkeligt Sammentræf fandt der igaar Aftes

literær Variété-Premiére Sted baade i Kjø-

benhavn og i Kristiania.Po?.*/i i8S2.2.sp.3^,

-sang f'Hun tænkte paa sin Broders .

.

Foredrag af V&nétésa,nge. Schand.VY 331),
-sanger(inde), -scene (CHans. F.209), -sæ-
son ^Circus Varieté. Det er idag sidste 30

Løverdag i Variétésaisonen. BerlTid.'U 1893.

M.2.sp.5), -teater ^Varieté-Theatret i Per-

pignan. Dag Nyh. "/? 1880. 2. sp. 6. den unge
Skuespiller . . der skal debutere paa Variété-

theatret til Yinter. Schand.SB.^ (1884). 387.

Meyer.*), -vise ofl.

Varietet, en. [vBrie'te'd] ftVarietæt.
OFMull.Svampe.49). (ty. varietåt, fr. varieté

(se Varieté^; fra lat. varietas (gen. -tatisj,

forskel, afveksling, mangfoldighed, til lat. va- 40

rius, forskellig, (af) vekslende) I) (jf. Va-
rieté 1; nu sj.) afveksling; variation;
mangfoldighed. Moth.Conv.V35. Naturens
forunderlige og fast u- endelige Varietet.

Holb.Ep.III.5. denne Sprogfigur . . giver
Stilen Yaxietet. JBaden.Gram.215. sa.FrO.
Meyer.' 2) (jf. Variant 2, Variation 2(2);
noget fra hovedarten afvigende; især (jf.
L Sort 2 (slutn.) og Spilart; naturv.) om
(ting, individ, der tilhører) en afvigende 50
underafdeling af en art; afart; underart.
den egentlig saa kaldte Løg med sine Varie-
teter. Fietsc/ier.HB.gW. Man siger .. at In-
dividerne paa hvert Sted danner en særlig
Varietet (Race, Underart) inden for Arten.
Boas.ZooUllO. En særlig smuk Varietet af

den stribede Granit er den flammede Para-
disbakke-Granit. Trap.*///. 529. (jf. Variant
2,) med videre anv.: det latinske Alphabet
. . kan betragtes som en blot Varietet 60

(af det græske). Bredsdorff.Afh.107. de ikke-
stemte varieteter av vokalerne. Jesp.M/^on.*
99.

II
hertil (naturv.) ssgr. som Varietets -

dannelse (LandbO.IV750), -forsøg (SaU

XXIV548. jf. Sortsforsøg u. Sorts-;, -ren-
hed, -ægthed (LandbO.IV521) ofl.

varige, adj. f'va-ri] adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Bagges.SkR.225. Lehm.111.158).
(glda. d. s. (Bønneb.I.8o), no. d.s.; til V
vare) som har den egenskab at (kunne)
vare; som varer (ved); varende (se V
vare 3;. I) (';/. Varighed 1 samt kort-, lang-,

livsvarig; 1. br.) med forestilling om (og an-

givelse af) en bestemt tidsafgrænsning. Frug-

terne kand samles, saa at de heele Aaret
igiennem kand blive varige. LTid. 1720.Nr.

2.2. Deres to Timer varige ugenlige Møde til-

bragtes med Modtagelsen af Regisseurens Be-

retning. Oversk.L.269. 2) uden forestilling om
(og uden angivelse af) en bestemt tidsgrænse.

2.1) (jf. V vare l.i; i rigsspr. især tO ell.

fagl.) om (brugs) ting, spec. beklædnings-

genstande olgn.: holdbar; solid; durabel.
en Urt, hvor af giøris Klæde, som er

bedre og varigere end Silcke. Pflug.DP.483.

Her hvile nu den Gamles trætte Been,
|

Hvor vi har reist en varig Mindesteen. Heib.

Poet.I.81. Svovlkadmium danner et særdeles

smukt og varigt gult Farvestof. OpfB.^V151.
Der er for . . over tusind Kroner Blomster.

Man synes jo, at Folk kunde samle sig om
en stor og varig Genstand, f. Eks. et smukt
Tæppe, men det vil de ikke.Buchh.DM.174.
LollO.

II
(nu næppe br.) om levende væ-

sen (afkom): livskraftig. Forældres sunde
og stærke Natur lover Staten et sundt
og varigt Mkom.Lægen.V11.205. De Vildes

Børn, som haardest opdrages, ere de Næ-
rigste. Aaskow.MH.45. 2.2) (især Cp; til V
vare I.2 og 2.1, om virksomhed, tilstand, for-

hold, følelse olgn.: som varer (ved) inden
for et ubestemt tidsrum, indtil videre,

(næsten) ubegrænset. Selskaber (0: for-

eninger) af denne Art pleie sielden at være
varige. Ew.(1914).IY123. denne stærk op-

blussende . . Lidenskab, hvor kort varer den

selv, men hvor varige ere dens ulyksalige

Følger? Basth.AaT.384. Gal.2.5(se u. Y. vare

3.2;. Tungsindigheden havde . . fæstet varig

Bopæl i hans Indre. Kofoed-Hansen.KA.II.

269. en varig Fred mellem Landene. O/^ms.

IMt.204. Rutineret Ærmedame kan straks

faa varigt Arbej de. Socialdem.^/i2 1940.13.sp. 1

.

et usædvanlig råt overfald, der sandsynlig-

vis vil give (den overfaldne) varigt mén.

smst."/itl949.1.sp.3. jf.: *Omsonst forsøgte

Konstner-Flid og Meisel
|
At variggiøro

deres Minde. Frank.SD.259. || landbr. Varig
Kultur kaldes enhver Plantebevoksning,

som henligger stedse eller paa ubestemt Tid

i en længere Aarrsekke. LandbO.IV750. Va-
rig Græsmark (d.s. s.) Vedvarende Græs-

mark,smsf. Tarig-hed, en. {glda. d.s.

(Bønneb.I.91)) den egenskab, det forhold at

være varig. I) (uden for særlige udtryk

især Q}) til varig 1; i talespr. især i forb.

være, blive af kort (VSO. CSPet.

Utt.942) ell. (jf. bet. 2.2) (ikke) af lang
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varighed (VSO. Ludv.). all ævig Straf

(efter døden) er (ikke) lige stor: thi, endskiønt
den er lige stor i Henseende til Varigheden,
saa er den dog ikke Uge stor i Henseende
til \vegten. Holb.MTkr.157. de Skrift-Steder,

som kalde Helvedes Pine . . evig, (maa for-

taas) ikke om en meget lang Varighed, men
slet hen om en uendelig, det er, uindskræn-
ket Yaxighed. Ruge.FT.182. *ingen Ting paa
Jorden her . . |

Er af bestandig Varighed, lo

Bagges.Ungd.II.79. Kongen kan indkalde
Rigsdagen til overordentlige Sammenkom-
ster, hvis Varighed beroer paa hans Be-
stemmelse. Grundl.(1849).§25. Feberanfalde-

ne (ved malaria) er af meget forskellig Varig-

hed, snart kun faa Minutter, snart halve
Dage. NaturensV 1919.167. 2) Hl varig 2.

2.1) (isiTf 03 ell. fagl.) til varig 2.i. Moth.V65.
Urmageren . . havde hæftet (lysekronens løse

arme) med Stifter og Tinlodning, men det 20

havde ingen Y&nghed. LHøyer.G.41. Skytses
Yaxighed. Mil Conv.V111.452. den varmebe-
handling, der . . giver stålet længst varighed.

Thaulow.M.1.259. 2.2) (iiden for særlige ud-
tryk isår (s) til varig 2.2; spec. i forb. have
varighed ell. (ogs. i talespr.; jf. bet. 1)
'ikke) være af varighed (MO.^ Ludv.)
lign. Hvad under Maanen er, har ingen
\' SLvighed. Wess.162. (bordet var) ordnet og
-inykket . . med saa megen Omhu, som om 30

det skulde være et Værk til Varighed. 5166.

(jab.1.138. (afbryd) dine Misgjerninger ved
Barmhjertighed . . dersom din Fred skal

have Varighed (Chr.VI: maaskee forlænges;

1931: om din Lykke maaske kunde vare^.

Dan.4.27. være (blive) . . uden Varighed.
VSO. Varigheds-, i ssgr. især (ø) til

Varighed (1 og) 2(i), i udtryk for (prøve af)
>t materiales modstandsevne over for gentagne

ifdre paavirkninger (bøjning, slag, belastning 40

lign.): Varigheds-brud (brud, der skyldes

udmattelse (2); udmattelsesbrud. Maskinbog
Ijandm.21. IngBygn.1948.1 .sp.l) , -brudstyr-
ke ^Varighedsbrudstyrken (maales ved) den
største statiske Spænding, som Materialet

til Stadighed kan taale uden at brydes.

AKIIolm.Maskinelementer.(1935).13), -boje-
preve (SmedeMaskinarb. 139), -bøjestyrkc
(Ing Bygn. 1941.47.8p.2), -formel (Thaulow.
M.i.263), -tormg (Suenson.B.I.136. AK so

Holm. Maskinelementer. (1935). 13), -prøve
' <'''><ribogen.(1938).397), -prøTuing (Smede

inarb.138) , -slai^rprøve (smst.139),
- .tra'kprøTe (8mst.l38), -styrke (Tekn
heks. 11.595).

II (flyv.) om (svæve)flyvning

nf betydelig udstrækning i tid: Varigheds-
fly vn In t?, -rekord (FlyveO.).

I. varlin;, adj. f'vBrli, 'va'rli] vårlig.

Iløysg.AO. 143.147. jf. Moth.V62. adv. d. s.

eU. -t ell. (t) -en (Ez.17.5 (Chr.VI). Holb. 60

1>H. 1.671. 8a.Herod.71. Clitau.IR.45. Biehl.

1)Q.1V151). (ænyd.d.8., æda. (adv.) warlic
(Uarp.Kr.82.159.

jf. u warlic. DQL.V.260),
SV. no. varlig, oldn. varligr (adv. varliga),

jf. æda. (adv.) warlæ (AM.), oldn. varia; til

III. var; jf. forvarlig)

1) (især med overgang til bet. 2; 1. Ir.)

agtpaagivende; var (III.l.i); opmærk-
som. De kom i Dispute i Henseende til

dramatiske Selskabers Nytte for Sæderne,
jeg taug stille og var en varlig Tilhører.

HHans.PD.32. min Selvopholdelsesdrift rej-

ser sig til varlig Modstajid. IRaunkiær.MK.
33. jf. bet. 2.1 : *Antilochos . , plyndred hans
Rustning,

|
Blikkende varlig omkring. Wilst.

Il.XIII.v.551.

2) ^„ Talespr. "Lew'n.; nu især Qp (spee.

højtid., poet.) ell. i mere folkeligt spr., jf.

Feilb. LollOr.33) med særlig forestilling om
forsigtighed i adfærd, (især anv. som ad-

jektivisk apposition ell. som adv.). 2.1) (uden
skarp adskillelse fra bet. 2.2) som (opmærk-
somt, agtsomt) stræber at vogte sig (ell.

sit) for noget truende, frygtet, farligt;
var (III.I.2); forsigtig, griber ham (0:

Jesus), og henfører ham varligen (1819: fø-

rer ham sikkert hort).Marc.l4.44 (Chr.VI).
*(da) mit Huus . . kom paa Fald, blev alle

derved bange,
|

Tilside løb, og gav der-

fra et varligt Spring. Falst.Ovid.24. de (er)

meget varlige, og lade ham altid drikke
først, af Frygt for Giit. Reiser.IV54. at de
. , varligen og agtsom omgaaes med Ild og
Ly3.Forordn.^''/il799.§l,l. *en Dreng paa
fjorten Aar . . |

Paa Elskov sig aldeles ei

forstaaer . . |
Handl derfor med de fjor-

ten Aar lidt varlig,
|

Thi viid, en Dreng
paa sexten Aar er laTUg.PalM.AdamH.1.76.
*Du kan ei undres over, at jeg varlig,

|

Forsigtig næsten, speider i dit Aasyn —
|

Du veed, jo skjønnere, desraere farlig.

Aarestr.ED.179. Bjærgmanden havde ikke

været saa varlig at tage sin Økse med, og
han maatte nu tilbage efter en Økse. Kl
Berntsen.Æ. 1.38. i leveregler.: Vandre varlig

og tær sparlig I Tiden er nu farlig; Døden
kommer sn&rhg. Mau.2308 (se ogs.u. sparlig/

Er Vejen farlig, saa gak varlig I smst.2320.
||

med nærmere bestemmelse ved præp. med ell.

ved ell. (nu næppe br.) i. Hvis Autores, sær
Poeter, saadant nøje eftertænkte, vilde de i

det ringeste blive varligere i at skrive. Holb.

MTkr.119. den døde Prestes Ihukommelse
giør ham varlig i at kalde Vrester.EPont.

Men.III.393. *Man med at nævne Folk ei

nok kan være varlig. Wess.98. man maa
være saare varlig ved Brugen af (Marten-

sens livserindringer) som biografisk Kilde. Osk
And.(KirkehistSaml.6R.I.141). 2.2) (jf. bet.

2.1 og III. var l.a^ som (opmærksomt, agt-

somt) stræber at undgaa (varer sig for) vold-

som, haardhændet, ublid adfærd ell. behand-

ling (af en ell. noget); varsom; nænsom;
stille; forsigtig. „Jeg vilde gierne see paa
nogle Vifter" . . „jeg vil da bede, Jomfruen
vil omgaaes varlig med dem." — „Der skal,

saa min Troe, ingen komme til skade i mine
Ilænder." Ilolb.Vgs.1.6. •Saa tag da Kisten,
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men tag ey for haardt.
|
Det er en gammel

Mand, ak "bær ham xarlig.Oehl.PSkr. 11.94.

Vindvet i! men tyst og varlig,
|
Søvnen

er den Syge god. Drachm.RR.l16. tage var-

ligt på skøre sa.geT.HjælpeO. Saa stoppede

han den smalle Dyne varligt ned om det

syge Ba,Tn.Bergs.S.87. *et varligt Kys paa
en blysom Kind. Jørg.St.14. (han) knælede

ned ved Siden af den syge Prins, hvis Hoved
han med varlige Hænder lagde til Hvile paa
sit Knæ. GyrLemche.S.111.117.

II. Tarli[(« adv. se vaarle.

'Varlis;-hed, en. (ænyd. d.s.; nu CP,

1. ir.} især til I. varlig 2.i : (opnwerksom, agt-

som) forsigtighed, saa behøver jeg al den Var-

lighed, som en Vandrings-Mand, der . . skal

giennemvandre ubekiendte Lande.Eilsch.Phil

Brev.37. de mærkelige Sagn, I (o: Saxo) .

.

har bevaret fra Forglemmelsen, ere Tant
og ubetydelige Fabler . . jeg mener . . at

alt Sligt med Varlighed maa bibringes Ung-
dommen, hvis det ikke skal nære uchriste-

lige Yoxdomme.Ing.VS} I.(1826).15. dette

Skrift, som Omstændighederne henviser os

til som Hovedkilde . . maa bruges med Var-
lighed. OskAnd.(KirkehistSaml.6R.I.135). jf.

varlig 2.2: (den syge konge blev) med ald

Ømhed og Varlighed stUle forflyttet fra

Hammeln .. til Iium.en.Slange.ChrIV 553.

den store Varlighed og Behændighed, hvor-

med de . . nedlade deres Bytte. Bagges.NK.
216.

'Vtkrlingt en. se Vaarling.

varm, adj. [vBr'm] ell. [va'rm] (jf. skrive-

former som var em. ChrFlensi.DM.1.32. Fa-
rumEr.53. sml. Feilb.). (æda. warm (Harp.
Kr.66.71 ofl,.), sv. no. varm, oldn. varmr, eng.

osax. oldfris. holl. oht. ty. warm; muligvis besl.

m. oldslavisk variti, koge (trans.), litauisk

versme, (en) kilde, lettisk wersme, glød; jf.

I. Varme, II. varme || ordet er et svagere

udtr. end III. hed (jf. dog ndf. sp.eOS"^^))
I) som udtr. for en betydelig grad af

varme, en høj temperatur, især i forhold
til det menneskelige legemes normale
temperatur (jf. ssgr. (især til de sp.608**^
og sp.609*'^ nævnte anv. ell. i bet. I.2) som
gennem-, ko-, lue-, lummer-, lunke-, mælke-,
skold-, sol-, sommer-, stegvarm, forb. som
bagende (se I. bage 2.3^, blussende (Cit.1847.
(ECALund.St.il.234)), brændende (Levet-
zow.ToFort.225), dampende (se dampe l.i^,

skoldende (se skolde ^), smeltende (Pol.^^/n
1949.5.sp.4), smældende (se II. smælde 8^,
stegende (se V stege 3.i), stikkende (CK
Molb.Span.25. CReimer.NB.394), sydende
(se II. syde 1^, trykkende (Hrz.D.1.99. Ek-
strabU/iol950.9.sp.3) varm samt sammenlig-
ningsudtr. (om overdreven, ubehagelig varme)
som varm(t) som i en badstue (se u. Badstue

;

jf. badstuevarm;, en bagerovn (jf. Kanda-
nus.LP.113), et drivhus (Socialdem.*/»1947.
å.sp.l), varm som en potte (Arlaud.525; jf.

krukke-, pottevarm^^; ogs. m. neutral bet.

0: angivende temperatur i al alm.: af en vis

(høj ell. lav) varmegrad: Vandet var i

Gaar varmere end Lniten.D&H. vandet var

kun seks grader varmt
j
de to stuer var lige

varme
i
hvor varmt er vandet i dag?

j

i. i) i al alm. den Fugtighed og Kjølighed,

som en Møllesteen bør have, naar Melet
ikke skal for hurtigen blive varmt under
Malingen. Rawert & Garlieb. Bornholm. (1819).

10 40. en meget varm (nu: hø]) Temperatur,
der ved en Theeraaskine . . steg til Badstue-

varme. (?t/i6./Tr207. (de) behøvede (ikke) at

vende og dreje hver Skilling varm, før de

vovede at give den ud. NatTid."/il947.Sønd.
l.sp.4. jf. bet. 1.8 og haandvarm: Et Kugle-

leje maa ikke blive varmere, end at det

stadig kan berøres med H&anden. Bek.Nr.

233*yiol936.§6. talem.: kold maj (sommer)
giver (gør) varmt ladegulv (logulv, lade, lo),

20 se II. kold 1.1 slutn.
\\ (jf. Varmluft^ om

damp, luft olgn. (i atmosfæren, naturen ell.

opvarmet til teknisk brug). Moth.S937(se u.

Svalm;. Oehl.C.126(se u. I. Bad 2.2;. per-

forerede Jernplader (hvorigennem der ledes

varm Lnft).Hvadhedder det? (1947).471. den
varme em fra hestenes muler j

talem.: puste

koldt og varmt af een mund, se II. puste

2.1.
II

om vædske, navnlig vand (der op-

træder med (forholdsvis) høj temperatur i na-

30 turen (jf. ndf. sp.609^'^) ell. (jf. u. bet.1.2

og Varmtvandj opvarmes kunstigt; spec. (jf.

bet. 1.4; dagl.) om vædske paa kogepunktet:

vand er hedt, når man ikke kan holde

fingrene i det, men om kogende vand siger

man mest, at det er vaTmt.Hjortø.OS.118.

saa snart vandet er varmt, laver jeg kaffe \).

Pflug.DP.473 (se II. kold l.i^. MO.^u. Var-

medunk^. hotel med varmt og koldt vand
paa alle værelser

j
(jarg.) i talem.: der er

40 lukket (af) for det varme vand, se IV lukke

8.2. han har ikke opfundet det varme
vand (0: han er dum).Bom.S.54. varmt
bad (varme bade) (jf. Varmbad og Bad sp.

1003*^«- (og 1005*'-^)): »Aachens varme Bad.

KomGrønneg.1.18. Han syntes, han maatte
lige strax i varmt Båd. EChristians.Hj.l25.

varm kilde: S&B. Fleuron.STH.183. se

ogs. u. I. Kilde 1, Springkilde, om forb. som
varmt blod, varm(e) taare(r) se bet. I.5 slutn.

50 II
om (hvad der benyttes, gør tjeneste som)

varmekilde, varmegiver olgn. hvor brænd-
te (svovlstikken) ! det var en varm, klar Lue.

ECAnd.(1919).II.207. den varme Kakkel-
ovn, smst.209. VSO. vil du have en varm
Sten i Aften? LoWO. Cj/. Varmesten^. Peders

varme sten, se Sankt Peter l(jf. Moth.V66).
sml. varm dunk (0: varmedunk) u. 1. Dunk
1.2. den Kakkelovn . . kan længe holde sig

varm. VSO.11.621. varm ende, (jarg.:) den

60 glødende ende af en cigar(et) (anvendt til at

tænde en andens cigar(et) ved). Vogel-Jørg.

B0.592. Bom.S.92. \\ om vejrforhold (ell.

deraf præget tidsrum), (komedien) begyndte
for den varme Aarstids Skyld .". sildig.
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Tode.IX.150. de varme Dage kjørte Folk .

.

ta Shsvig. HCAnd.ML.525. Et varmt Klima.

VSO. varm sommer, se Sommer 1.2. den
varme tid paa dagen ell. tid dags, se Tid 3.i.

varmt vejr (weirUg. D&H.II.550): Moth.
V91. vAph.(1759). VSO.VIII.201. jf.: Det
var et varmt, tæt Reg^nyeiT. Schand.Fort.255.

om solvarme, solskin: *bevise,
|
At Soelens

Dd er \&xm.Ew.(1914).III.136. ude i det

varme ^o\%k\n..ECAnd.(1919).I.65. (Tomme-
lise) skulde boe . . dybt nede under Jorden,

aldrig komme ud i den varme Sol. smst.67.

Middagssolen brændte varmt. Holst.UH.28.
VSO. (delvis til flg. gruppe) i upers. udtr.

som der (Schand.IF.332. Nans.M.55) ell.

her er varmt (HCAnd.BC.III.288. Mau.
3553). det er varmt (især vulg. (jf. den
sp.607"^): den er yaxm.Ekstrabl.*U1944.5.

sp.3): FarumEr.53.S&B.Feilb. det er varmt
i luften ell. vejret. S&B. Pol.*ul941.6.
sp.l. talem. (jf. u. I. Ravn 2.2): det er så varmt
at rafnen .. gaber. Moth.V66. VilhAnd.HP.
46.

II
om lokalitet; dels (navnlig m. tanke

paa opvarmning ad kunstig vej) om (inden-

dørs) opholdssted som værelse, seng (jf. bet.

1.9) olgn.: *Hun bliver i sin bløde, varme
Seng.Oehl.I.169. *Han (o: en torbist) eied

i Mødding en Stue varm. PMøll.(1855).I.19.

(hun) lagde blød Bomuld . . paa Siderne af

Fuglen, for at den kunde ligge varmt i den
kolde Jord.HCAnd.(1919).I.64. sidde varmt
ved Arnestedet. Brondes./Yi^i^^y. bet. 2.3^.

Folk, der (fra kulden) kommer ind i et

varmt Værelse. KBlixen.AF.287. du maa hel-

lere fyre nu, saa vi kan faa (jf. u. I. fyre

1.1^ ell. have det lidt varmt, til gæsterne
kommer i aften

j
se ogs. u. I. Sted 2. talem.:

den varme seng og (den) lade dreng kunne
ej vel skilles ad olgn., se IV lad. Seng 1.2.

i forb. m. gøre: Mon du dig bilder ind

en Pige er en Dyne?
| Der bruges ikkun

til at giøre Sengen varm. Holb.SJciemt.D4.''

HaveD.(1762).251(se u. Ilding 1). Bagges.

Ungd. 11.154. S&B. Den Stue kan ikke

holdes varm med den Kakkelovn. ySO.
11.621. dels (jf. mellem-, middel-, midvarm^
om omraade m. forholdsvis høj temperatur

(spec: de (sub) tropiske egne): (araberne)

flytte . . naar Kulden kommer, hen til en
varmere Himmel-Egn. rM«tn.//.3(50. »Al Ver-
dens Kringel og snurrige Bold, | Baade hvor
den er varm og hvor den er kold, | Vil

jeg rigtig besee. PMøU.(1855).I.60. »Saa spil

din brede Vinge, Vader (o: storken),
\
mod

andre, varme Breddegrader. JVJens.,IB. 29.

varm zone, se Zone. især i forb. de varme
lande, se Land 4.8 beg. (jf. Molh.V67).
det varme vand, {efter eng. (the) warm
water i sa. bet.; polit.-jarg.) om havene i

jordens varme(re) egne, i modsætn. til de ark-
tiske, ikke isfri have: den begyndende rus-
tiske Fremtrængen imod „Det varme Vand"
og Indien. VerdenGD.IV,1.56.

1.2) om (del af) madvarer, føde-, ny-

XXTI. Bentrykt >Vt 19S1

delsesmidler, som tilberedes ved varmepaa-
virkning (kogning, stegning) og nydes, før

(væsentlig) afkøling er indtraadt (ogs. m. spec.

henblik paa, at det tilberedte, serverede (endnu)

er for hedt til, at det kan nydes: jeg vilde

gærne have en Kop Chokolade, hvis den
ikke er varm mere.VilhRasm.BU.110. pas
paa, kartoflerne er varme! j^. Suppen maa
søbes varm, o: imens den er varm. Høysg.S.

10 48. du skal bringe mig min Kaffe; lad mig
see, du passer at holde den over en stadig

Ild, for at den kan være varm. Heib. Poet.

VII.357. Der er St. Croix Rom, og der er

Sukker, og der er varmt Vand (o: til toddy).

Schand.BS.217. (han) saå Pigerne malke og
drak Mælk saa varm, som den kom fra Yve-
ret, smst. 292. KLars. UR. 203. varm aftens-

mad (jf. u. II. kold 1.2^, anretning (VSO.),
frokost (jf. u. bet. I.9), føde (Feilb.), mad

20 (se I. Mad beg.; jf. u. bet. I.9), ret (se II.

Ret 1; jf. (spøg.): (kabaretkunstnerinden)

Frøken B. (er) den lille varme Ret. PoJ.*/i

1922.6.sp.3), steg (se I. Steg I.2). spise noget
varmt, se II. spise 2.2. t forb. m. holde:
S&B. Karbonaden var holdt varm uden at

snerpe. J?ørd.LJS.2SS. Bagning.70. se ogs. u.

Termoflaske, refl.: VSO.II.621. kaffe kan
holde sig varm i timevis i en termoflaske

talem. (dagl.): (ved denne metode) faar man
30 Maden meget varmere paa Bordet, og varm
Mad skal være v arm.PoU*U1941. Till.12.

sp.2. Han taler, som om han har en
varm kartoffel i m.\xndcn.HNorlev.L.169.

jf.: man kan faa en fin engelsk udtale, om
man har en varm kartoffel i munden, Pol.

*/iol949.Sønd.5.sp.3. gaa eil. luske uden om
noget som katten om den varme grød, se

Grød 1, luske l.i. || om bagværk (ofte nær-
mende sig bet.: (ganske) friskbagt). Dette er

40 vort Brød, det toge vi varmt med os paa
Reisen . . men see, nu er det tørt, og det er

mullent. Jos.9.12. [JKrohn.]PetersJul.[1866].
I.V.3. Min Mor gav Æbleskiver . . som Folk
fik varme lige fra Panden. UDahlerup.GT.47

.

varme hveder, varmt hvedebrød, se II. Hvede,
Hvedebrød 1. i sammenligning: gaa af som
varmt brød, se I. Brød 1; jf.: tre Oplag
rives bort som varmt Brød. Blich.(1920).

VI1.207.
II

i substantivisk anv. (nu vist kun
50 i intk.: varmt ell. (om anretning) det

varme;. Biehl.DQ. 11.71 (se u. II. kold I.2;.

koge sig lidt varmt til .. Nadver. (7 Gre-

gersen.KS.6. Smørrebrødsjomfru kendt med
det varme, ar\tagea. Pol."^tl942.11.8p.3. jf.

u. II. spise 2.1 og Vogel-Jørg.BO.486. — om
drikke (spec. spirituøse som toddy, grog): i en
af de smaa Kneiper saae jeg P'ader B. sidde

taus hensjunken . . medens et Glas Varmt
stod foran ham paa Bordet. Bergs.PP.39.

60 en god gammeldags Snaps, et ærligt Glas
Viin . . hører til Contrabande (hjemme), jeg

(kom) til at gaac paa Restauration og faae

mig en varm. EWolle.EtParKomedier.(1851).
15. Drachm.F.I.505. en tår varmt (j: om
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kaffe). Feilb. gaa ned i „Ginnerups Kælder"

. , og faa noget varmt i Livet. (?akc/i.

(Tilsk.1928.1.367). Sæt jer hen til Skiven

og faa en Mundfuld varmt i Livetl Elkjær.

NT.58. se ogs. u. Liv 13.2.
||

(restaurations-

jarg.) i videre anv. den varme ende, se 1.

Ende 2 (og Vogel-Jørg.B0.592J. om restau-

rationskøkken, hvor varm mad tilberedes: Re-

stauranten er delt i 4 Afdelinger, og .

.

hun (o: en kogerske) havde med en af disse lo

Afdelinger at gøre, nemlig „Det varme
Køkken". Ugeskr. f Retsv. 1940.A. 838. Varme
og kolde Jomfruer satte sig til Hvile paa
Smørrebrødsstuens Bord. Der var køligere

her end i det v slt me. ErlKrist.DH.20. varm
jomfru, jomfru (3.2), der tilbereder varm
mad: Naar man havde svømmet . . saa

gjorde det godt at vide, at et Sted stod

der en varm Jomfru og stegte en tyk Ko-
telet. Btichh.Su.1.54. se ogs. ovf. 1.12. 20

1.3) (fagl.) om særlig virksomhed, frem-

gangsmaade olgn. (ved haandværk, industri

osv.), hvorved der anvendes varme, opvarm-
ning, varm støbning (2.i), varmt tryk (4);

smede (IV 1), trykke (6.1), valse (II.2)

varmt, se ogs. u. IL kold 1.3 beg. \\ varm
bygning, (nu næppe br.) om (indretning

af) bistade, hvor bikagerne vender fladen mod
flyvehullet (og derved holder den køligere ydre

luft ude). Fleischer.B.165. \\ varm bænk, 30

(gart.) bænk (4.i) med varm (I.7) gødning.

Purløg kan . . fremdrives paa varm Bænk.
HavebrL.^ 1.468. \\ varm forgyldning,
forsølvning, (nu sj.) d. s. s. Ild-, Lue-
forgyldning, -forsølvning. Wilkens. Overs, af
Karmarsch:Technologie.I.(1852).503. VSO.

\\

varmt hus, (gart.) d. s. s. Varmehus 2.

ORung.VS.101(se u. II. kold I.3;. jf.: varmt
Væxthuus. F/SO. ^M. Varmhuus). || varm
kype, (farv.) (kar med) farvebad (kype), 40

fremstillet ved opvarmning; varmkype. Manu-
fact.(1872).278. Dengl.By.1927.46. || varm
kølle, se I. Kølle 1. || varmt omslag, se

Omslag 1.2.
II
varm presse, se I. Presse 1.2.

II
varm rulle, rulle ( 1.2.1 ), hvor tøjet glattes,

rulles under varme; varmrulle. BerlTid.*/ii

1944.M.14.sp.4. jf.: Bomuldstøi og Lærred
(modtages) til varm Mangling og til Glit-

nmg. Adr.*/il831.5.sp.l.
\\ varm serviet,

se Serviet slutn.

'•*) (jf' brun-, rød-, smelte-, svejsevarm;
især fagl.) i udtr. for, at en saadan temperatur
er til stede, tilvejebragt, at et arbejde kan fore-

gaa (under de gunstigste vilkaar), en virk-

somhed (med held) kan paabegyndes ell. fort-

sættes. Er dit Jern (0: krølle-, strygejærn)

vaxmt? Levin. (u. Veirglas/ Pont. Muld. 173
(se u. II. ugle 1.1; om krøllejærn). Varm
Mørtel muUggør Vinterarbejde.fii^B.1936.
46. en varm Maskine (o: et lokomotiv med eo

dampen oppe). LokomotivT.1943.201.sp.2. Ra-
diomusik . . P. vilde blot holde Appara-
tet yaimt.AaDons.MY265. talem.: smede,
mens jærnet er varmt, se Jærn 3.

||
(delvis

m. overgang til bet. 2) i videre (uegl.) anv.

holde stolen varm (for en), se I. Stol 1.4.

jf.: en Art midlertidig Rigsforstander, der

holder Tronen varm. Dagl^yh.^U1926.16.sp.l

.

(jf. bet. l.s) i udtr. for at arbejde (spille, tale

osv.) sig op, komme i aande, efterhaanden

som en virksomhed skrider frem: efterhaanden
som han læste sig varm, blev Stemmen sik-

TeTe.Schand.TF.II.88.AndNx.DM.III.69(se
gaa sp.482"'). Næstved -Spillerne er ofte

længe om at komme i Gang, de skal som
Regel spilles varme først. PoU^/il935.10.sp.l.

tale sig varm, se II. tale 12.i. (mods. koldt
ben (se II. kold 1.8j; fodbold-jarg., 1. br.:)

varmt ben, ben, hvormed man sparker godt,

sikkert, et Raad til unge Spillere, der har
„et koldt Ben": Sørg for at faa et ordentligt

Skrub (0: beskadigelse) paa det „varme"
Ben og brug saa det „kolde", saa bliver

ogsaa det . . mere eller mindre „varmt".
Tre fraLandsholdet.(1933).10. smst.45.

1.5) (jf. livs-, senge-, vekselvarm^ om til-

stande i det menneskelige (dyriske) legeme;

dels som udtr. for det sunde legemes normale
temperatur, dels om (fornemmelse af) tempe-

raturforhøjelse fremkaldt af bl. a. omgivelser-

nes hede, arbejde, livlig bevægelse, sygelige

tilstande (jf. u. bet. l.s) ell. (jf. bet. 2.1-2^

sindsstemninger som angst, vrede, glæde olgn.

(i slebent sprog undertiden anvendt eufem.

for svedt, svedig: han lider af varme fødder

(0: af fodsved)
\ jf. GyldendalsSparebog.(1941).

165. Borries.P.130). Barnets Legeme blev

va,Tmt.2Kg.4.34. *Forkiøl Dem ikke, De er

saa yzxni\Oehl.Digte.(1803).241. D. skøttede

af Natur ikke om at blive varm, skønt man
ikke kunde kalde ham efterladen. JFJens.
NH.144. Barnet maa . . holdes varmt ved
Y&Tmeånnk.VortHj.II,1.168. har du det
for varmt? skal jeg lukke et vindue op? !

(han) knappede Pjækkerten op — han
havde med eet faaet det urimelig varmt.
Holst.III.82. jf. (uegl., især spøg., om ting):

Jeg for sammen ved et Knald fra den hede
Kakkelovn. Rektoren . . vendte sine Æbler
og sagde at det bare var en Skal som
fik det for warmt.AHenningsen.Byen erobret.

(1945).13. Skulle isens tilbagetog i nord og

søernes udtørring i syd betyde, at jordkloden

som helhed havde faaet det varmere. Poi.

"U1949.9.sp.3. (m. ordspil paa den sp. 615*'^-

anførte bet.; dagl.) talem.: varme piger (ell.

karle. UfF. Feilb.1.377) fryser ikke (ell.

aldrig^, sagt, naar (unge) mennesker beklager

sig over, at de fryser, ell. som svar, naar der

sporges, om de fryser. Kok.Da.Ordsprog.(1870).

nr.l333. 8orøAmtstid.^''U1945.5.sp.2. som obj.-

præd. ved refl. verber: gnide, skrubbe sig

varm (efter et koldt strandbad)
j
arbejde

(vAph. (1764). Cit.1800. (FStuckenberg.F.II.

146). S&B.), gaa (vAph.(1764). *Det er

koldt, og man maa gaa sig -varm. PFaber.

VY113. se ogs. gaa sp.482"'), løbe (Høysg.

S.54) sig varm. Ved sligt Arbeid kan man
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ikke .. holde sig \a.Tm.VSO.11.622. saa-

længe et Menneske kan holde sig varm, saa

kan det ogsaa holde Livet. Elkjær.MH.57.
||

om en døds legeme: som endnu har livsvarme

i sig. han er min troe stok steen død .

.

Men han er varm endnu. Holb.Hex. 1. 8. Ræ-
ven er strejfet (o: flaaet) — det gaar nemt,
saalænge den er \aLTm.Bogan.I.169. Martin
AHans.JR.21.

\\
(delvis til bet. 2.1-2; navn-

lig i forb. m. præp.-led) m. angivelse af den
legemsdel, der er sæde for varmeffornem-
melsejn. den Rhinske Vin kand nock giøre

n varm om Ilolvedet.Sort.Poet.83. (dette)

_iorde mig varm i Hovedet (o: af ophidselse).

rode.IX.212. jeg er varm om Fødderne.

•<<&B. M. blev skiftevis varm og kold over

hele KioTpipen. BMikkels.TF.33. varm om
hjertet (jf. hjertevarm^; Schand.O.II.313.

Enhver dansk Læser bliver varm om Hjertet

ved at høre Poul Møller nævne. Høffd.DF.
118. varm om øre(r)ne, (nu alm.:) hed

om øre(r)ne (se III. hed 3.1^. Det er en
Ting, som . . giør mig varm om Ørene, naar
jeg tæncker deTpåa..JRPaulli.Kandest.El.''
S. blev varm om Ørerne . . Var det ham,
der blev sigtet til? EBertels.D.106. jf.: Der
var virkelig visse Tider i Holbergs Liv .

.

da han var temmelig varm om Ørene og
kunde komme „i Alteration", naar en Dør
slog i, eller en Student kom ind. VilhAnd.
nB.68.

II
om legemsdele ell. hvad legemet

udskiller. Spurvene (kastede) varmt Skarn
i mine Øine. To6.2.ii. *Barnet laae med
varme Kind paa Vnden.Ing.RSE.VII.238.
•1 dit (o: vinterens) Sneelag Fingren brænd-
te,

I
Som ved Ovnens Lue, v&Tm.Aarestr.

SS.III.98. som obj.-præd.: AndNx.DM.1.168
(se u. IV rulle l.i^. hun bankede Hænderne
varme paa den ru Stenflade. 6rrat;i.JBP.i77.

faa næsen varm, se I. Næse 1. holde Maven
varm.y^O. selv Hænderne kunde han ikke
holde varme i Lommen. Søiberg.KK.11.126.
talem.: man skal holde hovedet koldt og
fødderne varme. *Hold Hovedet koldt,

0^ Foden varm,
|
og prop ej alt for fuld

din Tarm. LundMadsen.Apotekeren og Dokto-
ren.(1945).89. sålenge der er varmt bl6d
i mii,'. Afo</i.F67^s»ni. u. Blodsdraabe^. Den
raske Ungdom stormer hastigt hen, |

Det
varrne Blod i vældigt Oprør syder. Blich.

(1'>K)).V.6. jf. varmblodet 1: Pattedyr og
i"ugle have varmt Blod. V-SO. varm(e)
taare(r), se I. Taare 1.2 (og Boye.AD.Vl.
^2). om forb. som varmt bryst, hjerte se u.

>'ft.2.i. —
(jf. u. bet. 1.9; dial.) t udtr. for

"' WJQ^y banke: faa et par varme kæber
dl. erer. Feilb.I1.144.III.1180.

1.6) (landbr.) om jord: let og tør (sandet),
"oa al den hurtig gennemvarmes af solen.

sandede, stærkt muldblandede og gjødskede
Jorder ere vaime.Olufs.fjandoecon.So. Landm
H.I.97.

1.7) (U- HI. hed 1.1 sluin., 11. kold 1.7

og varm bænk u. bet. l.s) om gødning: som

ved gæring udvikler stærk varme, har
(man) lidt gammel udbrændt Gødning, er

det godt at lægge et tyndt Lag deraf oven-
paa den varme, hiske.JNRisum.Drivhuse.
(1935).10. Hestegødning . . tager let Varme
og kaldes derfor en varm Gødning. Lawd&O.'
7.563.

1.8) i udtr. for, at en (ved gæring, betæn-

delse, friktion opstaaet) temperaturforøgelse

10 foraarsager beskadigelse, kvalitetsforringelse,

skærpelse af et sygdomsforløb olgn.
|| (jf.

gulvvarm (u. gulvbrændt^^ om (indhøstet)

korn ell. hø. saasnart Brødkornet, ikke alt

for tørt, i Efteraarstiden kommer til at staa

eller Ugge i Sække bare nogle faa Dage, saa
bliver det varmt, er paa Vej til at blive

foTdæTvet.Pol."/»1941.17.sp.3.
\\

(med.) om
betændelse, byld olgn. MHSaxtorph.Clinisk
Chirurgi.I.(1878).l. SaVl.llO. en afrundet,

20 benhaard, hverken varm eller øm Fortyk-

kelse (paa et hesteben). MdsskrDyrl.LVl.329.

II (jf. I. Varmløben, II. varm-løben, -løb-

ning^ om maskindel (aksel, leje) olgn.:

som under funktionen bliver stærkt ophedet

(og derved (midlertidig) uanvendelig), (paa-
se) at Axlerne ikke ere vaxme. SjællJernb.
Tjeneste-Regl.30. Kanonen er bleven varm.
Scheller.MarO. Der kan jo af og til være
noget i Vejen med et . . Lokomotiv; det

30 kan være en varm Stang eller et varmt
Hjul. LokomotivT.1938.72.sp. 2. løbe varm, se

II. løbe 9.3.

1.9) uegl., om hvad der (uden selv at være

varmt) er aarsag til (en fornemmelse af)

varme. \\ om virksomhed, arbejde, et varmt
Arbeide. VSO. de gamle varme, svingende
Rotationsdanse.JFJens.J.59. puh, det var
en varm omgang ell. (jf. II. en 26) en varm
en i

II
(nu sj., jf. VSO.) om spirituøs drik:

40 hed (III. 4); fyrig (1.3). En meget varm
. . Viin, Likør. 750. jf. f^ det varme,
om brændevin. Moth.V66 („hoR bønder").

||

(dagl.) om slag olgn.: som (føres med stor

kraft og derved) fremkalder en fornemmelse

af varme paa det ramte sted. Moth.V9. det

vil volde Dig en varm Øredask af Din Mand.
NPWiwel.NS.26. de fik en Lussing . . en

af de vdiXme.BUolst.T.9. Et Par varme Øre-

tæver. JyllP.*U1922. 4. sp. 2. en varm vaffel

50 (varme vafler), se II. Vaffel, jf. udtr. som
faa varm frokost, faa sin varme mad u.

Frokost, I. Mad 2.5. || om beklædnings-

genstand, haar-, fjerlag olgn.: som er en slet

varmeleder og derfor tjenlig til at beskytte

mod varmetab, holde paa (krops) varmen.
*l varme Kofter de Smaae hun klæder.

Oehl.XXlV.274. (Tommelise) krøb . . ind

under Fuglens varme ¥]er.IlCAnd.(1919).
1.69. Et varmt Uldklæde bandt hun om

60 hans U&h.Søiberg.KK. 11.122. tag hellere

noget varmt paa, naar du gaar; det er

hundekoldt
j
jf.Moth.V66. adv.: (jeg) klædte

mig . . varmt med Foerverk. Ære&oe. 92

.

Man maatte være varmt paaklædt for at

89<
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vove sig ud i saadanne kolde Aftener. Schand.

BS.260. De er solidt, alt for tykt og varmt

klædt.MLorentzen.AL.37.

2) (jf. bet. 3) overf.; ofte som udtr. for

sjælelige forhold.

2.1) (jf. hjerte-, trosvarm og u. luevarm;

undertiden vanskeligt at skelne fra het. 2.2)

især om person ell. følelser, sindelag: opfyldt,

præget af hjertelige, inderlige, venlige,

kærlige følelser, stærk interesse olgn.;

følelsesfuld; ildfuld (2). Jeg blev vel-

talende, fordi jeg blev varm, over denne

M&teue.Bagges.DYX.126. *0 Himmelske (o:

Madonna) . . forlad din varme Dyrker ei.

Staffeldt.NyeDigte. (1808). 180. gamle Folk,

som endnu bliver varme og begejstrede,

naar de beretter om den Dags Begejstring,

KGBrøndst.E.128. en varm beundrer
((kongen) er bekjendt som . . en varm Be-

undrer af de Skjønne. /n^.F/S./.ii4, Ny-
strøm.OF. 11.160), tilhænger (JPJac.I.

108. NBang.OU.53), ven (Ew.(1914).IY360.
Professor Nyrup (varm Ven af Asalæren).

Orundtv.Udv.I.250. de tidligere saa varme
Venner (gled) fra hinsinden. Cit.l939.(Bran-
des.Br.I.xxii)).

II
(til dels til het. 2.2) i mod-

sætn.-forb.m. kold: Aab.3.16(se II. kold 2.i

beg.). Moth.V66. Blich.IV538(se u. IV ly^.

Gjennemsnittet ere lunkne, hverken kolde

eller \&Tme.Kierk.Xn.234. jf.: Vi (o: to

brødre) har nu prøvet noget af hvert, vi

har haft det baade varmt og koldt med
himinden.VilhAnd.(IslSagaer.III.229).

\\ (jf.

elskovsvarm og ndf. 1. 63 ff.) om erotisk fø-
lelse. *Der sad . .

|
De elskende To,

|
Hun

var saa undseelig, han var saa \&Tva. Staf-

feldt. Digte. (1804). 125. Drachm.D.87(se u.

III. hed 3.2). *hjemme laa hans varme
Kvinde

] med hans Nabo lunt i Sengen.
ThøgLars.Dagene.(1905).43. \\ m. angivelse

af, hvad følelsen, sympatien er rettet mod.
som ung havde (han) været varm ved
noget af det, som beaandede den ny Tids
Mænd. Hostr.Er.44. blive varm for en
ell. noget: en Mand, der er saa varm for

Engeland, som VroLT.FrSneed.I.lll. (Poul
Møller) var bleven varm for den Tanke, at

vi . . burde rejse til Provindserne, for der
at give danske GomedieT.FruHeib.EtLiv.I.
286. jf.: „De har det igrunden forskrækkelig
varmt for Hr. S." — „Ja, det er jo ogsaa
min Broder.'' Hostr.FO.19 se. (jf. III. hed 3.2

slutn.; især vulg.) i forb. (blive, være) varm
paa, blive ivrigt optaget af ell. dybt interes-

seret i, begejstret for; dels m.h.t. ting ell.

forhold: Ew.(1914).17.357 (se u. hidsig 2.\).

Hvad er det, jeg skal være med til? spurgte
Charles . . — Til at gøre en Forretning (o: om
et tyveri), se'følgelig, svarede Axel. — Den
er jeg voldsom varm paa./S'town.P.273. Jo
varmere Brandes bliver paa Værket, des
mere identisk bliver Britten (o: Shakespeare)
med \idim.Rubow.BB.224. dels m. h. t. person
(nu næsten kun (jf. ovf. 1. 33 ff. og skolde 3.2

slutn.) om (sanselig) erotisk følelse): Chr
Engelst.Barnet.(1906).6. „elsker du (ham)" .

.

„Elsker . . det er nu saadan et stort Ord,

men jeg er forfærdelig varm paa ham, det

indrømmer ie^." Rosenkrantz. (Ekstrabl."/ii

1922.6.sp.l). (en) Officer, der blev varm
paa hans Ycninde. KrarupNiels.00.132.

\\

(nu især tS) i forb. holde varm. 1. m.h.t.

person: udsætte for idelig og energisk paavirk-

10 ning. tryk olgn.; ikke unde rist ell. ro; holde

til ilden; holde i aande (spec. (foræld.): ved

at udsætte vedk. for uafladelige krigeriske an-

fald). De Sibyllinske Spaadomme . . holdte

. . Romerne varme udi (deres) Haab . . om
Verdens Rerredom.Holb.Herod.43. bestandig

Uro, Flytning og Byggerie . . har holdet mig
varm fra Aarets Begyndelse lige til dets

Ende. Langebek.Breve.300. *Han havde holdt

(de to kvinder) varme hele Reisen,
|
Og meer

20 end een Gang til dem Begge friet. PaJM.
VI.23. han selv benyttede Lejligheden til at

holde Onkel Ramus varm for Sagen. Gj/r

Lemche.S.iy.l31. 2. i forb. som holde en
sag varm, ved uafladelig og virksom indsats

bevirke, at den ikke bringes i forglemmelse,

faar lov at henstaa uafgjort. ADJørg.Br.l36.
denne Sag maa holdes varm saa længe, at

Rigsdagen virkelig griber ind. DagNyh."/!

1921.2.sp.4.
II

(især t3) om følelser (og ud-

30 tryk herfor). Ew.(1914).IY. 356 (se u. Hen-
givenhed 1.2). *det alfarveis Bekiendtskab

|

Steeg snart til varmest Venskab. Wess.i30.

udbryde i varme l,o\tB\er.KMRahb.34. mu-
ligvis kunde De fatte en Smule . . varmere
Følelse for en ældre Mand, som De jo

dog skylder lidt Taknemmelighed. /Sc/iand.

BS.265. et varmt smil
j
en varm tak, se

I. Tak 3(4). om sæde for følelser: *Varm var

min Sjæl og fyrig min Tanke. DracTim.Z).

40 16. *mit Bryst er varmt af Medynk.^«;.
(1914).III.26. *En Normands Bryst er stedse

varmt for Æ,re.Zetlitz.Poes.9. nu især dels

om hjerte (til dels til bet. I.5, jf. u. II. kold

1.5 og Mau.11180): Hans Tale er varm som
hans Rierte. Engelst.Nat.260. *den skønneste

Krans
|
blir dog din, Sante Hans!

|
den er

bundet af Sommerens Hj ærter saa varme,

saa g[&de.Drachm.DVE.147. en mand med
en fast vilje og et varmt h]erte. Pol.*U1949.

50 l.spl. dels om blik, øje: Schand.IF.325.

Hendes varme Øjne blev slørede. Ætt^'ær.

MH.32. som adv.: *Den Siæl, du (0: mode-

ren) skienkte mig,
|

Skal varmt og vee-

modsfuldt erindre dig.Oehl.XIX.5. (den) for

Fædrelandets Literatur varmt følende Jakob

Langebek. Brandt.CP. 379 (jf. varmtfølende^.

Hun havde nylig faaet en Kæreste, som hun

elskede varmt og syndigt. ThøgLars.FB.63.

2.2) (især m) om person ell. handling, op-

60 træden: som (præges af, at man) savner roligt

overlæg, maadehold, besindighed, selvkontrol;

især: ilter; heftig; hidsig; ubehersket;
ophidset. Bøddelknegten . . blev saa varm
herover, at han forglemte sig selv, og gav
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(præsien) et ØTe&gen.FrSneed.I.23. Jeg er

hidsig; og varm, jeg siger min Mening.
Gylb.VII.174. Til noget, der blot kunde
ligne sporadiske revolutionære Bevægelser
kom det intetsteds, men det udelukkede
ikke, at det af og til spøgede i de varmeste
liieineT. Neergaard. Er. 154. varm i hætten,

se I. Hætte 3.
||

(jarg., nu 1. br.) i særlige

udtr.; dels i udtr. for at være beruset: Jeg tror

jeg ha'de sla'et ham én paa Hyttefadet, hvis i'o

ikke jeg ha'de vaaren hal'varm. VillHans.

NT.37. være varm i krukken, se I. Krukke
2.2. dels om ikke at være rigtig klog, være fjollet,

bære sig tosset ad: Dania.III.62. Du maa jo

være varm! Det gaar aldrig !PoJ."/,oi926.

l.sp.6(jf. Vogel-Jørg.B0.124). Borries.P.45.

II (jf. bet. 1.9 og 2.\) uegl., om strid, trætte,

meningsudveksling olgn.: som føres, foregaar

med stor heftighed, forbitrelse; meget haard,
voldsom, vor Trætte blev varmere. Æit;. 20

(1914). IV.118. saa kom det til et varmt
Slag, men Agne vandt, og Froste faldt.

Grundtv.Snorre.1.24. Med udenlandske Mate-
matikere . . førte han en varm Strid om
dette SpøTgsma.al.CSPet.Litt.632. var først

Fjenden der, saa borgede intet for, at der

vilde blive Tid til andet end at slippe over
Vindebroen og faa Alting gjort klart tU varm
Modtagelse. TroeisL./Z/.i.?. se o^s. u. Mod-
tagelse 2.1. om tidsrum: Aftenen før Slaget 30

sade Brødrene sammen . . „Imorgen bliver

det en varm Dag, Brødre!" — sagde R.
Ing.EF.1.64. Kystbatterierne . . har i de
sidste Dage haft en varm Tid. PoU*/itl939.
2.sp.l. som adv.: Han (0: Peter Wessel) var
Kæmpe bold,

|
Hvor med Kugler varmt der

knaldes. Brandt.fBoisensViser.178). Her gø-

res klar til at „hilse" varmt og hjerteligt

paa en fremmed Y\yver. lll.Familie-Journal.

^*Uil939.Till.2. Det gik varmt til (under et 40

slagsmaal). Duelund.N.26.

2.3) (jf. u. I. Mad 2.5 ; nu vist kun dial.)

i udtr. for at leve i trygge, behagelige kaar,

velvære, uden mangel ell. bekymring for det

nødvendige til livets opretholdelse; næsten kun
som udlr. for at være en holden mand, vel-

sta aende, have sit paa det tørre, slide os

frem, det kan vi ikke, det maa gaa med
l'if tillige . , ellers havde jeg ikke været saa
varm, som jeg er. MHans.(SvendbAmt.l922. 50

33). Feilb. se videre u. Væg.
||

iscer (jf.
II. sidde 3.4 og u. III. lun 3.iJ t forb. sidde
varm (ell. vz.Tmt.Moth.S157. Gylb.IX.8. jf.

Lieh.DQ.lI.369). (han havde) en Moder i

Trundhiem, som sad temmelig varm. Overs.

afHolbLevned.24. Jeg er ikke saa riig som
')ii, skiøndt jeg sidder va.Tm. Pram.Serenaden.
'il t'>).10. det var Skade, den unge Knøs
'l.k. sad vsiTmeTC.Blich.(1920).XIV42. jf.

Fnlb. i udvidede udtr.: sidde varm(t)60
inden døre (se Dør sp.73^^), vægge (se
Væg;.

2.4) (nu 8j.) i udtr, for, at en person gen-
nem længere tid har opholdt sig et sted, be-

klædt en stilling olgn. (og derved vundet en
sikker position, fast fodfæste), (især i næg-
tende udtr.). De Svenske . . lode udraabe
Carl Knudsen for Konge udi Sverrige .

.

Mens hånd var neppe bleven varm udi
Sverrige, førend hånd fick bemeldte Bisp K.
paa B.a\sen. Holb.Intr.II.61. Green, Galge,
Steil og Hiul hånd truede os med

|
Da hånd

ej endda varm var i sin Myndighed. sa.Jep.

Y6. jf.: Pave Leo var . . alt død, medens
denne hans Commissarius var her, ja inden
hånd fik Foden varm i Danmark. Gmm.
(KSelskSkr.III.42). ^blive, være olgn.) varm
i sadelen (se I. Sadel 2), sædet (Moth.V66.
Rostgaard.Lex.V28b), jf. u. I. Klæde 3.i.

2.5) (jf. sp.610^'^) om hvad der er op-

staaet, fremkommet for ganske kort tid siden,

bærer præg af nyhed (1); frisk; især om
(skriftlig ell. mundtlig) meddelelse, nyhed

(2(2,4)). (ofte i udtr. for, at en modtagen med-
delelse olgn. ufortøvet viderebringes). Jeg med-
deeler Læseren dette ligesaa varmt som det
er mig tilhiagt. Holb.MTkr.250. Det (o: en
marionetkomedie) skal spilles saa varmt, som
det kommer af Vennen.Oehl.Digte.(1803).

248. paa Postdagene, naar Nyhederne kom
varme fra 'Pressen. Stolpe.D.IV23. (byernes)

„friske" unge mennesker, der . . sætter en
ære i at lære alle de nyeste „slagudtryk",
mens de endnu er varme. Bom.S.25.

jj (jæg.)
i forb. som varm fod, spor, der er saa frisk,

at jagthunden uden vanskelighed kan følge

færten i det. DJagtleks.1358. jf.: jeg kommer
i det varme spor . . når man straks kommer
tilbage for at hente glemt. Feilb.

I

II.500.

2.6) (jf. bet. 1.9; især Qp ell. fagl.) om
lyd- ell. synsindtryk, der bibringer modtage-
ren en følelse af glød, varme, fylde; dels om
(fyldig, blød, (forholdsvis) dyb, men sonor)

tone, (stemme)klang: VilhAnd.S.15(8e u. I.

Røst 4.2J. en mild og varm Kvindestemme.
AaDons.MV.42. celloens varme tone I

|| dels

(jf. purpurvarm og III. hed 2; mods. IL kold

2.8 ; især fagl.) om farver (især: gullige, brun-
lige og røde farvetoner). Malerne have stedse

henregnet (rødt) blandt de for Synet varme
YdiXver.0rst.III.183. „En varm Tone", en
Kolorit, hvori det Gule er fremherskende.
Bøgh.DD.1866.183. VSO. Morgenens rødlige

Skin . , gav (sneen) en varm og venlig Farve.

ThøgLars.FB.50.

3) t nedsæt, ell. tron. anv. 3.1) (nu sj.) om
person: sølle; pjokket; ynkelig, han er

en varm broder (jf. Broder 2.d).Moth.V66.
Du er en varm fyr at sende i byen. Hjortø.

OS. 119. jf. Kakkelovns-helt, -karl: en varm
karl i en kakkelofns kr6g.Moth.V66. en
varm karl bag en kakkelovn, se u. Kakkel-
ovn. 3.2) (sml. u. krukke-, lummervarm;
forbryder-jarg.) som udtr. for, at noget ikke
er, som det bør være, at der er noget galt

paa færde; dels {jf. eng. warm, om lokalitet:

risikabel at opholde sig i) om omraade, hvor
myndighederne er virksomme for at opspore
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og paagribe lovovertrædere. Pol.*/tl928.4.s'p.3.

I Halmstad fik jeg at vide, at byen for

tiden var varm. Det vilde sige, at poli-

tiet foranstaltede klapjagt paa vagabonder.

MKUtgaard.GM.31. jf.: hun (o: en letlevende

pige) var taget paa Landet alene af den

Grund, at der var bleven hende for „varmt"
i Køhenh&yn. Asfalten.*'>/il898.3.sp.l. \\ dels

om genstand: erhvervet ved tyveri, som tyve-

koster, det var stjaalne Sager, de forhand-

lede. Det var „varme" Ting, som de havde
sagt. PoU*'il9i4.3.sp.6. Bom.S.II.48.

varm-y i ssgr. ['vBrm-, 'va*rm-] af varm
(især i bet. 1) (jf. Varme-, varmt-^; foruden

de ndf. medtagne kan spec. nævnes en række

(fagl.) ssgr. til varm 1.8 (-4), bl. a. Varm-
blødning (o: (ud)blødning t varmt vand),

-forblyning, -fortinning, -forzinkning, -gal-

vanisering, -lak, -loddested (jf. Koldlod-

ning^, -sUbning, -stereotypi, -strækning (af

metaller), -bad, et. ^arme-. Borrebye.TF.

41. jf. Moth.V66 og ndf.). (nu næppe br.)

varmt (l.i) bad; især: bad ved en varm (sund-

heds)kilde. udi allehaande Tilfælde (af værk
og podagra) har (man) betient sig af et

slags Varm -Bad af tør Sa,nd.LTid.l750.

199. vAph.Nath.VIII.380. billedl: *her tap-

pert Hæren bænket sad |
til Lørdagssoldets

Varmebad. Cit. 1863. (Nye Vrøvleblade. Nr. 1.

(1910). 2). -badeanstalt, en. (fagl.)

badeanstalt, hvor varmt bad (kar-, dampbad)
kan faas; varmtvandsbadeanstalt. Forslag til

Kbh.s Budgetl938-39.l.(1937).144. -blodet,
adj. (jf. -blodig^. I) [I.5] som har varrnt

blod; især (zool.) om dyr (pattedyr og fugle):

hvis legemsvarme er forholdsvis høj, (prak-
tisk talt) konstant og uafhængig af om-
givelsernes varmegrad (mods. koldblodet 1,

vekselvarm^. Larsen.^ Den varmblodede
Dyreorganisme. Landft O.*//. 658. 2) [2.1-2]

(især [3) opfyldt af hede, begejstrede ell. iltre

følelser; hjertevarm ell. temperamentsfuld, fy-
rig, en varmblodet fædrelandsven. 4Z)Jørg^.

IV69. varmblodede Sydlændinge. /Sam/wndef.
"U1901.1.sp.2. -blodiff, adj. (jf. kold-
blodig^. I) [I.5] (zool., nu 1. br., jf.: „varm-
blodige Dyr . . maaskee bedre: varmblo-
dede." CoHO.^ d. s. s. -blodet 1. de varmblo-
dige (Lutken.Dyr.325: varmblodede^ Hvir-
veldyrs (blodomløb). Lutken.Dyr.^261. Boas.
Zool.*87. 2) [2.1-2] (jf. hedblodig; især Qj)
d. s. s. -blodet 2. *Retsom . . et Jomfru-
bryst,

I

Der bag et tugtigt Liin varmblodig
bølger. Holst.UH.142. *ivrig i alt, en varm-
blodig Sjæl,

I
Du var Patriot til dit inderste

Hierte. Drachm.IV218. (hans) varmblodige
Temperament. JoafcLars.F./7.75.

||
(vet.) om

hest. Tamhestens Racer (samles i) to store
Grupper, hvoraf den ene omfatter lette

„varmblodige" Heste . . den anden svære,
„koldblodige" Typer. Hatt.L.52. -blæse, v.

vbs. -ning (IngBygn.l943.42.sp.l). be-

handle ved indbkesning af opvarmet luft,

varm blæst (2). Støberibogen.(1938).123.

L Varme, en. ['verms, 'va-rma] (nu
dial. Vænne. jf. Moth.V66 samt Rask.Fyn-
skeBS.67. Feilb.). p. (i bet. I.5, s. d.) -r.

(ænyd. varme, verme, glda. warme (Brandt.

KD.I.75. Suso.ll7{y8iTm)), wermæ (Heil

Kv.79. Mand.7.24), (oblik:) værmai (SjT.
53), æda. wærmæ (Harp.Kr.ll8. AM.64), sv.

varme f'vårma, ældre og dial. ogs. varmej.
no. varme, oldn. vermi, ty. warme, jf. eng.

10 warmth, holl. warmte; til varm (jf. II.

varme, Varmhedj)
I) det at være (ell. fornemmes) varm (1).

(ofte (især i bet. 1.2-3^ i forb. som en jævn
(JPJac.II.8; se u. I. Glød l.i^, mild, stærk
(Tops.III.79. TeknLeks.III.479), svag, tro-

pisk (ECAnd.BGÆ.11.240), vestindisk (se

vestindisk 2.i^ ell. (om ubehagelig, overdreven

høj temperatur) brændende, gloende, smel-
tende, smældende (se II. smælde 8.1^, ste-

20 gende, stikkende (se u. II. puste 1.2^, tryk-

kende (CReimer.NB.569. Soeialdem.'^*Ul949.

3.sp.l), uKdelig (D&H. se ogs. u. ulidelig^

osv. varme (jf. ogs. u. I. Ravn 2.2^; om (fys.)

forb. som specifik (specifisk) varme, bunden,
fri, latent varme se binde sp.68P*^, I. fri

2 slutn., latent, specifik^. I.l) i al alm. der

Paulus reev en Hob Riis sammen, og lagde
dem paa Ilden, krøb en Øgle ud formedelst
Varmen. J.p G. 28. 3. Ørst.ChemPhys.2 (se u.

30 Varmhedj. Kvægsølv udvider sig i Varme.
Lysgaard.L.61.

\\ (jf. bet. 1.2-3^ til betegnelse

af temperaturer over vandets frysepunkt; især

i forb. m. Grad (I.6.3). nogle, tre osv. grader

(Høysg.S.17) ell. (nu) graders varme. Veir-

propheten.(1839).35. et dejligt Vejr med 16
Gr. Varme i Skyggen. Rich Jensen. Orlogs-

gaster.(1926).39.
\\ (jf. bet. I.2-3) i udtr. for

fremkomst ell. forplantning til omgivelserne.

Grydekakkelovnen udbredte en behageUg
40 Y&rme. Ing.LB.IV156. De seige . . Træe-

rødder give længere Yaxme. Estrup.HistBl.l4.

S&B. der er ikke meget varme (o: varme-
evne) i de koks

j (jf. u. II. varme l.i slutn.)

talem.: Brændeknuder giver to gange varme,
først, når man flækker dem, og dernæst, når
de hrændei.Krist.Ordspr.nr.9390. (især fys.:)

afgive (TeknLeks.III.475), udstraale
(VSO. jf. u. udstraale 2), udvikle (VSO.)
varme, lede (IV2.2) varmen (jf. Varme-

50 leder;. VSO. TeknLeks.1.587. 1.2) (jf. Cen-

tral-, Kakkelovns-, Ovn-, Stuevarme ofi.) m.

henblik paa temperatur indendørs, i (op-

holds)rum, især frembragt ad kunstig vej,

ved opvarmning. Cit. 1735. (Aarb Thisted.

1922.315; se u. Ildebrand 2). heldig Fødsel

drev ham iveiret, som Varmen Drivhuus-
p\dinten.FGuldb.SS.I.297. Varmen trækker

ud. Hostr.G. 158. Loens Lun, Staldens Varme
. . øver stadig sin Tiltrækning paa (katten).

60 Fleuron.K.113. fra 1. maj er der ingen varme
i togene om dagen

j
Om Vinteren vare alle

Gaardens Folk udi en Stue tilsammen (og)

brugte alle tilfælles Lys og Varme. ffoii.

Berg.279. Neergaard. Er.127. se ogs. u. I. Lys
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1.2 (og Lysning 2.3/ i en kyllingemoder ud-
ruges æggene ved kunstig varme • VSO.
if.Oehl C.179(se u. Drivhus 2). i forb. m.
holde: den ulykkelige Tro, at „man kan
holde paa Varmen, naar man drejer Spjel-

det ioT."OBloch.D.U.234. dobbelte vinduer
er gode til at holde paa varmen

j se ogs.

VSO. og u. II. holde 3.4. talem. (dial.):

..Gud ske Lov for denne gode Varme!" sagde
Kærlingen, der (o: da) Huset brændte. Mau. lo

11177. Sjæll Bond. 187. BornhOS. \\ om det

forhold, at nogen ell. noget bliver placeret i, paa
ell. i umiddelbar nærhed af en varmegiver for

(hurtigt, kraftigt) at paavirkes deraf, holde
Noget hen for Varmen. »SÆB. efter ved:
100 Gran Sats (kommes) i en liden Vægt,
der hænges ved Varmen. 3/i2.i82S.54. sæt I

jer nu her ved \a.Tmen. BechNygaard.G0.215.
navnlig efter til, i forb. som lægge (Tom
Kri8t.SE.35), staa (lBentzon.GH.30. BMik- 20

kels.TF.24), stille (ErlKrist.NS.103. Scher-

fig.ldealister.(1945).189) ell. sætte til var-
me(n). sæt . . Smørasietten til Varmen.
Frit2Jurg.nr.62. Frem af Komfurovnen trak
han en Tallerken med Grønkaal, der var
ut til Varme for ham. LLarsen.Halvmenne-
ker.(1903).20.

\\
(iscer talespr.) i videre anv.;

(jf. Centralvarme^ m. særlig tanke paa et

rums varme-anlæg, -installation (og deraf føl-

'tide mulighed for at opvarmes): indlægge 30

\ arme i (en dansesal). AndNx.PE.III.246.
han skal have lagt varme ind i sin villa

j

t't lille usselt Tagkammer uden Varme.
JJPaludan.Er.il. jf. Varmebidrag: Lavest
mulige husleje blev 100 kr. om maaneden
uden \'dime.SorøAmtstid.*'^U1949.3.sp.l. || i

JDrh. i varmen, m. spec. tanke paa det op-

rnrmede rum: i den varme stue. blive . . holde
iir i \&xiaen. Moth.V66. *„Du græder, Ha-
kon?" . . „Har Du ei før seet haarde Steene 40

irræde,
|
Naar de fra Kulden bragtes ind i

\'armen?"" Oehl.111.139. Kom nu endelig ind
i Varmon, saa vi kan faa Døren lukket.

KrlKri8t.NS.104. 1.3) (jf. Dag-, Lummer-,
1. Sol-, I. Sommer-, Tropevarme^ om tem-

peraturforhold i naturen: varm luft; varmt
rejr. blesten svaler vaixmen.Moth.'V66. So-
len straalede heed, og Varmen begyndte
at blive ntaaXe^^. Bagges. L.II. 150. Winth.
HF. 125 (se u. III. lun 3.2/ hugorme er liv- 50
liL'st i varme

j der er ell. kommer varme i

luit.n (Socialdem.**/nl950.13.sp.6) ell. vej-

ret (Feilb.III.1027). (talespr.:) der ell. det
blæser varme ned, luften er saa hed,

i'nnemvarmet, at ikke engang vinden brin-
"r kølighed. En hæftig Sydostvind blæste

•I" ned. Blich.(1920).XIV206. Herdal.
digte.(1933).20. UfF. Feilb. 1.4) 4^ i

">f. /., om (farvande, havne i) de varme
inde, troperne. Vi kom med Fregatten eo

i Ilde fra Varmen — fra St Croix. Drachm.
SF.33. hun lignede sin Farmoder . . der jo
var „født et Steds dernede i Varmen".
^^wd.Fæd.38. til Planterne derude i Varmen

skaffedes hollandske Pengelaan. Nystrøm.
(Tilsk.1915.1.272).

\\ oftest efter paa. Sy'-
afrika, eller et andet Sted paa Varmen.
O Bock. Forhenværende Mennesker. (1910). 26.

han var fuldbefaren, havde været under
Linien og inde paa Varmen. JafcZnu.Jt/.
11.179. Breum.HH.79. nede (TomKrist.EA.
170), ude (Jørg.BM.24) paa varmen. —
spec. (om sømand ell. fartøj) i udtr. som
fare (RSchmidt.SS.13. MartinAHans.JR.
254) ell. sejle (Dania.IU.116. Cavling.RS.

100), sjældnere gaa (ud) (LCNiels. (Pol.
*y-,1907.3.sp.6). Berl Tid.*y^tl935.M.9.sp.l),
løbe (AndNx.PE. II. 196) paa varmen.
1.5) (jf. bet. 3 og Over- (2.2), Smede-, Smelte-,

Svejsevarme samt II. Hede 3) om (op-
varmning af metal til) den temperatur

,

hvorved en vis proces (smeltning, bearbejd-

ning) kan foregaa; ogs. om den tilstand

ell. det tidsrum, hvor en saadan temperatur
raader (og hvori behandlingen foretages). Wil-
kens.Overs.afKarmarsch: Technologi. I. (1852).
148. TeknMarO. saftig, tør varme, se saftig

1.4, II. tør 4.4. jf. Brun- (TeknMarO.218),
Hvid-, Kirsebær-, Rødvarme: (ophede til)

brun (Wilkens. Overs, af Karmarsch: Techno-
logi.I.(1852).52), hvid (smst.605), rød (smst.

148.158), kirsebærrød (s. d.) varme. || i forb.

m. num. hele Valsningen kan foregaa i „én
Varme". OpfB.' 111,1.90. Grunth.Besl.62. i

flt.: Ved Smedningen af en Klinge behøver
man gjerne ialt 15 Varmer, hvoraf den ene
er en Hede (o: hvidglødhede). Wilkens.Overs.
af Karmarsch : Technologi. I. (1852). 600. For-
færdigelsen af Tværstykket (paa en hestesko)

kræver to Varmer. Grunth. Besl. 64. OrdbS.
1.6) om tilstand ell. fornemmelse i det
menneskelige (dyriske) legeme; dels (jf.

Egen-, Legems-, Livs- 1, Rugevarme ofl.) om
den i sunde legemer olm. raadende tempera-
tur, dels om en p. gr. af omgivelsernes hede,

arbejde, livlig bevægelse, sygdom, spænding,
nydelsesmidler osv. foraarsaget (fornemmelse

af) temperaturforøgelse. PoulPed.DP.(1937).
50. heftig Feber med lueheed Varme, i^ron-

kenau.Sundhedspolitie.(1801).10. hendes Le-
gemes Varme har jeg fornummet i hvert
Pulsslag gennem mit iiierie.KMunk.EI.28.
dyrisk varme, se dyrisk 1. en nævefuld (ell.

haandfuld. Socialdem.^''Utl949.12.sp.3) var-

me, se Nævefuld, jf. bet. 2(i): Geniet er et

Æg, der trænger til Varme, til Lykkens Be-
frugtigelse. HCAnd.KS.1.161 (jf. Kierk.XIII.
72). Skøn er Døden som I (0: de faldne)

fik . .
I

flækte Pander, sprængte Tarme . .
|

raadnet bort fra Livets \arme.KBecker.S.

111.19. talem. (nu især dial.): det er (en)

stakket (ell. kort. Kok. Da.Ordsprog.f1870).
nr.l504. UfF.) varme at pisse i buk-
serne olgn. Rostgaard.Lex.V28b. Krist.Ord-
spr.377. — (jafgj om visse bedøvelses-, ny-
delsesmidler (narkotika som morfin); ofte i

forb. et skud varme (0: en morjfininjektion;

jf. u. 1, Skud 4.8/ Socialdem.*yiil949.3.sp.6.
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BerlTid."M950.MJ9.sp.3. ||
(m. overgang

til bet. l.s; især talespr.) i udtr. for at lide

under, besværes af stærk varme (I.I.2-3). gispe,

puste (Lokomotiv T. 1949. 72. sp. 1) , stønne

(Hvadhedderdet?(1947).27) af varme; (være

ved at) dø, forkomme (Moth.V66), gaa til,

smelte (III.S.i) af varme; opløst (jf. opløse

5.2) af varme; døje med, ikke kunne taale

(Moth.V66) varme(n). || i andre faste forb.

faa varme(n): *I Pigers hvide Arme
|
Bør {o

ey den Karl faae Varme,
|
Der findes kold,

som Snee, |
Af sort og stærk C&iie.Stub.86.

*„Hvad skal vi (0: de skibbrudne) nu give

Dig (0: redningsmanden) for vort Liv?"
[

„— Følge med mig og faae Jer lidt Varme."
Blich.(1920).XXI.186. Vi (0: to rejsende paa
et forblæst skibsdæk) tager et Trav, til De
faar Yaxmen.AHenningsen.LG.lO. Man kun-

de nok faa Varme i Kroppen af dette

ATheide.Halleby.77. Duelund.N.106. jf.S&B. 20

faa (HCAnd. SS.VII1. 323) ell. have det
med varme, (dagl.) generes af varmefornem-

melse, jeg havde det med varme og lagde

jakken • jf. (til bet. 2.1 slutn., spøg.): I (o: et

par nygifte) har det nok stadig med Varme,
hya.''? Wied. Fæd. 361. holde varmen (nu
næppe br. varme, over Skj ødet af dem Alle

laae for at holde Varme en Fjærdyne.

H CAnd.KS.II. 72. PNJørg. EnVartouskones
Kanefart.(1845).3), undgaa varmetab, kulde- 30

fornemmelser. Ved sligt Arbeid kan man ikke

holde Varmen. 750.//. 622. *Hvordan de

stakkels Spurve
|
Kan taale denne Frost!

|

Hvordan de holde Varmen. /2ec&e.>S/)./ 67.

Woel.DG.S. spøg.: Solen (straaler) voldsomt,

og Folk spørger pustende hverandre, om de
kan holde Yarmen. Ekstrabl.*/s 1944. 5. sp. 3.

tage varme(n), {ænyd. d. s. (Kingo.SS.I.

70); nu næppe i rigsspr.) faa varme i kroppen.

MDL.663. tage Varme til si^.S&B. 1.7) (jf. 40

Selvvarme; især fagl. ell. dial.) om tempe-
raturforøgelse, der udvikler sig af sig
selv (ved gæring) i masser som (frisk) gød-

ning, fugtigt hø ell. korn. jf. varm I.7 : Efter

nogle Dages Forløb . . er der gaaet Varme
i Gødningen. JNRisum. Drivhuse. (1935). 10.

om hø eU. korn, der bliver „varmt" (l.s),

bunke-, ladebrændt: der gaar varme i høet.

UfF. sæden slaar varme. sms^.
|| (jf. II.

sætte 16.3; l.br.:) Læskekalk .. sætter 50

stærk Varme under Læskningen. ForeZirÆe-
gaarde.XIV.(1941-44).145.sp.2. tage varme.
CollO. Saasnart Gødningen har taget Varme.
Danvig. Plantedrivning. (1921). 81. (sæd) Ho-
bene med mange grønne Straa tog . . Varme.
PoV*U1941.10.sp.5. UfF. 1.8) (jf. varm I.9;

en tings evne til at holde paa varmen,
beskytte mod varmetab (og derved frem-
kalde ell. øge en fornemmelse af varme (I.l.i)^.

Bagges.Ungd.I.175 (se IIL lummer 1^. Der 60

er mere Varme i en Dyne naar Fjerene er

rene. Pol."/,1943.1 7.sp.6.

2) O overf., som udtr. for sjælelige for-
hold. 2.1) (jf. Livsvarme 2) den egenskab

ell. tilstand at være opfyldt, præget af
hjertelige, inderlige, kærlige, varme
(2.1) følelser (der meddeler sig til omgivel-

serne); glød; hjertevarme; ogs. (paa over-

gangen til bet. 2.2): begejstring; ildhu.
Guds Naades Lye og Varme,

|
Som over-

stiger al Forstand. Brors. /2 3. *Lys uden
Varme,

|
Er Helvedes K\a\.Grundtv.NM.2I

(jf. VilhAnd.IAtt.il. 815). Napoleon . . var
min Faders YndUngshelt; Talen om denno
Mand var den eneste Materie, der . . kunde
bringe ham i Yarme. Bloch Suhr. ÆS.I. IL
*Selv var han (o: H.C.Andersen) barnløs,

men hans Varme
|
drog alle Smaabørn til

hans Arme. JVJens.JB.75. Foredragets Var-

me og KTBiit.OFriis.Litt.303. jf. binde sp.

681": *En Afgrund af Godhed
|

gemmer dit

Hjerte I
|
Alverdens bundne Varme] hviler

i dig. Veninde. jyjens.A?^Cr.3i6. han havde
holdt (mindetalen) med bunden Varme
PoUU1944.5.sp.4. m. genstanden for ens fø-

lelser angivet ved præp. for: *i Dit Hierte

gløder hellig Varme
|
For alt hvad der er

seåelt. Bagges.SkR.93. hans Varme for det

Sande og Skjønne. Ørs<.//./2S. Hun følte en
Varme for ham, hun vilde være god ved ham.
JørgenNiels.DH.78. styret af med: Poesien

dyrkes ikke med megen Varme . . i dette

Fyrstendom. Bagfgies.iVZ.i23. *Han trykker

der min Haand med vante Varme. Winth.

1.82. Pont. LP.VI1. 16. \\ m. (overvejende)

tanke paa følelser af erotisk art. det gjør ikke

min . . Broders Skarpsindighed . . megen
Ære, at han ikke kan skille Venskabs og
Kjærligheds Varme fra hinanden. P^ffeti.

Sk.I.116. JMHert2.Isr.37 (se u. hustruehgj.

*Jeg ønsker mig en yndig Viv,
|
Som elsker

mig med Ungdoms Y&Tvae.Heib.Poet.V11.77.

der var ingen varme i hendes kys
j 2.2) (jf.

Overvarme 2.i; l.br.) ilterhed; ivrighed;
hidsighed; heftighed. Beviis det (0: at

bibelen er en bog fuld af løgn) I Eller De und-
skylde min Varme, ifald jeg siger til Dem,
hvad Paulus sagde til Taskenspilleren . .

O! du Diævels BzjTi.Balle.Bib.1.36. *En af

^6ii/ard^ Spillerne i Spillets Varme
|
Tripleret

havde BiUen ved sit ^tøå.PalM.V239. Pro-

cessen . . førtes med stor Varme af begge
VaxteT.FBirkedal-Barfod.MalteKonradBruun.

(1871).63. om kamp, slag: Da vi var aller-

stærkest i Varmen med Tydskerne, da be-

gyndte de at skyde lidt fra vores Batterier,

saa de tydske Hunde maatte retirere. Ct^.

1849.(Allen.BK.134). 2.3) (jf. I. Glød 2.2;

1. br.) til varm 2.6, om egenskab ved syns- ell.

lydindtryk. *den gulbrune Varme
|

i Huden
stod prægtigt

|
til (kreolerindens) hvide

MusseUn. Rørd.GD. 106. DagNyh. '/* 1933. 5.

sp.4 (se u. stemmehg 1).

3) (jf. bet. 1.5 ; i rigsspr. nu kun i enkelte

anv. og olm. opfattet som hørende til bet, 1(2))

ild (især anv. til opvarmning). Posteien .

.

bages en Time ved rask Yaxme. Kogek.(1829).

9. den tid der er „varme" under beholde-
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ren. Statens Husholdningsraads Faglige Medde-
lelser.1949.30. Esp.SSl. forrige aar var det

saa koldt, at vi havde varme i kakkelovnen
(o: fyrede) langt hen i maj

j

gøre varme,
gøre ild ( 1.2.1 ) (i ovnen): Holb.Berg.283. UfF.
man har ikke nødig at lægge Varme i

Ovneh naar Solen skinnei. Schytte.IR.IY121

.

se egs. u. II. lægge l.i.

II. varme. v. ['verma, 'va-rma] (dial.

ogs. værme. Flemløse.171. Feilb.). -ede ell. i'o

(nu kun dial.) -te (Moth.V67. Thorsen.102.

jf. Stevns Bjev.l 51). vis. (nu sj. i rigsspr.)

•ing (Moth.V67. Gram.Nucleus.471. jf. Vand-
varming. Op/fi.^F/. 36i^ ell. -ning (vAph.

(1764). BornhOS.). (ænyd. verme, varme,
glda.æda. (Harp.Kr.8) wærmæ, sv. vårma, no.

varme (dial. ogs. verma^, oldn. verma, eng.

uarm, ty. wårmen, got. warmjan; af varm)
I) gøre til genstand for varmepaavirkning

(ell. en derom mindende proces) og derved 20

meddele en højere temperatur
,
(en for-

nemmelse af) øget varme; gøre varm(ere);
opvarme. I.l) i al alm. LTid.l725.634(se u.

Fyrbækken/ varme noget . . i Solen, o : i

Solskin. Høysg.S.113. *Møllehjul i Dammen
gaa

I
Og varme haarde Stene.Grundtv.PS.

l.V.4. (strudsen) overlader sine Æg til Jorden
og lader dem varmes (Chr.VI: varmer dem^
i Støvet. Job.39.17. jf. bet. I.3: jeg skal lige

varme vand til opvask
j
varme bænke, 30

se Bænk l.i. jf. u. Skolebænk samt: De
Himmelens Repræsentanter, hun i sit Liv
er stødt paa, har ikke formaaet hende til

at varme Kiikastole. KAabye.KA.50. || varm
denne Farve op. CVarg. Farve-Bog. (1773).

80. Kakkelovnen i Salens ene Ende mæg-
tede ikke at varme den op.Schand.BS.304.
HaandarbF.1947.146.

\\ (jf. rødvarmet; nu

8J.) i perf. part. anv. som adj.: ophedet; op-

varmet. Moth.V67. Tode. ST. 1799/1800. 105 io

(se u. Varmeflaske^. jf.: Salen var varmet.
Gylb.III.173.

II
uden obj.; især om varme-

Siver som sol, (ild, brændsel i) ovn olgn.

voraf kommer det at Maanen varmer ikke

saa vel som Solen? Holb. Er. III.2. Foraaret
kom og Solen varmede ind i Jorden. HCAnd.
(1919). 1.66. (en) cylindrisk beholder (0: i en
varmeovn til smaagrise), der er indrettet, saa
lampens straaler fortrinsvis varmer paa
^\et.SorøAmtstid.''U1949.7.sp.4. koks var- 50

mer bedre end tørv
\
(dial.:) hun varmer i

ådig. Feilb. IV. 226. (jf. bet. 1.6 beg. og u. I.

Varme l.i^ talem.: det brænde, man selv

»ver, varmer to gange, se III. to l.i. I.2)

07; fr«<. 2.1^ m. h. t. madvarer (spise og
drikke); især: udsætte allerede tilberedte (kog-
te, stegte) fødemidler for en ny varmepaavirk-
ning; opvarme (2.i), Til (tyendet) havde
i Hast vor Moder ladt sin Steeg fra i Mid-
dags

I
Varme i Panden. Riber.II.171. »jeg 60

Oer at varme
| Gammelt 01 dig og Miødl

Bagget.Skudd.53. Hun havde Lyst til at staa
op og varme sig Kaffe. IjeckFischer.HM.21.
(tarteletterne) varmes igennem . . i en

XXVI. Rentrykt 'V4 IWl

Gryde. Pol."/»1940.Sønd.l8.sp.2. \\ varme
op.Moth.V67. varme Maden op. Levin. Der
staar da lidt (0: kaffe) paa Kanden, vi kan
varme det op. JohsWulff.MidtiLivet.(1944).

25. m. tilføjet (pleonastisk) igen: du skal

varme de Erter op igien, som vi havde i

G&&T.Holb.Vgs.L6. vAph.(1759). S&B. 1.3)

(jf. varm 1.4 og for-, indvarme, rødvarmet;
fagl.) gøre tjenlig til forarbejdning ell.

virksomhed ved varmepaavirkning, opvarm-
ning.

II (jf. udvarme^ m. h. t. smede-

gods olgn. Moth.V67. Varme Jernet . . give

det en lunken Hedegrad til dets Forarbei-

åelse.MilTeknO. Hannover. Tekn. 135 (se u.

Varmeovn^, naglevarmerne varmer . . nag-
ler. Bom. S.//. 3i.

II
m.h.t. maskine, motor

olgn., der sættes i gang nogen tid, før den skal

fungere, tages i brug til et bestemt arbejde. Schel-

ler.MarO. Motoren blev sat i Gang, varmet og
prøvet. Flyvning Hær. 218. varme maskinen
(TeknO.), motoren (FlyveO.) op. 1.4) m.h.t.

levende væsen (person). Storken . . varmer
og føder dennem (o: sine forældre). Clitau.

PT.135. *Hun varmer Smaabarnet i Arm
og Slii\oå.Ing.RSE.VI.136. Kom Du til mig
(0: i den lune stue), saa skal jeg nok faae

T)igv&xmet\HCAnd.(1919).I.73. jf. I. Slange
1.2: *Var jeg Olaf,

|
Jeg varmed ikke Slangen

i min Bdnm.Oehl.XI.23. i pass.: Det er ikke

mueligt, at staae i Solen uden at varmes.
Basth.Tale.(1782).39. tænde en ild, hvorved
en anden varmes, se I. Ild 2.i, || refl. Tienerne

. . havde giort en Kul- Ild, (thi det var koldt,)

og varmede sig. Joh.18.18. (der bør fyres i

skolen) med allerstørste Sparsomhed, saa-

ledes at de kan varme sig, men ikke svede.

Cit.l740.(RNielsen.Sejerø.(1923).291). (trold-

folkene) pleiede . . at komme ganske nær hen
til Kulmilen for at varme sig. NPWiwel.NS.
185. m. præp.-led (jf. bet. 2.2): Varme sig i

Solen.vAph.(1764). S&B. varme sig paa en
Kop Thee. VSO. der skal ikke være en Glød
at varme sig \ed.Es.47.14. *Ved et Par
af Jere Rønner

|
Vi (a: fjenderne) skal

varme os inat (0: trusel om at brænde hu-

sene af). Holst. 1.148. Levin, se ogs. Mau.lOlO.
4323.

II
gøre varm ved at sætte i bevægelse;

give motion; ogs. (nu sj. i rigsspr.): udsætte

for en voldsom, ublid behandling (i ord, ved

prygl, angreb olgn.); give fuldt op at be-

stille; gennemhegle; trække igennem.
Moth.V67. »Sin Fiende kand en fridsk Soldat

og bedre varme,
|
End den, hvis Værie er

farved med hans Blood.Clitau.PT.175. Naar
en Kiøre- eller Ridehest efter at være stærk

varmet , yttrer Rystelse. JFBergs. HK. 754.

ellers skal jeg varme dig. UfF. Underoffice-

ren varmede Soldaterne ordentlig i gi en-

nem. VSO. Han varmede Forstanderen or-

dentlig op; han slog i Bordet, bandte og
truede. J5;r]7iCm^jBr.i72. (fagl.) uden obj., i

forb. m. op: (ballettruppen) „varmer op",

hvilket er den tekniske Betegnelse paa de

Legemsøvelser, Danserinderne foretager, in-

40
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den de skal ind paa Scenen, saa de kan faa

Stivheden ud af Kroppen. BerlTid.'*/il945.

Aft.6.sp.2.smst.**/tl950.M.7.sp.2. I.S) m.h.t.

legemsdele. vAph.(1764). *(han) varmed
Haanden nok engang |

Ved Arnens sjunkne

Lne.Winth.IYSé. (han) varmede hans Hæn-
der i sine. HCAnd.(1919).1.73. han (maatte)

kunne . . varme hendes Lemmer varme med
sine Hænder og sit Kys. EChnsHans.Hj.484.

varme sit kallun (paa noget), se Kallun, faa

næsen varmet, se I. Næse 1. i udtr. for at

dovne, sidde ørkesløst i den lune stue, kakkel-

ovnskrogen: *Han vilde heller varme bag
Ovnen sin Ryg.

|
Imens vi andre strede for

Land og for Mø.Winth.D.246. det var ikke

Mandens Sag at sidde og varme Bag ved

Arnen den hele blanke B&g. Elkjær.RK.60.

II
spec. (jf. in. lunke 3.1 ; dagl.) i udtr. for

at tildele ell. modtage slag, (blive) prygle(t)

(til gavns); i forb. som (jeg skal) varme hans

ører, varme ørene paa ham, (nu sjældnere:

varme ham ørene^, ell. (skulle) faa, have
sine ører varmede (varmet), varme ens

kæber fhun (fik) gjort ham saa gal, at han
varmede Kæberne paa henåe.EBertels.US.

21. se ogs. u. 1. Kæbe 3), lænder (Brors.324;

se u. I. Skaft 2.\), røv f'Du faar nok din

Røv varmet (o: i skolen).Søiberg.KK.II.58),

skind (VSO.VI.360. D&H.II.240) ell. (i

rigsspr. nu især) ende (Søiberg.KK.1.94),

ryg (Cit.l741.(CChrist.H.161). Mau.II.522),
rygstykker ('Politiet . . varmede Pøbelens
Rygstykker, FolketsNisse.^*/il860.8. GSchiit-

te.OK.129), ører (øre(n)) (Oehl.Digtn.I.20.

lad os komme frem, om I ikke vil have
Jeres Ører yaTmeåe.Lieb.DQ.II.68. *Jeg skal

varme Ham Ørerne, næsvise Knægt. Drachm.
DD.168. IsakDin.FF.412. UfF.). 1.6) (jf.

varm 1.9; især uden obj.) i videre anv.: uden
selv at være varm fremkalde (en fornemmelse

af) varme. \\ om virksomhed, arbejde, puh,
det varmer at slæbe rundt med de to store

kufferter!
j
At tærske er et Arbeide, som nok

kan varme en Mand op. F/SO. || om spiri-

tuøse drikke. Aldrig smagte jeg saa var-

mende, saa ildfuld en Yun\ HCAnd.(1919).
IV.251. Vinen varmer Blodet. Levin. Krist.

Ordspr.421. \\ om beklædningsgenstand, (skær-

mende) dække olgn., der isolerer mod varme-
tab. Det er taabeligt at bære en Castors
Hat . . den hverken varmer eller nytter.

Holb.Kandst.V3. mine Klæder kunde ey
varme mig. Æreboe.94. Saa svøbte (Tomme-
lise) sig ind i et vissent Blad, men det vilde

ikke waxme. HCAnd.(1919).I.61. Sneen laae
høit og varmede Bondens Agre i det strænge
FTOstveii.sa.SS.lv 160. Dobbelte Vinduer
varme godt om Vinteren. F/SO. skidtet var-
mer, se 1. Skidt 2.2 beg.

2) overf. anv. af bet. 1. 2.1) (jf. bet. 1.2;

nu sj. i rigsspr.) gen(op)tage gamle (trivielle)

ideer, emner olgn.; opkoge (I.2); opvarme
(2.2); vist kun i forb. m. op: (skriftet) be-
staaer af . . for længe siden forskudt gam-

melt Tøy, men nu varmet op igien. LTid.
1741.126. BornhOS. 2.2) (sml. bet. 1.8-4>

bringe ell. komme i aande; opildne; op-

kvikke; begejstre. Man lader det være min
Sag . . at varme Fo\ket.Cit.l845.(PLaurids.

S.VIII.39). (Montaigne) skriver livlig og
skødesløst . . han kan varmes til Veltalen-

hed. A^Møii.FLtii.//.569. (en af middagsgæ-
sterne) beslaglagde Opmærksomheden ved

10 Bordet, da han var bleven tilstrækkelig

varmet op. JVJens.Ma.97. Naar Publikum
først er blevet varmet op til Begejstring,

udøver det en diktatorisk Myndighed. Univ
Progr.1942.1. 30. (nu sj.) m. h. t. ting ell. for-

hold: *0p! varmer Mood og Blood for alvor

op ig] en\ LThura.Poet.291. || refl. ell. ipass.,

i forb. m. præp.-led angivende, hvad der ild-

ner, stimulerer: varme sig med ('Man var
Selskabsmand . . naar man bare ha'de var-

20 met sig med et Par Gleis. Kirk.B.49), paa
fdend gammel Knark . . skal endelig håe

een ung Pige paa 18. Aar for at varme
sig padb. Kom Grønneg. II1. 211. nu er hun
kommet saa vidt, som hun nogensinde kan
komme. Og nu kan hun varme sig for Re-

sten paa „aandelige Interesser"! T/iwftorgf.

DVE.43), ved ^det Uge fremspirende na-

tional-Uberale Parti varmede sig ved hans

(0: Hiort Lorenzens) Ild. PLaurids.S.V8. For

30 Bayle er Citatet . . ikke et Ord, man vigter

sig med eller varmer sig ved. BilleskovJ.H.

11.78. hun var . . begyndt at varme sig ved
hrændeyrinen. Pol.'''Ul949.8.sp.l) noget, ell.

varmes i (*At føle Nærværelsen af en gæv
Befalingsmand . . at varmes i Straalerne af

hans Smil! JFJens.Z)i.9(?^, ved C*Morske
Mænd

|
mildnes ved dit (0: en kvindes)

Aasyn,
|
varmes ved dit Blik. Drac/jw. F/S.

150) noget. 2.3) (jf. bet. 1.4-5^ fremkalde
40 hjertelige, inderlige, varme (2.i) følel-

ser. *Med Straale-Krans om Tinde
|
For-

klaret Jesus stod;
|
Det varmer os her

inde,
|
Ved dybest RiærteTod. Grundtv.SS.

IV404. En vag Medlidenhed varmede Anna.
AaDons.S.lO. uden obj.: selvom Antydningen
af et Smil lister sig frem, varmer det ikke,

men fierner. Elling. RP. 6. Der er faa Ro-

maner i nyere dansk Digtning, der nærer

og varmer som (disse). Stangerup.L.98. Det

50 varmede om Hjerterne at faa denne

Modtagelse. PoVU1945.20.sp.3. jf. varm 2.6:

(fuglenes) kønne farver midt i det isgrå

landskab gør godt og ligesom varmer i øj-

nene. E Konstantin-Hansen. Samliv med dansk

kunst.(1937).40. \\ varme ens (sit) hjerte

(de Ønsker som nu varme mit Hjerte. £m?.

(1914).V167. *Skjønhed lig en TryUedrik
|

Varmer YL\extet.Bødt.SD.33. VilhAnd.K.I.

242), sind (*0 Hellig Aand! . .
|
Ach træng

60 os dog i Sielen ind, |
At varme op vor

frosne Sind. Brors.55^ ell. sjæl (PalM.IL.
III.302. jeg vil gaa og varme min frysende

Sjæl i Straalerne fra dit Ansigts Lykke.

KMunk.EI.74).
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3) (især fagl.) intr. (ell. refl.), om ting:

blive varm; opvarmes. 3.1) intr. Proces-

sen (o: en undersøgelse af fedtprocenten) ta-

ger Fart. Flaskerne varmer, Mælkens Hvide
kæmper forgæves med Syren, det hele bli-

ver Tødhrunt. Fleuron.K0.156. \\ næsten kun
' if. varm 1.8^ som udtr. for, at en i en
nasse ell. (bevægelig) maskindel (ved gæring,

friktion) opstaaet temperaturforøgelse bevir-

ker beskadigelse, kvalitetsforringelse. Kærnerne lo

findeholder) saa mange Procentdele Vand, at

(let varmer i Sækkene efter faa Dages For-
lob. Pol"/,1941. 17.sp.3. ^7. III. lunke 2: Det
er FjTbøderens Pligt, at være saa sparsom-
melig med Oljen som muligt, uden at der

kan bUve nogen Fare for at Noget varmer.
Kambusch.L.73. Akslen har varmet. *Sc/iener.

MarO. Kort efter Afgangen varmede for-

reste Krumtapleje, og Skibet returnerede.

L'geskr.jRetsv. 1947. A. 1008. 3.2) refl.; spec. ip

"m mørtel: udvikle varme under størkningen.
i nder Størkningen varmer Mørtlen sig. Suen-
ion.B.Ill.383. smst.480.

Varme-, i ssgr. (jf. varm-, varmt-^ til

I. Varme (1) ell. II. varme (1); foruden de

ndf. paa alfabetisk plads medtagne ssgr. kan
nævnes en række (især fagl.) ssgr. som:
I) til I. Varme 1: Varme-afgivelse, -afgiver,

-afgivning, -afledning, -akkumulator, -ba-

lance (se Thaulow.M0.351), -batteri (i elek- 30

trisk kogeapparat), -beholder, -behov, -be-

sparelse, -bindende, -binding, -cylinder, -dan-
nelse, -dunst (jf. -dis^, -element, -energi,

-forandring, -forbrug, -fordeler, -fordeling(s-

maaler; ;'/• Varmemaaler 3), -forhold, -for-

højelse, -formindskelse, -fornemmelse, -for-

plantning, -forskel(lighed), -forsyning, -for-

øgelse, -frembringelse, -frembringer, -frigø-

relse, -følelse, -følsom (jf. følsom 1), -fø-

rende, -givende (jf. -giver^, -indhold, -instal- 4o

Ution, -isolation, -i8olere(nde), -isoleret, -iso-

lering, -konsulent, -krævende (dyr, plante),

-ledende (jf. -leder^, -lov, -lære, -maaling,

-mængde, -mæssig, -optagelse, -overførelse,

-overføring, -overførsel, -overskud, -paavirk-
ning, -produktion, -regulation, -regulator,

regulering, -rekord (sml. Rekord sp.693*^),
^kade, (et) -skifte, -skiftning, -spektrum,
-spreder, -straaling (jf. -straale^, -strømning

()f. -strøm \), -styrke, -system, -teknik, -tek- 50
lisk, -teori, -tilførsel, -tilstand, -transmis-
lon, -uddunstning, -udligning, -udstraaling,

-udveksling, (et legemes) -udvidelse, -udvik-
ling (jf. Udvikling b), -udvinding, -ufølsom-
hed (sml. u. Ufølsomhed \), -ventil, -venti-

lator, -virkning, -ydelse, -økonomi. 2) til

II. varme (1): Varme-evne, -indretning,
-middel, -værdi, -afgift, en. I) (fagl.) det

it ell. evne til at afgive (frembringe, udstraale)

"irme; (alm.:) afgivelse af varme. LandhO.l. 60
>>22.1V.457. VLDyr.1.14. 2) (jf. -bidrag; be-

taling for leveret (central)varme. Pol.*/10 1949.
'' »p.5. -aalMf^, et. (bygn.) anlæg til op-
• irmning af bygnitiger; opvarmningsanlæg;

især: centralvarmeanlæg. VortHj. IV,2.185.
Varmeanlæg til Væksthuse. Hat;e&rL.*//.i(?67.

-apparat, et. (fagl.) apparat til opvarm-
ning; opvarmningsapparat. Dampmaskinens
Støj fra Varmeapparatet, der tørrede Huset.
Bang.S.142. jf. -skab: (hun har) stillet de
bedste Stykker af Mørbraden i Varmeappa-
ratet. OMads.£nFaa^e.('iS90;.i40.

II
især (jf.

Luftvarmeapparat; om (indbygget) apparat
til opvarmning af boliger, nu spec, om cen-

tralvarmeapparat; ogs. m. særlig tanke paa
dettes varmefrembringer (varmekedel olgn.) ell.

varmeafgiver (radiator olgn.). I Kjælderen
forefindes der et Varmeapparat, hvis Rør
strække sig gjennem alle Bygningens Væ-
relser og opvarme disse. DagsTelegr.^*/il866.

2.sp.3. Hvadhedder det? (1947). 122. -bad,
et. se Varmbad. -bed, et. (jf. -bænk; gart.)

drivbed; mistbænk. MøllH.1.476. HavebrL.*
1.347. -behandle, v. vbs. -ing (SaV
XXIV. 562. Bildsøe. Smedebogen. (1928). 85).

(fagl.) behandle (legemet, metaller, mælk m. m.)
med varme, (visse smaa mejerier) faar Mæl-
ken varmebehandlet fra andre Mejerier.

PoU/iol941.1.sp.4. (svulsten) kunde fjærnes

ved Varmebehandling. vlndiVa;.Mi2.i35. -be-
standig;, adj. (jf. -fast og bestandig I.3;

fagl.) om stof, materiale: modstandsdygtig
over for varmepaavirkning. Suenson.B.II.193.

varme bestandigt Staal. Ing Bygn. 1940.216

.

bidrag, et. (jf. -afgift 2, -penge,sp.

-regning; beløb, som indehavere af central-

opvarmede lejligheder udreder som betaling

for den leverede varme. Pol.*/iil939.20.sp.5.

-bind, et. (med.) bind, der tilfører en legems-

del varme. Varmebind for reumatiske Lidel-

ser. PoJ.»/i2942.7.sp.2. -bord, et. (fagl.)

bord m. indlagt varme, hvorpaa noget kan
opvarmes ell. holdes varmt; saaledes (snedk.)

til opvarmning af træ til limning (TeknLeks.

1.587), (restaurations-spr.) til varme retter

(JacPaludan.F.175. Gasfyr.15). -bro, en.

(bygn.). Varmebro. Varmeledende Bygnings-
del i en iøvrigt varmeisolerende Konstruk-
tion. TeknLeks. 1.587. -buk, en. (1. br.) fyr-,

ildbuk. (han) bøjede sig ned over Varme-
bukken foran Kaminen og varmede sine

Hænder paa dens blanke, røde Kobber-
kugler. JPJ«c.7.i93. -bækken, et. (jf.

-gryde, -krukke, -kurv; især foræld.) fyr-,

ild-, sengebækken. Moth.V66. et uhyre Var-
mebækken, fyldt med glødende Trækul.
Bergs. HI. 291. Mds8krDyrl.LXI.357. Feilb.

•bælte, et. (jf. -zone; fagl.) bælte (1.3(8)),

som adskiller sig fra omgivelserne m. h. t.

(tniddel) varmegrad; spec. (geogr.) om trope-

zone. S&B. Sal.XVIII.757. jf. JacPaludan.
T.22. billedl.: Han (0: en jøde) kom som
ung fra et omrejsende Skuespillerselskab

ind i Varmebæltet af et kristeligt Hjem.
VilhAnd.Litt.IVllS. -bænk, en. 07- Bænk
4.1 og Solbænk I.2 slutn. samt Koldbænk;
gart.) varmebed; varm drivbænk. Sal.XVII I.

81. HavebrL.* 1. 347. billedl.: Europas Varme-
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bænk under de olivengraa Appeniner (o: Ri-

vieraen). Pont. DR. 1.99. -hølge, en. (jf.

I. Bølge 2.1 og Kuldebølge^ (fornemmelse af)

varme, der forplanter sig bølgeformigt. Skjoldb.

SM.24. en frygtelig Varmebølge steg (fra

ildebranden) over imod ^æn^åen. Dannebrog.

*/il906.1.sp.2. II
(især meteorol.) hedebølge.

En Varmebølge hjemsøger i disse Dage de

østlige Stater (i U.S.A.). I Gaderne viste

Termometrene igaar over 38 Grader Celsius, lo

PoV^U1910.1.sp.2. Et Frembrud af Varm-
luft kaldes populært en Varmebølge. Lr/s-

gaard.L.182. \\ CP pludseligt opstaaende og

forsvindende varmefornemmelse i legemet, da

hans Tanke strejfede Henriette, kom der en

Varmebølge fra hans Hjerte. JafeXnu. G. S2.

I et Sæt rislede det mig koldt ned ad Ryg-
raden, i det næste Sæt var en Varmebølge
over Ttng. JesperEw.K. 80. -central, en.

(jf. -værk ; fagl.) central, hvorfra varme (fjern- 20

varme) leveres til et større antal bygninger.

Bl&T. TeknLeks.I.587.III.481. -centrum,
et. spec. (jf. Centrum 2.2; fysiol.): Varme-
regulationen . . foregaar ved Hjælp af

et Varmecentrum i Centralnervesystemet.

AKrogh.Fysiol.66. -damp, en. spec. (fagl.)

om damp til opvarmning; opvarmningsdamp.
Scheller.MarO. -dirrende, part. adj. (jf.

-flimrende, -sitrende og dirre sp.764^^^; O,
1. br.). den varmedirrende Midsommerluft. 30

JohsPalM.BrogedeBlade.(1916).59. -dis, en.

(jf. -taage^ let taage, dis, fremkaldt af stærk

solvarme. Alt Fjærnt laa i en let, røgblaa

Varmedis. JPJac. /. 2(?, Varmedisen bølgede

over Ma.TkeTne.OlesenL0kk.NH.Li22.
II

(sj.:)

*en Drossels Sang i Krat i varmediset
Kvæld. Schand.SD. 29. dybt i det skyløse,

varmedisige, umaadelige Hvalv laa So-

len. Vejrup.KM.148. -dank, en. (jf. -fla-

ske og varm dunk u. I. Dunk I.2J flaske- 40

formet beholder, dunk (af metal, stentøj ell.

(nu oftest) gummi), der fyldes med varmt
vand og tjener til opvarmning af seng. MO.
Sømanden . . er lagt til Køjs med uldne
Tæpper og Y&Tmeåunke.KrarupNiels.GØ.lO.
ogs. (spøg.) om person ell. dyr, der varmer ens
seng. -dyr, et. (jf. u. Varmtvand sluin.; 1.

br.) dyr, der hører hjemme i de varme lande.

Man (lader) Varmedyrene bo paa Solsiden
(i Zoologisk Have). Dagbl.^^/7l895.3.sp.3. so

D&H. -enhed, en. (jf. Kalorie; fys.) en-

hed anv. ved varmemaaling; spec: den varme-
mængde, der kræves for at opvarme en vis

vægtenhed (nu: 1 kg vand) 1 grad. Levin.
MøllH.V1.198. Suenson.B.II.194. -fang,
et. {dannet af Ørst.; jf. Om-, Rumfang; fys.)

d. s. s. -kapacitet. Ørs,t.IX.25. Johs Muller.
Naturlærens chemiske Deel.* (overs. 1856). 185

.

-fast, adj. fvann-. LSal.XII.262). (fagl.)

varmebestandig,
jf. Varmefasthed. Ing éo

Bygn.l946.263.sp.2. -ferie, en. (skol.)

(kort) ferie, som gives, naar det falder ind
rned stærk hede, en varmebølge. Den forfærde-
lige Hede holder sig stadig (i Berlin). De

eneste glade er Skolebørnene. De har i de
sidste 8 Dage haft Varmeferie. PoL"/,i9i0.2.

sp.6. Kaper.^ -flade, en. (jf. -overflade og

Hedeflade (2); fagl.) opvarmet flade, parti af

varmeapparat olgn., som afgiver varme til

omgivelserne, en god (lokomotiv-)Kiedel med
rigelig YarmeflaÅe. Rambusch. L. 6. En Ra-
diators Varmeflade. Herved forstaas Ra-
diatorens samlede Overflade inclusive even-
tuelle udvendige RihheT. OJuelJørgensen.Pas-
ningafCentralvarmeanlæg.(1932).238. -flam-
me, en. (jf. Smelteflamme; fagl.) flamme,
hvormed et arbejdsstykke opvarmes til en
temperatur under smeltepunktet. DanskStan-
dard.nr.315.(1941).6. -flaske, en. (især

fagl.) flaske(formet beholder) med et opvarmet

stof (navnlig: vand) til opvarmning af om-
givelserne. Brændeviinsbr.145. især dels d. s. s.

-dunk: Varmeflasker, Ildbekkener, varmede
Stene. Tode. ST. 1799/1800. 105. Panum. 622.

ERode.OgsaaideandreHuse—.(1946).203. dels

(jærnb.) om beholder, hvis indhold (nu: varm
damp) tjener til togopvarmning: Jernbehol-

dere, de saakaldte Varmeflasker, der ere an-

bragte under Sæderne i Kupéerne. DSB.Matr.
1.45. VilhHans.J.16. -flimmer, et. (jf.

-sitr; O, l.br.). fjerne Kirker . . fortoner sig

i Dis og Y&TmeQimmeT.KnudPouls.BD.84.
-flimrende, part. adj. (ts, l.br.) varme-

dirrende, -sitrende. Om dagen var Casa-

blanca at se som en hvid, varmeflimrende
stribe i det blaa himmeloghav.Pol.**/6i5^9.

Sønd.S.sp.l. -flagt, en. (fagl.) varmetab

forvoldt af (stue)varmens undvigen gennem
utætheder. IngBygn.l940.231.sp.2. -fylde,
en. (jf. specifik varme (u. specifikj; fys.)

den mængde varme (udtrykt i gramkalorier),

der udkræves for at opvarme 1 gram af et

stof 1 grad. Ørst.ChemPhys.4. Christians.Fys.

741. Bestemmelse af Varmefylder. iSaL'X///.
433. -giver, en. (jf. -kilde ; især fagl.) hvad
der udstraaler varme, opvarmer noget. OpfB.^
VI. 356. vore Varmegivere, Kakkelovnene.
VortHj.II,1.29. solen, den store varmegiver

j

•gods, et. gods (2.4), der er behandlet

ell. (skal) behandles med varme. Thaulow.

MO.350. -grad, en. (jf. Hede-, Kuldegrad^
den temperatur, varme, et stof har, udtrykt i

grader (I.6.3); spec. om grad over frysepunk-

tet og undertiden m. særlig tanke paa høje

temperaturer ((turisten hilste) Varmegraderne
(i Rødehavet) med Triumf. J 7 Jens. i? F.«9j.

AWHauch.(1799).239. Damp, hvis Varme-
grad steeg ikkun faa Grader. Ursin.D.107.

tag (0: maal) Varmegraden i Overfladen.

EllenCarlsen.Raasyltning.*(1934).31. efter en

langvarig frostperiode fik man omsider igen

varmegrader I

|| (jf. I. Varme 2.1-2J C9 billedl.

JLange.11.305. en Nationalisme af hidtil

uanet Varmegrad. Ai^a<^ans.P.5i. -gryde,
en. (jf. -bækken, -potte; nu 1. br.) ildgryde.

fem-seks Kvinder, hver med sin Varmegryde
under Skørterne, sad nærmest op til den

varme Ka,kkélo\n.AntNiels.Strøgods.(1870).
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58. Sd:B. uegl: Sommeren var usædvanlig

hed, og under saadanne Forhold bliver en

norsk Fjelddal . . let en uudholdelig Varme-
ZTyde.Pont.Fam.90. -hal, en. (l.br.) varme-

stue. Dannebrog.*^ 1 1907. l.sp.8. (Jens Birk-

holm) malede (i Berlin) en Række store

Billeder fra Livet i Varmehallerne, Hjem-
loseasylerne og Natherbergerne. Wilmann.
I)anskKunst.(1934).136. -hus, et. (i bet. 2

>gs. Varm-^. (^y. oldn. varmahiis, opvarmet
rum) I) (fagl.) hus, hvori et varmeanlæg til

)pvarmning af en nærliggende bygning er in-

stalleret, (kirkeladen) indrettedes (1918-19)
til Varmehus for Kirken. Trap.*11.421. 2)

(jf. Hus 10.5, varmt hus u. varm 1.3 samt
Koldhus; gart.) opvarmet driv-, væksthus (for

(sub)tropiske planter). CollO. NaturensV.1916.

154. Varm-: NordConvLex.Y.692. MøllH.VI.
201. DanmHavebr.138. \\ hertil: Varmehus-
plante. Dagbl.**'il888.3.sp.5. Varmhus-:
UavcbrL.^614. DanmHavebr.llO. -hætte,

' n. (jf. -pose og II. varme 1.6 slutn.) hætte

1.4), hvormed noget tildækkes for at und-
;aa varmetab. Varmehætter, Kalecheovertræk
ftil biler). BerlTid."!tl925.M. 13. sp.2. Bor-

det stod dækket med Kaffekopper og den
blaa Kande under Varmehætten. LeckFischer.

M.126. -ing^eniør, en. ingeniør, der be-

skæftiger sig med varmeanlæg. IngBygn.1943.
137.sp.2. -kabel, et. (fagl.) ad elektrisk

vej opvarmet kabel til brug ved opvarmning
af drivbænke. TeknLeks.1.588. -kaffe, en.

6/. -mad og II. varme 1.2; dagl.) opvarmet

kaffe, en Kop Varmekaffe. PLen'n.ffL.^/.

Rregend.MøUen.(1936).281. -kammer, et.

'fagl.) rum, hvori opvarmning (fx. af luft til

fivarmning af andre rum) finder sted. Lov
Sr.69*U1898.§2. Hag.*VIII.538. ?/. Varme-
kummeTovn. LovNr.69*/*1898. §3. LovNr.
174**/,1926.§9,5. -kanal, en. (jf. -rør og

Kanal 1; fagl.). Brændeviinsbr.194. CHans.
BK.143. -kapacitet, en. (jf. -fang og

Kapacitet 2 samt Vandværdi; fys.) et stofs

evne til at optage varme. 0rst.IX.25. MKnud-
sen.Fysik.(1923).40. -kappe, en. (fagl.)

kappe (1 1.3.6) med varmt vand, der omslutter

og opvarmer en beholder med koldt vand.

f'entralvarme.l72. -kasse, en. (fagl.) kas-
•n, hvori noget kan opvarmes ell. holde sig

"irmt. Wilkens. Overs, af Karmasch: Technolo-
ne. I. (1852). 151. det (kan blive) nødven-
iligt at anbringe (for tidligt fødte børn) i sær-
lige W&rmekasscT. SechLeth.BF.54. Hvadhed-
'l"r(lpl?(1947).103. om kasse til varm mad:

<-ka.sscr . . kunne stilles oven paa Gas-
n. De opvarmes af Ovnens Overfvr.

VortHj.lV,2.202. Adskillige Retter kan, efter

it være bragt i Kog paa Ild eller Gas,
dampes færdig ved at blive pakket ned
i en yarmek&ase. IngebMøll.K 11.46 (jf. Ha-
kasse;. -kedel, en. især: kedel i (central)-

t'tryncnnlo'g til rumopvarmning. IIFB. 1936.
XLVii. Pol.»/,1949.16.8p.l. -kilde, en.

(if. -giver; især Qj ell. fagl.) kilde (I.3.i) til

varme: det, hvoraf varme udgaar. Lyset (er)

den store YaxmekHåe.Ørst.AN.I.lSl. AKrogh.
Fysiol.63. jf. I. Varme 1.8 : Empire-Periodens
Damer . . forstod at skatte Muffen, der .

.

var en velkommen Varmekilde for dem.
Hjemmet.l913.227.sp.2. -kobling, en. (jf.

-ledning 2, -slange; jærnb.) gummislange,
hvorigennem den varme damp til togopvarm-
ningen ledes fra vogn (ell. lokomotiv) til vogn.

o DSB.Matr.L43. -krakke, en. (sj.) varme-
bækken, der var sat et Par Varmekrukker
med Gløder ind i begge Sovekamrene. /ng^.

LB.III.143. -knrv, en. ^Varm-. Lægen.
VIIL279). (foræld, ell. dial. (gldgs.)) kurv-

(lignende beholder) indesluttende en varme-
giver (varmeflaske, gløder olgn.), der an-

vendtes til opvarmning af senge, (gang) løj

olgn.; varmebækken; sengekurv (2). vAph.
(1764). Werfel.E.L83. MO. CReimer.NB.33.

20 -kype, en. se Varmkype. -kaslder, en.

kælder, hvori et (centralvarmeapparat er in-

stalleret. PoU'/io 1945.5. sp.6. V,o 1949.9. sp. 5.

-kær, adj. (især zool.) som sætter pris paa,
ynder varme. BøvP. 1.714. Den lille varme-
kære og solglade Tiger (o: katten) ynder ikke
disse svale YrostmorgeneT. KnudPouls.BE.50.
-laas, et. (jf. II. varme l.e slutn.; nu 1. br.)

laag, hvormed noget varmt (spec: varm mad)
dæjckes for at undgaa afkøling. Anretter-

30 værelset, hvor Jomfruerne travlt rangerede
Fadene under de høje Varmelaag. Ban^.S.
183. billedl.: en rigtig Sommersøndag ..

Luften er et Varmelaag, som en vennesæl
Magt har sat ned over Menneskeheden. Fol.

**U1921.5.sp.2. -laser, et. (gart.) lager-

(rum), hvor der hersker en relativt høj tempe-

ratur. HavebrL.*n.ll56. -lampe, en. lampe
anvendt til at opvarme noget ell. holde no-

get varmt. Tode.Mus.83. PoVUal949.6.sp.4.
40 Kyllingevarmelamper. Sorø Amtstid.*U

1949.12.sp.3. -leder, en. (jf. I. Leder 2.2;

fys.) stof, der leder varmen, lader varmen
forplantes igennem sig (paa en vis maade);
næsten kun m. karakteriserende adj., i forb.

som en god (AWHauch.(1799).248. Tekn
Leks.1.587), henh. en da ar lig (Grunth.

BesV(1913).35. Sal.*XXIV563), langsom
(Ursin.D.135) ell. (navnlig) slet (AWHauch.
(1799). 248. Green. UR.6. LandbO.IV. 755)

50 varmeleder. -ledning, en. I) (jf. I. Led-
ning 1.2; fys.) det forhold, at en varmebevæ-
gelse, varmeafgivning finder sted fra et var-

mere legeme til et koldere, der er i umiddelbar
berøring med det, ell. fra et varmere til et kol-

dere parti inden for samme legeme. Veirlære.

(1854).4. MKnudsen.Fysik.(1923). 195. bil-

ledl.: Grundtv. Smaaskr. 134. || hertil bl. a.

Varmelodnin^s-ovno, -modstand, -rør (jf.

Varmerør^, -tal (se Tømrerarb.52). 2) (jf.

60 -kobling, -slange; fagl.) ledning (1.2), hvor-

igennem varme føres til virkefeltet. TeknMarO.
i)ampLok.96. -leg^eme, et. legeme, gen-

stand, der fungerer som varmeaiver. Ildstedet

udvikler sig . . til et virkelig effektivt Varme-
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legeme. Steensherg.DB.8. || især (fagl.) dels

om radiator i centralvarmeanlæg (VortHj.

IV,2. 166. Bek.Nr.30*M946.§4.stk.2), dels

om legeme til elektrisk opvarmning (af red-

skab): FrisørKat.51 (til haartørringsapparat)

.

Hvadhedder det?(1947).233.401.

varmelig, adj. ['vBrmali, 'vaTmali] {jf.

ænt/d. varmelig, adv., varmt; til II. varme;

s;'.) som kan opvarmes, (tyendets) Kamre . .

vare aldrig varmelige. VortHj.IV,2.20. Have-
stuen sluger meget Brænde og vil maaskee
blive uvarmelig. de Meza. Krigs - Dagbøger

1849-51.(1928).185.

Varme - linie , en. (fagl. (meteorol.,

geogr.)) linie, hvormed man (paa et kort) for-

binder lokaliteter, der har ensartede varme-

forhold; spec. om linie ml. steder, der har

samme aarlige middelvarme; isoterm. HjælpeO.

Landbo.III.417. -løs, adj. (sj.) uden varme;

kold. den hvide, varmeløse Sol.JVJens.SS.lO.

II
som ingen varme (I.l.s) giver. *aabne Tag

mod Sneen værne skal,
|
og varmløst Straa

de (o: de fattiges) vaade Lemmer tørre.

FGuldb.II.239. f -maal, et. I) maal for

varme. Denne Afstand (paa termometret)

kaldes eet YsiTmemaal.Ørst.ChemPhys.3.

2) (jf. -maaler 1) termometer. Basth.Phil.34.

*Paa Barometrets Høidestand han agted,
|

Og Varmemaalets Gradestok betragted. Pai
M.VI.298. -maaler, en. ({-f) -maalere.
Cit.l748.(Steners.CritBet.84)). apparat til at

maale varme(grader) med; især i flg. anv.:

i) (jf. -maal 2, -prøver, -viser; fordanskning

af Termometer; især hos sprogrensere, jf.:

„mindre korrekt." Sal.'XXIY564) (stue)ter-

mometer. AWHauch. (1799).238. MO. Varme-
maaleren viser om Dagen indtil 35,9°. IRaun-
kiær. Tropeskildringer.(1921).19. 2) (foræld.)

apparat til maaling af et legemes varmefylde;
kalorimeter. ConvLex.XIX.l. Sal.X.lll.

||

om apparat til maaling af meget høje tempera-
turer; pyrometer. OpfB.^III.543. 3) apparat
paamonteret en radiator til maaling af den
afgivne varme. Varmemaalere . . anvendes i

Ejendomme, hvor flere Lejere forsynes med
Varme fra samme Kedelanlæg. HFB.1931.
248. TeknLeks. 1.588. -mad, en. (jf. -kaffe

og II. varme 1.2; dagl.) opvarmet (middags)-
mad. HugoAnd.HK.56. -mand, en. (jf.

-mester; talespr.) mandsperson beskæftiget

med varmepasning olgn.; om kedelpasser (ved
jærnbanerne): JernbaneT.yil934.6.sp.4. -ma-
skine, en. (fagl.) I) maskine, der drives

ved varme. OpfB.'II,1.71. SkibsMask.l. uegl:
den „Varmemaskine", som Orkanen udgør.
SaVXVIII.612. 2) (jf. Maskine 1.3 sluin.;

jærnb.) lokomotiv, der benyttes til forvarm-
ning af en anden maskine. LokomotivT.1942.
83.sp.2. -materie, en. (naturv., foræld.)
varmestof. AWHauch.(1799).225. -mester,
en. (jf. -mand^ person (fyrbøder), der passer
et centralfyr. DagbU^/tl897.Till.l.sp.2. (han)
ex Varmemester i et Kompleks ude i Peri-

ferien. Pol. Vx, 1938. Sønd. 22. sp. 4. -neces-

saire, en. se u. Necessaire 2. -OTerflade,
en. (fagl., nu sj.) varmeflade. S&B. -ovn,
en. (især fagl.) ovn, der benyttes til opvarm-
ning af rum ell. materialer. ECarstensen.

Vigsø.(1884).28. de Ovne, hvori Staalblokke

varmes til Smedning eller Valsning, kaldes

Yarmeowne. Hannover.Tekn.135. om den
del (radiator olgn.) af et centralvarmeanlæg,

hvorfra rumopvarmningen foregaar: TeknLeks.

10 1. 588. III. 478. -patron, en. patron-

formet varmelegeme i varmeovn. IngBygn.1943.
202.sp.l. -pen£;e, pi. varmebidrag. Social-

dem.^/tl947.12.sp.l.''y2l949.5.sp.6. -plade,
en. (fagl.) en (især ad elektrisk vej) opvarmet
plade til kogning, vandvarmning m. m. Bl&T.
IngBygn 1947.36.sp.l. -pol, en. (jf. Kulde-
pol; meteorol.) mindre omraade, der ved sin

særlig høje (sommer) temperatur skiller sig ud
fra omgivelserne. HelgePetersen. VejretsFysik.

20 (1926). 68. -pose, en. (jf. II. varme 1.6

slutn.; sj.) (poseformet) varmehætte (til kande
m. varm drik). Gjel.T.117. -potte, en.

(foræld.) varmegryde; ildpotte (2). TroelsL.II.

122. S&B. -presse, v. se II. varmpresse.

-prøver, en. (jf. -maaler 1 ; nu næppe br.)

termometer. Ørst.ChemPhys.2. HDahl.(NkS
4° 2964.11,9.252). -pude, en. (især med.)

en med elektrisk varmelegeme forsynet pude.

SaVXXIY.564. Smerterne behandledes . .

30 med Varmepude og Massage. Ugeskr.f.Læger.

1942.1441.sp.l. -pumpe, en. en ved

elektricitet drevet pumpe, der fungerer som
varmegiver. IngBygn.1942.67.sp.l. -punkt,
et. (jf. Kulde-, Trykpunkt; anat. ell. fysiol.)

punkt i huden (sanseapparat), der er organ

for varmesansen og kun paavirkes af varme.

AKrogh.Fysiol.99.

Varmer, en. flt. -e. person ell. ting, der

(op)varmer noget. vAph.(1764). I) om per-

40 son; vist kun i ssgr. som Bænke-, Nagle-

varmer (s. d.). 2) om ting.
\\

(især fagl.)

til II. varme l.i-s. *Den store Varmer
(o: solen). JVJens.JB.48. der (findes) i Ka-
byssen en særlig Varmer til at koge Vand
og levere Damp til Varmeskab og Ovn.
IngBygn.1939.147.sp.2. navnlig i ssgr. som
Fløde-, Fod-, For-, Glas-, Mæske-, Næse-,

Senge-, Tallerken-, Vandvarmer (se disse

ord).
II

til II. varme 1.6 ; dels (jf. Opvarmer)
50 om spirituøs drik: Køgemesteren selv med

„Stob" i Haand, indbød til en liflig Morgen-
varmer. rroei!sL.X/.24S. dels (og især) om
beklædningsgenstand (vist kun i ssgr. som
Bryst-, Knæ-, Puls-, Sjæle-, Ørevarmer^ cK.

om varmehætte til beholdere med varme drikke

(jf. Kaffe-, Tevarmer^; Pigen bragte en ny
Kop under en Varmer tilligemed noget Bag-

YBSTk. Pont. DR. 11.202. Kaffen stod under

Yarmer. KMich.FamilienWorm.(1933).6.
Varme-regning, en. (jf. -regnskabj

regning lydende paa det beløb, der skal svares

for leveret centralvarme; ogs. om selve beløbet,

varmebidraget. Sal.T.1943-44.1086. .-regn-
skab, et. (jf. -regning^. Thaulow.MO.353.
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-rist, en. rist, hvorigennem varme ledes til

det sted (rum), der skal opvarmes. Musenes
bløde Piben under Varmeristen (i en fængsels-

celle). AndNx.PE.IY40. Lokomotiv T. 1939.

34.sp.l. -rade, en. (fagl.) elektrisk opvar-

met rude (monteret paa forruden ud for et

nUomobils førerplads), der hindrer em, sne

Ign. i at sætte sig fast og derved sikrer fri

udsigt; (oftest:) frostrude. Ugeskr.fRetsv.1941.

A.988. -ralle, en. se Varmrulle, -mm,
r. rum, hvori (kunstig) varme forekommer, ell.

vori opvarmning sker. En Tintallerken med
\ armerum. Kunstudstill. (1879). 107 (jf. -tal-

lerken/ Varmerummet (i et romersk bad), det

saakaldte Tepidarium. Arn Møll. Sundhedsl

.

423. Thixulow.MO.129. -rør, et. (jf. -ka-

•lal og -lednings-rør; fagl.) rør, hvorigennem
jrme Udes, ell. hvorfra opvarmning finder

Aed. Brændeviinsbr.194. Varmerørene straa-

lede Hede ud. Der var fugtig varmt i Driv- 20

huset. Schand.IF.332. Inde i (værelset) knæk-
kede det stilfærdigt i Varmerørene. ÉrlKrist.

DH.83. -sans, en. (jf. -punkt, I. Sans I.2

/ Kuldesans; anat. ell. fysiol.) følesans, der

.:un paainrkes af varme. Boas.Zool.*32. Vilh

fiasm.BU.36. -sitr, et. (jf. -flimmer^ se u.

.Sitr. -sitrende, part. adj. (jf. -dirrende,

-flimrende; Q3, 1. br.) sitrende af (sol)varme.

Det var. som der straalede Hede ud fra

det ophedede tag) i den varmesitrende Luft. 30

-chand.IF.268. 8a.SB.12. -skab, et. (jf. u.

apparatj et (især ved gas ell. elektricitet) op-

armet skab, hvori noget (spec: madvarer)
m (op)varme8 ell. holdes varmt. HFB.1936.

'2.100. Vandgryde (i komfur) med Tappe-
asse og Yaimeskdih. SorøAmtstid."/»1947.9.
0.3. -sky, en. (næsten) hvid sky, som viser

•ig om sommeren i varm og stille luft. MO.
br. -slange, en. (jf. -kobling, -ledning

- ; fagl.) (gummi)slange, hvorigennem varme 40

'des. Jernbane L. 50. Kemisk-tekniskHaand-
og.(1938j.53. -smed, en. (uofficiel) benæv-
"Ise paa haandvcerker (som (^ov)smed, rør-

rgger), der installerer og tilser, reparerer

'^entral)varmeanlæg. Nat Tid. "'il923. Aft.4.

p.4. TeknLeks.I.5S8. -spild, et ell. (nu
næppe br.) -spilde, en (Olufs. DB.237.
MO.). del forhold, at varme gaar til spilde (jf.

-tab>. SdB. FSO. („Ikke hyppigt."), -spi-
ral, en. (fagl.) spiralformet varmelegeme. 50

"'l&T. IngBygn.l940.63.sp.l. -spændinK,
11. (fagl.) 8pændina (2) i et legeme frem-

kaldt ved, at det tkke overalt har samme
tfmnerntur. ARHolm. Ma8kinelementer.(1935).

'>SB.Banebygn.(1937).29. -stand, en.

ftrogrensere; nu 8J.) temperatur. Veir-

'^rc.(1854).21. IngvBond.JR.356. -sten,
n, (foræld, ell. dial.) sten, der ophedes for

't tjene som varmegiver (fx. i seng). Amberg.
l/a Wied.K.36. CReimer.NB.33. Dengl.By. io
Hft'iM. -stof, et. (jf. -materie og Ildstof;

t'ini.id.) if. ældre ruUurv. opfattelse: vægtløst

tof, der mentes at gennemtrænge alle varme
''gemer og sætte dem i stand til at blive op-

varmede. Rothe.Nat.1.301. vi udvikle Lege-

mers bundne Varmestof og frembringe der-

ved Varme, Lys, Ild og Flsnnvae. Callisen.

BK.I.8. SaUXXlV.564. -straale, en.

(fys.) form for fysisk energi, der udstraales

fra et legeme, der er varmere end omgivelserne.

De Varmestraaler, der komme til os fra

Solen. Ørst.AN.1.143. Paulsen.II.lOlff. Der
skelnes meUem lyse og mørke Straaler. De
lyse er tillige Varmestraaler, de mørke kun
Varmestraaler. SmedeMaskinarb. 103. (jf. I.

Varme 2.i^ billedl.: *Dyb af Varmestraalers
skjulte Væld . .

|
Aldrig udtømt, som de

store Floder, — j Klinger det ej alt i Nav-
net Moder? PLMøll. Lyriske Digte. (1840). 35.

-strøm, en. I) (især fys.) varme, der for-

planter sig (ligesom) i en strøm. Christians.

Fys.' I. (1892). 386. Centralvarme.il. 2)
elektrisk strøm, der anvendes til opvarmning(s-
apparater). IngBygn.l943.197.sp.l. -stue,
en. (jf. -hal og Lunkestue^ opvarmet stue,

rum, hvor en gruppe af personer (spec: fat-

tige, hjemløse) kan ty ind og varme sig om
vinteren, publike Varme-Stuer for fattige

Folk. Argus. 1771. Nr. 24. 3. Goldschm.Y. 396

.

betlere . . benyttede banegaarden som varme-
stue. NisPet.Muleposen.(1942).115. -suffer,
en. apparat, der suger varmen til sig og

bortleder den (fra fabrikslokale olgn.). Social-

dem.''/iil945.Sønd.l.sp.4. -svejse, v. se

varmsvejse. -taag^e, en. (tæt) varmedis.

slanke Kirkespir dirre i Varmetaagen. Baud.
JS.224. EBertels. D.129. -tab, et. (jf. -flugt,

-8pild(e) ; især fagl.) det forhold, at varme (paa
skadelig vis, til unytte) undviger fra et legeme,

stof; tab (4), afgivelse af varme. Dagbl.**f\t

1859.2.sp.3. Fedtmasserne (hos sælerne) hin-

drer . . Varmetabet. Fedders.H.190. Under
Dampens Arbejde i Cylinderen lides der et

Varmetab. Z)ampLoZ;.59. -tallerken, en.

(jf.u. -rum; foræld.) en med varmt vand op-

varmet tallerken, hvori den tallerken, som man
spiser af, anbringes, for at maden kan holde

sig varm. Amberg. -taske, en. (jf. Taske
3.8j taskelignende varmelegeme. IngBygn.1946.
102. sp. 2. -toning^, en. {dannet af Ju-
lius Thomsen (1826-1909); jf. II. Toning og

Forbindelsesvarme; fys., kem.) det varme-
fænomen (varmeudvikling ell. -forbrug), der

ledsager dannelsen af en kemisk forbindelse.

Varmetoningen (jeg (o: J.Thomsen) benytter

dette Ord som Fællesord for Varmeudvikling
og Varmeabsorption) ved de chemiske Virk-

ninger. VidSelskSkr.Nat.5R.II1.117. Christi-

ans.Fy8.551. -torden, en (BerlTid.'*U1936.

M.l. Lysgaard.L.182) ell. -tordenvejr,
et. (meteorol.) form for (lokal(t)) torden(vejrJ

fremkaldt ved stærk ophedning af forholdawa

stillestaaende luftmasser. MøllU.VI.5l. Sal.*

XXIV564. -traad, en. (fys.) elektrisk op-

varmet traad (hvis længdeforandring ved tem-

peraturstigning udnyttes i forsk, maaleappa-
rater). Bl&T. JngBygn.1943.347.8p.l. || her-

til bl. a. Vann(e)traad8-apparat, -instru-
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ment. -troinle, en. tromle (I.3.i), hvis

(cylinders) indre opvarmes ved et (koks) fyr.

TeknLeks.II.596. -trwk, et ell. (i Ut. 2

ogs.) en. I) (fagl., især jærnb.) træk (III.6.1),

haandiag, hvormed varme(tilførsel) reguleres.

DSB.OrdreM. 22. Jernbane T."'» 1942.7. sp.2.

2) (sj.) træk (III.13.2) fremkaldt af (stærk)

varme. Gardinerne . . rørte lidt paa sig i

Y&TiaetTækken. MLorentzen.G.35. -tæt, adj.

(fagl.) fx. om mur, væg: som isolerer effektivt 10

mod varmetab. IngBygn.l940.Nr.6.omslag.4.

-uro, en. (især flyv.) uro, ustabilitet i luft-

lagene fremkaldt ved varme(bevægelser). Cit.

1925.(OrdbS.). -viser, en. (sj.) termometer.

Tode.SJ.II.435. -værk, et. ^^7. -central;

fagl.) værk, anlæg, der leverer varme til en

(større) bygning ell. en række bygninger, kom-
plekser. O Nielsen SKøbke. VorFrelsers Kirke.
(1896).9. Københavns Belysningsvæsens Yax-

mevæTkeT.Centralvarme.231. -zone, en. (jf. 20

-bælte^ varm zone; spec. {^): zone, parti af

arbejdsstykke, der er blevet opvarmet under
svejsning. Dansk Standard, nr. 315. (1941). 3.

-ækvator, en. (meteorol.) linie omkring
jorden gennem de punkter, der har den højeste

aarstemperatur, ell. om bælte omkr. denne linie.

VSO. SaVXXIY.565.
varm-fast, adj. se varmefast. -front,

en. (meteorol.) grænse ml. en ved jordover-

fladen fremtrængende varm luftmasse og den 30

paa stedet værende koldere luft (hen over

hvilken den varme luft glider). Marke.Meteo-
rologi.(1934).53. Lysgaard.L.118.171. -følt,
part. adj. se varmtfølt, -gar, adj. {mnt.

warmgar; jf. gar I.2 og koldgarvet; garv.,

nu næppe br.) om læder: garvet i varm
(I.3) bariclud. varmgar Lædei. JFBergs.G.311.
-hamre, v. (jf. -smede og koldhamrej

hamre metal ved høj temperatur; som
vbs. Y&Tm.]i&mTin^.IngBygn.l941.246.sp.2. 40

-hed, en. (sj.) varme (I.l). Overfladen
(0: jordklodens) var bragt ned til en Varm-
hed, der maaskee ikkun lidet overgik den,

som nu findes i det hede Jordbælte. Ørsf.//.

37. jf.: Ved Ordet Varme skal her betegnes
det ubekjendte Virksomme, hvorved Varme-
fornemmelsen frembringes. Den sanselige

Egenskab, der følger af Varmen, kaldes
Ya,Tmh.eå.sa.ChemPhys.2. QP -hjertet, adj.

som besidder ell. er udtryk for et varmt (2.1 ) 50

hjerte; varmtfølende, jeg skylder varmhjertede
Qvinder saare mange lykkeHge Timer i mit
Liv. Bødt.SamlD.vii. Ingen er vist villigere

til at anerkende det ædle og varmhjærtede
i din Tankegang end ]eg.AndNx.M.235. en
varmhjertet Medfølelse. Søiberg. KK. II. 145.
-hns, et. se Varmehus. -hvid, adj. (jf.
varmtrød; fagl.) af en varm (2.6) hvid farve;
om farven af elektrisk lys (i lysstofrør) : Perio-

diskeMeddelelserfraDemonstrationslokalet for eo
Gas.1949.13. -korv, en. se Varmekurv.
-kype, en. ^s;. Varme-. HaandarbF.1947.
146). (jf. Koldkype; farv.) varm (I.3) kype.
BOlsen. Farvebog. (1858). 73. AarbSorø. 1931.

66. -loft, en. (fagl.) varm, opvarmet luft.

Lysgaard. L. 176. IngBygn. 1947. 197. sp.2.
\\

især i ssgr. (navnlig til betegnelse af, hvad
der drives, fungerer ved varm luft) som Varm-
luft- ell. (oftere) Varmlufts-afsvampnin^
(af frø), -apparat (centralvarmeapparat, der

virker ved opvarmet luft; kalorifere. Gnudtzm.
Husb.'(1888).250. OpfB.HI.46), -bad (Pa-
num.521), -ballon (Scheller.MarO. FlyveO.),

-behandling (af saasæd. LandbO.IV.756),
-blæser, -bobJe (ansamling af varm luft,

der hæver sig fra jordoverfladen; termikbkere.

Sportsleks. 11.580. FlyveO.), -dyse (jf. II.

DyseJ, -kanal, -maskine (foræld.: kraft-

maskine drevet ved opvarmet luft. S&B. Sal.*

XXIV. 567), -opvarmning, -ovn, -rør,

-gkodfde) (i kakkelovn: LandbO.^II.673),
-søjle (søjle af opstigende varm luft. Sports-

leks.II.580), -torpedo (Scheller.MarO.). I.

-løben, en. (fagl.) det at en (del af en) ma-
skine løber varm (l.s); varmløbning. Varm-
løben af et Leje. TeknMarO. PSchrøder.

Maskinlære.I.(1914).69. II. -løben, part.

adj. (jf. I. -løben, -løbning; fagl.) om (del

af) maskine: som er løbet varm (l.s). Varmlo-
ben Aksel. JernbaneL.46. en Vogn var varm-
løben. Vingehjulet. 1943/44. 180. sp.l. -løb-
ni ng, en. (jf. I-IL -løben; fagl.). (aksel-

halsens konstruktion) gav en rolig Gang
og ingen YdLxnAøhmnger. Rambusch. JE. 41.

TeknO. -løs, adj. se varmelos. -mejsel,
en. (jf. Koldmej sel^ mejsel, der bruges

paa varmt (I.4) metal. Bl&T. VilhJørgensen.

Svejsning. (1946). 139. I. -presse, en.

presse til varmpresning. Larsen.^(1888). Ing
Bygn.l939.Nr.l4.omslag.l. II. -presse, v.

(sj. varme-. IngBygn. 1949. 128. sp.l). vbs.

-ning (VareL:^718. Hannover. Tekn.148). %
presse (et materiale, et arbejdsstykke) i varm
tilstand, efter opvarmning. IngBygn.1949.271.
sp.l. jf. Varmpresseværktøj. Thaulow.
M0.474. -riden, en. (rid., nu næppe br.)

det at ride en hest (tilpas) varm (I.5). PWBalle.

R.66f. -rnlle) en. (jf.u. varm I.3; fagl.)

strygemaskine. SaUXIV.863. TeknLeks.I.507.

Varme-: HFB.1936.xlvii. -røge, v. (jf.

koldrøge; fagl.) behandle med varm røg; som
part. adj.: varmrøget Sild. Scheller.MarO.336.

som vbs.: Varmrøgning (af sild). Sal.XV.

1088. -sav, en. (jf. Koldsavj maskinsav,

der arbejder i varmt (I.4) metal. DaEngTeknO.
-skør, adj. (jf. koldskør; fagl.) om metal:

som let springer itu ved høj temperatur, i

opvarmet tilstand. DaEngTeknO. jf. Varm-
skørhed. IngBygn.l940.142.sp.2. -smede,
^'' (jf- -hamreJ. som vbs.: Varmsmed-
ning. Thauloio.M0.414. -støbe, v. (jf. kold-

støbe 1^ støbe (tin) ved høj temperatur,

som vbs.: Varmstøbning. OpfB.^III.170.

-svejse, V. ^varme-. IngBygn.1939.195.

sp.2). svejse saaledes, at arbejdsstykket

opvarmes stærkt før svejsningens begyndelse,

som vbs.: Varmsvejsning.smsi.i62.sp.i.
varmt-, i ssgr. (jf. varm-; o ell. fagl.)
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af (intk. af) varm (1-2). Q} »følendet part.

adj. (jf. varm 2.1j. (en) varmtfølende Idea-

list. Cit. 1867. (Balth Bang. S. forord), de na-

tionalt \&imtfø\ende.KOBrøndst.E.142. Qp

-følt, part. adj. (1. br. yarm-. Stangerup.R.

57). (jf. varm 2.i og føle 4.3^. en varmt-
følt Tak. M Strøm. Elevskolens75Aars Jubilce-

um.(1891).21. Ved Bordet holdt Præsten en
varmtfølt Tale om Ægteskabets . . Hellighed.

ErlKrisi.NS.129.

varm-tonet, (part.) adj. (sj.) om
maleri: af en varm (2.6) farvetone, et farve-

stærkt, varmtonet m&len. Hørlyk.UT. 91.

-traads-, i ssgr. se u. Varmetraad.
varmt-rød, adj. (jf. varmhvid; 1. Ir.)

af en varm (2.6) rød farve. Hønsenes . . varmt-
rode Kamme. ErlKrisi.(PoU'U19él.l2.sp.2).

•valse, V. se varmvalse. -vand, et. (fagl.)

varmt, opvarmet vand (til anvendelse i tek-

nikken, industrien, spec: til opvarmning).
Anlæg til Opvarmning eller Varmtvand.
Forsikr L. 147. \\ især (jf. Koldtvands-j »

ssgr. som Varmtvands- ell. ((nu) sjældnere)

VarmTands-atsTampning (af frø), -ak-
kumulator, -anlæg (centralvarmeanlæg m.
tarmt vand. DagNyh.*U1912.1.sp.4. OpfB.*
1V396), -apparat (d.s. OpfB.^Y1.360. HFB.
:936.il), -badeanstalt (jf. Varmbadean-
ralt^, -behandle(t), -behandling (af frø,

lasæd; jf. -afsvampning^, -beholder (S&B.
I cknLeks.1.588), -brønd (spec. (jf. -kasse^

om del af kondensator, hvor det varme vand
samles. Larsen. SkihsMask. 86), -cisterne,

-forsyning, -hane, -kasse (spec. d. s. s.

.rend. Ursin.D. 34.60. TeknMarO.), -ke-
liel, -ledning, -maaler, -omslag (D&E. jf.

-pose^, -opvarmning, -ovn, -pose (jf.-om-
-lag; 1. br. Man gaar . . og spilder sin Ung-
om paa buldne Kæber og Varmtvandsposer

,.aa visse Steder. ThitJens.(PoV*hl934.Sønd.
19.sp.3)), -pumpe (fødepumpe, der sætter

' armt vand (fra kondensatoren) paa en damp-
rdel. Ursin.D.60. TeknO.), -rødning (rød-

mg af hør med varmt vand. OpfB.^VII.
15. Hannover. Tekstil.1. 100), -rør, -sprøjte,

-varme(-anlæg, -apparat), -ventil (hvoraf
armt vand udtappes (af varmtvandslednin-

j'-r)). — desuden (sml. Varmedyr; zool.) i

betegnelser for havdyr, fisk hjemmehørende i

de varme have: Yarmtvands-art (Socialdem.
^xl949.9.sp.4), -fisk (PoV*Uil941.4.sp.3).
Varm-valke, en. se u. I. Valke 2.

•valne, V. (ogs. varmt-. Sal*XIII. 30).

''"S. -ning (TeknLeks.1.578). (jf. koldvalse^

© valse et stærkt opvarmet metal. Bl&T.
•vanda-, i ssar. se u. Varmtvand,
Varp, et ell. en (i bet. 2: føre en varp

ul.Vikingen.l950.Nr.l2.24.8p.2. UfF.; i bet.

U: Cit.l755.(Thott^l507;bornh.). BornhOS.
)l. Riet2.831(8kaan8k); i bet. 4.i: Cit.1922.
(OrdbS.)). fvBf6] (ogs. (skrevet) Hvarp.
MDL.224 (% bet. 3.1 og 4.1^. — dial. ogs.

\ aarp, Vorp. i bet. 3.1 og 4.1 : Feilb. UfF.
:!. I{iet2.831(8kaansk). — dial. Varpe (Var-

pa), en (i bet. 4.3: Oammaltånyt.1934.48.
BornhOS.)). flt. d. s. ell. (nu ikke i rigsspr.)

-e (se u. bet. 4.2), -er (i bet. 2: Politivennen.

1800.1720. Agerbeck. B.1.43; i bet. 4.3 (vel til

ent.- formen Varpe^; JN Panum. Bornholm.
(1830).127.JPMøller.FolkesagnfraBornholm.
(1867).16. BornhOS. se ogs. u. bet. 4.2;.

(ænyd. varp, vaarp, vorp i bet. 3.1 m. m.
(Kalk.IV.749) samt i bet. 4.2 (Cit. 1608. (Ribe

10 Amt. 1940. 105)), glda. varp (i bet. 3.i: Små-
stykker.(1884-91).26), worp (i bet. 4.2: Kalk.
V.1154), sml. glda. stedn. Hornwarp (nu:
Hvorvarp; jf. UnivBl. 1.345. OrdbS.),sv. varp,

fsv. varp, n., fiskegarn, no. (dial.) varp(e),

varpa, vorp(a) (i bet. 1-4 m. m.), oldn. varp,

(ret til) fiskedræt, eng. warp (oeng. wearp^,

østfris. (nt.) warp, varpanker, osax. warp
(mnt. warp(e), jf. oht. war(a)f;; i bet. 2 laant

fra nt. warp (fiere af de øvrige bet. er mulig-

20 vis ogs. laant fra ell. paavirket af (m)tit.);

jf. Værp, Muldvarp, Vartavl, IL varpe,
Vurf)

1) (nu især i (dial.-farvet) talespr.) om
(enkelt) kastende bevægelse; kast (II.l). pla-

den fik jo et varp ud af oynen.OrdbS.
(sjæll). BornhOS.

f| (jf. II. Kast 1.8; nu
næppe br.) om fiskedræt. Moth.V68.

2) (jf. Løkkevarp og Spring l.i) 4>
trosse, (svært) tov anvendt ved varp-

30 ning (se II. varpe 2) ell. ved fartøjers
fortøjning; ogs. som sammenfattende be-

tegnelse for tovværk til brug ved varpning,
varpegods. Mall.SgE.236. Ved et Varp for-

staaes een eller flere Varpetrosser der ere

heilede sammen. J C Schneider. Sømandskab.
(1817).78. alle vore Fartøier vare satte ud
for at surre og løse Varpene paa de for-

skjeUige Duc d'Alba'er, ved Hjælp af hvilke

vi halede os frem. VKorfitsen.TO.il.23. En
40 Pram skulde forhale, og Varpet blev gjort

fast paa en ankerliggende Vra,m.EHolbøll.Sø-

stjerner.(1925).13. føre et varp ud (Cit.1717.

(DSaml.2R.I.253). Wolfh.MarO.346. jf. II.

iføre 6.14^ ell. udføre (Agerbeck. B. 11. 51.
Bardenfi. Søm. 1.146. jf. II. udføre l.s^ et

varp; stikke et varp fra sig (Drachm.1.59.

jf. II. stikke 8.2^ ell. kaste et varp los (sa.

KK.153. billedl.: naar den sidste Fædrelan-
dets Lods gaaer fra Borde, og man, for at

50 bruge et Sømands-Udtryk, kaster det sidste

Varp los, der holder En til lliemmet. StBille.

Oal.1.66).
II

ogs. (især fisk., dial.) om line

med tilhørende anker, ell. om varpanker.

UfF.
3) som benævnelse knyttet til vævning og

spinding. 3.1) (nu kun dial.) (uldent)

kædegarn, rendegarn. Cit. 1755. (Thott4°
1507-; bornh.). VSO.IV.O50. MDL.224. Esp.
381. Thor8en.l87. UfF. Feilb. jf.: „det som

60 spindes af dldtoiten." Moth.V68.
|| (ved mis-

forstaaelse? aml. E8p.381) f om islæt. EPont.
(KSel8kSkr.I.76; som sdjy.). 3.2) (nu næppe
br.) uld til spinding (af rendegarn). Moth.
V68.

XXVI, Rentrykt »•/, 1961 41
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4) » udtr. m. (fremherskende) steds -bet.

4.1) (jf. Sædevarp og II. Kast 1.4; dial.

(jy.)) halvdelen af en ager (som sæde-

rnanden tilsaar ved en enkelt gang fra ende

til anden (jf. Feilb. og u. Saakast), ell. som
pløjes paa een gang). MDL.224.642. EHHage-
rup. Feilb. 4.2) (jf. II. Kast 8.2; dial.) ind-

kastet, indgrøftet jordstykke, i stedn.: de

Lange ^&Tpe.Cit.l790.(Stedn.IV384). Kob-
ber Varpen, Flask Varper, Ølgangs Varper.

Cit. 1922. (OrdbS.; Randers amt), jf. Stedn.

VI.35. 4.3) (jf. I. Kast 1 og Troshøj ; bornh.)

(sted med) bunke, dynge, varde af sammen-
kastede sten, der tjener til vejledning for

rejsende (og hvortil sagn og overtro er knyttet).

AOlrE.NG.493f. se ogs. ovf. sp.642*«^. 4.4)

(jf. Edderfugle-, Fuglevarp; fagl.) m. h. t.

nordskandinaviske forhold: (større, kunstig,

fredet) rugeplads for edderfugle; ogs. om
enkelt rede. SaW1.712. (eskimoerne) har

indrettet Edderfuglevarp over hele Øen.

Det er ret primitive Varp. De bestaar kun
af et Par . . rundslebne Kampesten . . lagt

paa hver sin Side af en lille skaalformet For-

dybning i Jordsmonnet. 4Zu;tnPedersen.Poiar-
dyr.(1934).117.

Varp-, t ssgr. (jf. Varpe- ; fisk. ell. (navn-

lig) ^) af Varp 2; især i ssg. Varpanker
(s. d.); jf. u. Varpe-gods, -rulle 1, -spil,

-sted, -tov. -anker, et. (1. br. (i rigs-

spr.) Varpe-. Kaper.^(men Kaper.^: Varp-J.
OttoLutken.Fatakis Giftermaal.(1928).51. Hil-

marWulff.Saadan noget sker faktisk.(1943).165.

UfF.). {jf. ænyd. werpe-ancker (Kalk.Y
1154)) mindre anker, der udkastes, rmar et

fartøj skal varpes frem; ogs. anvendt fx. til

at mindske fartøjets fart (jf. Stopankerj, hale

et grundstødt fartøj af grunden ell. ved op-

anicring. (ofte i forb. som føre et varpanker
ud ell. udføre et varpankerj. Moth.V68. de
udkastede deres Varpanker. iZeiser./Y 475.

Fregatten gled ind efter . . Et Varpanker
var parat til at falde agter for at stoppe
Farten. HBDhlp.II. 209. Bardenfl.Søm.I.147.
Seheller.MarO.

I. Varpe, en. se Varp.
II. varpe, v. ['vBjfta] (dial. vaarpe,

vorpe. VfF.). -ede ell. (nu næppe br) -te

(jf. Moth.V67). vbs. (især i bet. 2) -ning
(SøLex.(1808). VKorfitsen.TO.il. 23. Sehel-

ler.MarO. i bet. 4: Saerens.Textilindustri.III.

(1945).37), jf. Varp. (ænyd. d. s. i bet. 1.3

og 2, SV. varpa i bet. 2 og 4, no. (dial.) varpe,
varpa i bet. 2 og é m. m., oldn. varpa i bet. 1

;

ligesom eng. warp (i hvert fald delvis) laant

fra (m)nt. warpen, kaste m. m.; jf. Varp,
værfe, værpe)

I) kaste; smide; kyle. Moth.V67.-(for-
æld.:) varpe Granater (o: kaste haandgrana-
ter).Fisker.SøO. flg. anv. fremhæves: l.l) -^|>.

m. h. t. lod: udkaste for at maale vanddybden;
hive (III.3). SøLex.(1808). S&B. abs., som
kommandoraab: Tuxen.Søfart.473. Naar Øje-
blikket synes passende, varskor Manden

agter: „Varp". Loddet hives godt forefter

. . Samtidig med at Loddet kastes, raaber
Lodhiveren: „Varpet, varsko agter". Kusk
Jens.Søm.345. 1.2) (især m. adv. ell. præp.-

led som nærmere bestemmelse; dagl.) fjerne,
flytte fra ell. anbringe paa et sted paa
en ublid, hensynsløs maade, spec. (især

-^): smide i vandet, søen. \\ m.h. t. ting.

Var jeg i dit Sted . . saa varpede jeg den
10 (o: en kaktus) ud ad Vinduet strax.Berj«.

J.61. *tidt varper han Prammen i Vandet
alene. Stjernø.RaabjærgMile.(1923).39. Bornh
OS. UfF. II

m.h. t. levende væsen. Drachm.
KK.82(se u. V lette l.i^. han (var) bleven
. . varpet ud af Køjen (af kammeraterne).

FrOpffer.BV.53. en nøgen Fugleunge, der er

varpet ud over Redekanten. 4wdiVa;.PL.7.
jeg skal varpe dig (o: smide dig ud). UfF.
spec: blive sat fra sit arbejde, blive afskediget,

20 „fyret": Cit.l938.(OrdbS.). her bliver jeg

(o: en fabriksarbejderske) da hurtig varpet
ud igen. Søndergaard.ÆT.30. 1.3) (nu næppe
br.) abs., om hunfugl (høne): lægge æg;
værpe. Moth.V68. sml.: varpa, om høne:
give en vis lyd, der varsler, at den skal

lægge æg.BornhOS.

2) (jf. bet. S) 4>- flyii^ e< fartøj (ell. en anden
større, flydende genstand) ved, at der fra dette

(denne) udføres en ell. flere trosser, varp (2),

30 som fastgøres i andre genstande (pullerter,

fortøjningsringe, varpankre, andre fartøjer),

hvorefter man (ved spil ell. haandkraft) haler

sig hen til fastgørelsespunktet; forhale (1);

ogs. som sammenfattende betegnelse for alle

de i forb. m. et fartøjs flytning paa den an-

givne maade staaende arbejder ell. spec. om
det at hale i varpet; endvidere (nu næppe br.)

om bugsering. (ofte i forb. m. retningsangi-

vende adv.).
II
uden obj. som det var gandske

40 stille, maatte vj varpe, og kom dog icke

viidt fra Cronslot om afftenen.JJueZ.29i.

Varpankeret benyttes til . . at kastes i Søen

for at varpe op deitil.Funch.MarO.il. 146.

midt paa Eftermiddagen varpede de ind

til Ka,]eii.AndNx.S.121. j/. Hanefod 1: Naar
man vil varpe igjennem et smalt Løb og

Vinden er fra een af Siderne, bruges to

Varp, eet til at hale sig frem i, og et andet

for at hindre Skibet fra at svaie ned paa

50 læ Land eller Grund, hvilket kaldes: at

varpe i Uemef od. Harboe.MarO. CollO. \\

m. obj. Varpe et skib ud eller ind. Moth.V68.
*Da løjer ganske Morgnens Vind.

|
Men

Spillet er i Gang,
|
og Briggen varpes lang-

somt ind
I

til Letmatrosers Sang. AndNx.
Digte.(1926).33. refl.: Kom paa et Stenrev

under Landet, lossede vor Baglast og var-

pede os af igen om Aftenen. JensSør.11.13.

Endelig bleve vi færdige med Kjølhalingen, •

60 og varpede os ud paa Ydeirheden. Agerbeck.

B.I.83. Seheller.MarO.

3) (især talespr.) videre (overf., billedl.)

anv. af bet. 2. 3.1) i al alm. Du skal ikke sige
i

Noget til Nogen — for med Fader maa man ,'
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varpe (o: liste, lempe) sig ixQm.Baud.AB.393.
•De skal mig varpe | Ind i Lyksaligheds Havn.
CMøU.BK.77.Bom.S. 11.144. Za) som udir.

for besværlig, langsom, klodset adfærd. Han
havde en Stok bag Skrivebordet og fik den
varpet frem og i U.Sk8inden.LeckFischer.HM.

153.
II

især m. h. t. bevægelse (spec: gang).

(han) varpede sig ned mod Værkstedet paa
sine Krykker.AndNx.PE.11.48. man rækker
Hænderne ind i Bunden af den (o: en kæntret lo

kano) og stemmer sig op, samtidigt med at

man skyder Truget under sig og varper
tås ind sidelængs.jyJens.Pt.l36. jeg måtte
vtfpe i sne te knæene mesten hele vejen
hjem.UfF. Feilb.

*) (if- Varp 3.1 ; væv.) m. h. t. rendegarn:
omme (III.2); rende ^IV2.3 slutn.). Cit.

:55.(Thott4°1507: bornh.). Esp.381. i fag-
r>r. nu: skære en bom med kædetraade.

- ierens.Textilindustri.III.(1945).44. 20

Varpe-, t ssgr. (ogs. (væv.) Vorp- olgn.,

se u. Varpe-bom, -maskine^, især (fisk. ell.

fnavnlig) *!>; sml. Varp-^ til II. varpe 2

/. dog Varpe-bom, -garn, -maskine, -rulle

-. -sted, -tid^. •anker, et. se Varpanker.
•blok, en. (jf. -klampe og Blok i). Varpe-
blok. En Blok med Jernruller, der passer i

en Kanonport og tjener til at kaste Bugten
af et Varp i, for at hindre Frictionen, naar
det h&les.Harboe.MarO. •bom, en. (efter 30

(mg. warp beam; ;'/. -maskine og Varp 3.1

;

"rv.) bom paa slettemaskine. Hvadhedder det?

1 947). 494. W o r p - : Saerens. Textilindustri.

1 1. (1943). 37. -bøje, en. (jf. -tønde og
komager 4) svær bøje med en hage ell. ring

joroven til fastgørelse af varp (2). Tuxen.
Søfart. 474. Seheller.MarO. f -Jfam, et.

{ctnyd. varpe-, varbgarn (og verpegam^; jf.

Kastegam) fiskergarn. som udkastes (men ikke

befæstes) i vandet. Moth.VSS. vAph.(1759). 40

492. Leth.(1800). -sods, et. fVarp-. Sal.

XVI11.86). (jf. -tov, -trosse^ svært (kabel-

slaaet) gods (2.2 slutn.), tovværk, der (bl. a.)

bruges til varpning. SøkrigsA. (1752). §669.
Bardenfl.Søm.II.142. -hal, et. (;/. -klys;

foræld.) om huller for og agter i lønnin-
gen, hvorigennem varp ell. fortøjninger vises.

Harboe. MarO. •klampe, en. ^•klamp.
'
ltenbladet."/i>1933.10.8p.2). (jf. -hlok, -kæ-
) klampe (1.2.2) ell. (aaberU) beslag, hvor- 50

i'-nnem varpegods, fortøjninger vises. Funch.
larO.1.164. Varpeklampe (med Skildpadde),
Uråd hedder det ? (194 7). 286 (jf. -skildpadde^.
-klyn, et. (jf. -hul og Klys \). Larsen.*

(1888). TeknMarO. -kæbe, en. (jf. -klam-
pe og Kæbe 8p.l060**^). Bardenfi. Søm. 1

.

'i8. (\od)lÅnBn lægges i Varpekæberne
siesT.KuskJeru.Søm.346. •maskine, en.
ng. warp machine; jf. -bom og Varp S.i;

' i.) maskine, hvorpaa der varpes (4). Saa 60
'^' iar.(1943).15. Worp-: Saerens.Tex-

^^tri. II I. (1945). 37. .pæl, en. (jf.
>i<iij)f^ pæl, hvortil varpegodset fastgøres
under varpning. MO.

Varper, en. flt. -c I) (nu næppe br.)

til II, varpe 2: varpesjover. vAph.(1759).

2) (væv.) arbejder, der passer en varpe

-

maskine. BerlTid."/i*1944.Aft.5.sp.4.

Varpe -ring, en. (bolværks-, fortøj-

nings)ring anvendt ved varpning. Scheller.

MarO. -ralle, en, I ) (jf. -skildpadde^ lang
trisseformet lodret ell. vandret rulle om bord
i et skib, hvorpaa varpegods oprulles. Har-
boe.MarO. Seheller.MarO. Varp-: Cit.1938.

(OrdbS.). 2) {med tilknytning til I. Rulle 4.2

og II, varpe I.2 slutn.; -^-jarg.) øgenavn til

„Haandbog f. Søværnet" 1870 ff., hvor mari-
nens faste personel er opført med bl. a. fød-
selsaar, saa det kan ses, hvornaar de paagæl-
dende falder for aldersgrænsen („varpes ud'^).

Cit.1938.(OrdbS.). Bom.S.II.144. -sjov, et.

(jf. -sjover og I. Sjov 1; nu næppe br.) arbejde

(i land) med at varpe; billedl.: Vægter-
flokken . .

I
Slog med Kosteskaft og Stok-

ken;
I
Strax saa fik de Varpesjou,

| Bandt
paa Stigen (jf. 1. Stige 1.2^ mig (0: en beruset

mand) med Toug. Folke-Visebog.I.(1847).57.

•sjover, en, (jf. -sjov og Varper 1; nu
næppe br.) sjover (1), arbejdsmand beskæftiget

med varpning ell. bugsering af skibe. Pont.
SM.'90. D&H. nogle „Stik- og Varpe-
sjovere" .. som var ».farlig kjævestærke".
Schand.F.362. jf. Vrøvleblade.Nr.4.(1865).17.

•skildpadde, en. (jf.-rnHel) skildpadde

(3.2) til varpegods. Fisker.SøO. Seheller.MarO.
•spil, et, fVarp-, Roding.Anhang.), spil

(II.2) til varpning. IngBygn.l946.182.sp.2.
1948.252.sp.l. t -sted, et. (til II. varpe 1)
sted, hvor (varpe)garn, vod kastes i vandet.

Cit.l749.(HimmerlKjær.l946.286). jf. Silde-
var p8tederne,J5c3<r.Jt/W,//.i53. -stolpe,
en. (jf. -pæi;. PI.'*/,1801. f -tid, en. (til

II. varpe I.3; jf. Værpetid) tid, da fugle
lægger æg; rugetid. Moth.V68. -tov, et.

(nu 1. br. Varp-. Roding. Wilst.Od.IX.v.l36.
Drachm.HV.39). (jf. -trosse^ varpegods. Moth.
V68. jeg tænkte at løbe i Havn med (prisen),

men (saa) sprang Varpetouget, og saa drev
hun af.CBernh.VII.39. VSO. -trosse, en.

(jf. -tov samt Jagetrosse^ trosse til varp-
ning. JCSchneider. Sømandskab. (181 7). 78 (se

u. Varp 2). Seheller.MarO. -tønde, en.

tøndeformet varpebøje. MO. Cirk. Nr. 21 '•/»

1897^. LSal.XII.264. Varp-ffods, -ralle,
-spil, -sted, -tov, se Varpe-gods osv.

I. Varre, en. se I. Hvarre.
II. Varre, en. se I, Vade.
III. Varre, en. se Verne.
Varre-byld, en. se Vaarbyld.
Varrel, en. se Hvirvel.

Varsel, et ell. (nu kun dial.) en
(Moth.V62. Holb.Er.II.5. Bahb.PoetF.I.5.76.
Grundtv.PS.III.65. Søiberg.L.162. BornhOS.

jf. Feilb. og u. Ad-, Aften-, Forvarsel^. \Wti-
8(a)l (Uøy8g.A0.41), sj. "vtJr'8(8)l (jf.AaHans.
S. 34)] best. f. varslet ell. (nu 1. br. i rigs-

spr.) varselet (Forordn.*/, 1796. §21 {Wårse-
len). Holst. U11.15. Hage.*236. jf. Feilb.); fU.

4V
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varsler ell. (nu næppe i rigsspr.) varseler

(Moth.V62. Rein.ND.175. jf. Feilb. og u.

Advarsel^, (ænyd. (en) varsel (jf. u. Ad-,

ForvarseU, sv. (en) varsel, no. (et) varsel;

egl. vbs. til IV vare; jf. varsle)

I) (jf. Ad- 1, Forvarsel 1; ofte uden skarp

adskillelse fra bet.2) tilkendegivelse, med-
delelse, underretning, der gives for

at sætte en i stand til ell. formaa ham
til at indrette sig efter ell. belave sig lo

paa en indtruffet ell. (især) kommende, ven-

tet begivenhed; advis; vink. I.l) (jf.

Storm-, Til-, Urovarsel^ i al alm. (ofte i

forb. give varsel (om)). *Grumme Parcæl

I som . . til Døden Varsel giver,
|
Naar

er Tid at banke på&. Holb.Metam.66. *Ved
trende Varsler jeg dig melde vil, |

Naar
Tiden drager nær, at du skal heden fare.

Tode.1.248. Heiberg havde giftet sig uden
at give Offenligheden noget Varsel (o: ved 20

forlovelse). Brarides. II. 285. |l især m. over-

gang til bet. 1.4. Forinden Salg (af købt, men
ikke afhentet vare) finder Sted, har Sælgeren
. . at give Køberen betimeligt Varsel. Z/Ov

Nr.l02*/tl906.§34. navnlig om lockout- ell.

strejkevarsel: Derefter afsendtes 2. Lockout-
varsel . . Varslet krævede . . 31. Oktober-Løf-
terne indfriet. Det nye Septemberforlig. (1934).
30. det (var) Strejken, (arbejderne) talte om.
Der var givet sidste Varsel, men endnu blev 30

der forhandlet mellem Organisationerne.

Kirk.NT.27. om (lyd)signal: Bagholdet .

.

forsømte sig da ikke heller, saasnart de hørte
Varslet (0: hornsignalet) foer (de) afsted.

Grundtv.Saxo.1.294. Flyvervarsel, stigende

og faldende Hyletone i et Minut (0: som
varsko om, at fjendtlige flyvere nærmer sig).

1000 Ord fra Hitler-Krigen. (1945). 61.
\\ (jf.

bet. 1.3 og i samt DSt.1914.50f.) i forb. uden
varsel. Oehl.SH.21(se u. Barsel 2). af egen 40

Drift forlod (pigen) Huset, endogsaa uden
Varsel, ja uden F&Tyel. Pont.SM.167. jf.

ovf. l.25ff.: (man) kan bebrejde Arbejds-
giverforeningen, at den . . uden mind-
ste Varsel erklærede Lockout for Snedker-
faget. Z)anneiro^. 'Vs 7559. 2. gp. 4. 1.2) (jur.,

foræld.) stævning (LI). Varselsmændene
(skal) møde til første Ting, og afhiemle,
hvad de til hver Ting have givet Varsel for.

DL.1—4—5. KancSkr."U1821. Thi gives 50

fornævnte Gert Westphaler lovlig Gieste-

Rettes Varsel herom i Gieste-Retten at

møå^.Holb.GW.IV.lO. Forordn.'M796.§l,l.
Søtoft.ChrIY127(se u. Klager 2). kald og
varsel, se Kald 1.2. I.3) (nu sj. undt. i

ssgr. (se Varsel-fyr, -raab, -røst osv.)) om ad-
varsel, formaning, paamindelse. Hånd
havde jo ikke fornøden min Varsel (0: om
at tage kappen paa). Regnen kunde jo nok
vare ham derom. Holb.Er.II.5. den plettefri eo

Yngling (skal) modtage rørt de gavnlige
Varsler, der . . leve i Dine Skrivter. FGuldb.
RibersDødsdag.(1797).18. *Hvorfor lød min
vilde Stolthed ei dit Varsel, gode Svend!

Oehl.XXX.182. Grundtv.PS.111. 55. om per-

son: *jeg (0: den af Don Juun forførte Elvira)

(skal)
I
Omvanke . . som et Skrækkens

Billedl
I

Et Varsel for hver svag uskyl-
dig Vige.Kruse.DVII.226. i trende Aar har
(Esajas) vandret nøgen og barfodet som
Tegn og Varsel (1871: til et Tegn og For-
biUede; mod Ægypten. Es.20.3(1931).\\ efter

til. *Godt er andens Skade
|
Til Varsel at

have. Sandvig.Edda.1. 7. *De (0: skotterne)

faldt . . til Varsel
|
For hver, der vil . . vold-

giæste NoTge.Rahb.SkK.74. jf. u. 1. Skræk
2: *har du ladet mine Drotter dræbe

|
Til

Skræk og Varsel for den store Flok?
Oehl.VIII.255. Winth.XI.114. jf.: »Skytten
ham (0: en glente) nagled paa Muren fast,

|

Andre hans Lige til Varsel og Spot. Kaalund.
240. 1.4) (jf. Aften- 1, Stævnevarsel; især

i forb. m. tidsangivelse) m. særlig tanke paa
det tidsrum, der forløber, tilstaas mellem under-

retningen, tilsigelsen og en deraf fremkaldt
handling, reaktion: frist. Fiorten Dagis Var-
sel givis (den indstævnede), om band er

uden Herredet. Z)L.2

—

4—8. Du modtager
mig nok, skjønt Varslet er saa kort. Tops.
11.353. Er der fastsat Levering efter et be-

stemt Varsel, er Køberen ogsaa pligtig at

modtage straks efter Varselets Vdløh. Hage.^
236. aftens varsel, se Aften 2.i. || efter med.
Opsigelsen (maa) i Almindelighed ske med
Varsel, o : der maa gives Modparten en Frist

til Forholdets OiphøT. Lassen.S0.141. næsten

kun i forb. m. tidsangivelse: med Aftens
Varsel indkalde. Pi.*/ii 722. en Indkaldelse

af den afdødes Kreditorer . . indrykkes i de

offentlige Blade 3 Gange med et Varsel af

6 Msia,neåeT.VortHj.III,3.149. være færdig

med et Øjebliks Y&rsel.S&B. vi (er)

klar til med øjebliks varsel at tage fat.

Socialdem."/il950.1.sp.7. med kort (S&B.
Ludv.), kortest(e) (Pont.FL.402. PoU*U
1940.1.sp.6), øjeblikkeligt varsel.

|| 4^^

efter paa. Maskinen (skal) være klar til at

gaa paa kort Yaxsel.SkibsMask.^(1892j.l77.
ligge paa en halv Times Y&Tsel.Scheller.

MarO.
II (jf. u. bet.l.i slutn.) i forb. uden

varsel, øjeblikkelig; paa staaende fod. DSt.

1914.50. Selv de mindste (skuespillertrupper

i Kina) ejer repertoirebøger paa flere hun-
drede stykker, som kan spilles uden varsel.

ERostrup.Den attiske tragoidia.(1921).108.

2) tegn, foreteelse, der gaar forud for

noget andet og bebuder (menes at bebude)

dettes (snarlige) komme ell. karakter, ud-

fald; forbud (1.3); forvarsel (2); omen.
ofte i forb. varsel for ^*Det var maaskee
et Tegn og Bud at vende om,

|
Et Varsel

for det Slag, som siden større kom. JFriis.39.

et Varsel for meget uroligt Yeii.MDL.646.
Det er varsel for, at han selv snart efter

skal dø.AOlrE.NG.481. UfF.) ell. (i rigsspr.

nu hellere) om (Storm.SD.95. *Hvo raader

Drømme? . . er de . . et Varsel om, |
Hvad

forestaaer? Oehl. ND. 136. Landskabsformer,
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Figur- og Draperistil (paa et maleri) var
et Varsel . . om Prometheusbilledet. Beckett.

Kræstenliersen.(1931).9), f til (Graah.PT.
1.238) noget, ell. i forb. som et daarligt

-j (Hrz.KRD.89. JSMøll.MB.396), ilde (se III.

, ilde 2.3; jf. ildevarslende^, ondt (Engelst.

iVien.306. AKohl. MP. 1.170. se ogs. u.

"t. 2.\), slemt (JSMøll.MB.383), slet

VSO.), ugunstigt, uheldigt (JSMøll.MB.
:^3), ulykkebringende (Schand.IF.195), (o

ulykkeligt (Cit. 1848. (Grundtvig og hans nær-
meste Slagi.(19o3). 90). VSO.), usaUgt (Oehl.

IV.140; se u. Ulykkesfugl 2.\) ell. et godt
(Suhm.(SkVxd.XII.105). denne Forandring
Veirliget tog jeg som et godt Varsel for min
>rehavende Reise. Thiele.Breve.l. lKg.20.33

11931; 1871 afvig.)), gunstigt (se u. bet. 2.\),

hc\digt(Sander.Erop.l9. Oehl. XV 125), lyk-

keligt ^flaMcA./2F.//.iS3. *Lykkelige Vars-
ler

I
For Jer Fremtid skee. PaZAf.yenMS.63. 20

VSO.) varsel. 2.1) (jf. Aftenvarsel 2) om
hvad der paa naturlig maade er forløber for,

bebuder noget snart indtrædende. 'De Varsler

(0: at Thor rynkede brynene og vendte det

hvide ud af øjnene osv.) var heel onde.
Oehl.ND. 15. (den syge prinsesse) fik Lyst til

at smykke sig! Det er altid for Lægen et

odt Tegn . . et glædeligt Varsel. Winth.VIII.
:')9. Et pludseligt og stærkt Barometerfald
t-r et Varsel om Uveir. VSO. jf. u. bet. 2.2 : 30

hun saå hans krøllede Hoved boje sig for

den Indtrædende, og uafladelig nikke til

hvad han sagde. Det tog hun gode Varsler
' tLf.Schand.SB.85.

|| (nu l.br.) i flt., styret

af under: auspicier, hendes Familie, som
hun nylig havde forladt under saa lykkelige

\'a.is\eT. Engelst.Phil.89. Foretagendet blev
begyndt under de gunstigste Varsler. VSO.
2.2) (jf. Døds-, Lig-, Lykke-, Søvnvarsel^
'reteelse, der af overtroen opfattes som bebu- 40

^nde (især: ulykkelige) nasrforestaaende til-

: rageiser, »saadant tegn (0: en komet) er

irdsel,
I
For hans Iluus-Frue, at hun lave

Vil til Burdsel Holb.Sat.I.B6.' Præsten (var)

1 for oplyst en Mand, til at troe paa Anelser
' og \aislcT.Rahb.Fort.II.395. *(han) troer

|

Paa alt hvad der er sært og eventyrligt,
j

lian som et Barn med Varsler ham kan
skræmme,

|
Selv Spøgelser og Genfærd ei

han nægter. Ing.TB.lOl. „Han er vel druk- 50

net" . . „Nej det er han ikke, for jeg har
intet Varsel hnfVAndNx.PE. 1.200. tyde
fSMoll.MB.47), udlægge (se udlægge 3.8^
t varsel (varsler). || som obj. for tage. at

tage Varg«'! om (de nygiftes) Fremtids Lykke.
, Thiele.III.77. Efter (jule)Ma&hidet begyndte
I man gerne paa . . at tage Varsler om, hvad

det nye Aar skulde hT'mge.Troel8L.*VII.45.
I maa ikke give eder af med at tage Vars-
l'-r (1871: I skulle ikke spaae^. 3JI/o».i9.26 60

: (1931). især i forb. tage varsel (ell. vars-
I \tsr) af noget: jeg tager Varsel af Fuglenes

^^higt.Kierk. 1.411. hun tog Varsel af sin
ing, saadan, at hvis hun kunde gaa ..

over Gulvet uden at komme udenfor Striben

. . saa vilde Niels komme. JPJae.II.222.
JSM0ll.MB.2iO.

II
(ikke i rigsspr.) om gen-

færd, se Strandvarsel, jf.: Din Død tør være
nær, og du have seet dit Varsel (oldn. orig.:

fylgju ^in&).Rahb.NF.I.76.
|| (jf. bet. l.i)

om profeti, spaadom. *Hun tidt med sine

Drømme
|
Med sine mørke Varsler har for-

styrret
I
(hans) Hol HegermL.EleonC.41 . Vil

du give din Broder saadanne fæle Varsler
(o: trusler om at ville dø) med paa hans Vei?
Gylb.(1849).IX.56. Dyr som kan give Vars-
ler, ^ToieteTe.BilleskovJ.H.I.22S.

Varsel-, i ssgr. (ofte vekslende m. Var-
sels-; især Q} ell. poet.) af Varsel; foruden
de ndf. anførte kan af de navnlig i ældre tid

talrige mere tilfældige dannelser (især til

Varsel 2) bl. a. nævnes: *Drømme Fremtids
Varselbilled ere.Staffeldt.Nye Digte.(1808).

190. (da) han første Gang overraskedes
af et Varselbud fra sin Sygdom. Pon^.

DR.* 1.43. *hændes Noget, som vi kalde
Jertegn,

|
Mørk Ahnelse og Varseldrøm.

Ing.D. 11.238. Apollon blev den egentlige

y &T s els gnd.Fr Poulsen. DG. 80. *hør sidste

Gang,
I

Min (o: Jesu) Naades høie Varsel-
Klang! £«;.riW^;.///.226. -bog, en. [2]

(hos sprogrensere) i flt., om bibelens profetiske

skrifter. Varsels-: Lindberg.1167. CantU.I.

33. -frist, en. [l.i] (jf. -termin, -tid; især
jur.) frist tilstaaet ved et varsel. Varsels-:
CLEStemann.Retshistorie.(1871).251. varsels-

fristen ved stævninger. Dahlerup. Jyske lov.

(1919).90. -foffl, en. [2] (Tarselg-. PH
Frim.(SkVid.XII.83). Boye.PS.1.1 87. And
Nx.PE.III.240). fugl, af hvis tilstedeværelse

ell. adfærd der tages varsler. Kaper.* Hav-
de blot Varselfuglenes Flugt forundt mig
at herske. Høeg&Rubow. Overs. afOvids Fasti.

(1945).133. -ful<l, adj. [2] ^varsels-. VSO.
HBrix.KB.ll). (jf. -rig og ominøs; „Ikke
hyppigt." VSO.) fuld af varsler; meget vars-

lende, mine Medfangnes varselfulde For-
svinden (fra fængslet, ved deres henrettelse).

Blich.(1920).V11.121. Sangerens varselfulde

Qvad om Knud Lavards Urah. Ileib.Pros.

IV394. -fyr, et. [l.s] (jf. -taarn^ 4^ fyr,

som tjener til at advare fartøjer mod farer

ell. hindringer for sejladsen. Scheller.MarO.
Fyrene paa (Jyllands vestkyst bør) af Sejl-

skibe mere betragtes som Varselsfyr end
som Fyr, der skulle søges.Bardenfl.Søm.I.

285. -kvad, et. [1.8, 2j (jf. -kvæde, -sangj

varslende, advarende kvad, sang. Holst.K.

•vente maa du stærke Guders Hevn.
| Giv

Harpen hid! i Strængen vil jeg gribe,
| Og

fylde Hallen med et Varsel sk vad. Orundiv.

Optr.1.229. uegl: *i nætter lød der brøl og
varselkvad (0: forbud om sandstormen).

NisPet. Nattens pibere. (1926). 15. Vestenvin-
den har været her og sunget sit Varsels-
kvad (om foraarets komme). KMunk.ND.
119. -kvæde, et. [1.8, 2] d. s. Ing.VSt.
190. sa.RSE.1.151. -mand, en. I) [1.2]
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(jur., foræld.) stævningsmand. Varsels-: DL.
2—4—5 (se u. Varsel 1.^). Forordn.*/, 1796.

§22. 2) [2] 2.1) [2.i] (sj.) mandsperson, som
ved sin eksistens varsler om noget kommende.
du Ypperstepræst . . og dine Embedsbrødre
. , de er Varselmænd (1871: Mænd til

YoThillede) I Sach.3.8(1931). 2.2) [2.2] (hos

sprogrensere; sj.) varseltyder; augur. Romer-
nes Spaadomskonst . . udførtes tildels af

etruriske Y&iselamsand.Cantii.I.554. -ord,
et. [2] især i flt., om varslende, beiudende ord,

profeti(er). *Godt Varselsord du tale!

PO Fibiger. Overs. afSophokles. II. (1822). 95.

saa lød der gode Varselsord for (barnets)

Fremtid. JSMøll.MB.402. -raab, et. [1.3]

rVarsels-. Hrz.C.52. PoW/iil940.3.sp.4).

(jf. -skrige advarende raab; ofte uegl. Bagges.

Danf.1.337. (andens) Varselraab fik (ællin-

gerne) til at synke i Jorden. Pol.**U 1944.

Sønd.ll.sp.2. -raad, et. [I.3] advarende
raad; advarsel. HolstR. *0 Venskab! , . du
(har)

I
Som Yngling styret mig med Var s el s-

ra a d. Rahb.Poet F. II. 168. Oehl. (1841).VIL
210. -rig, adj. [2] (jf. -fuld; 1. br.). hint

varselsrige Aar. Cit.l921.(LHøyer.G.150).

-røst, en. [l.a] (jf. -stemme^ advarende
røst; især uegl. Holst.R. *0 Herre, lad i

(verdens) tomme Lyst
|
Mig høre Dybets

Varselsrøst
| Og fra dets Rand borttræde.

Ing.RSE.V11.102. Selvforskyldt havde han
kastet sig i Moloks Smittefavn paa Trods
af sin indre Varselsrøst. SMicA.dommeren,
(1921). 110. -salve, en. [I.3] (jf. -skud;.

Varsels-: Bl&T. -sang, en. [1.8,2] (jf.

-kvad; varslende (advarende, bebudende) sang.

Snart dit Hoved falder
|
Under Øxens

Klang.
I
Hør min (0: faarekyllingens) Varsel-

sang !Oe;»I./.246. *Over ^/^eW^Toppen Ravne
svæved

|
Med en hæsUg Varselsang. jffetft.

Poet.II.128. (fuglens) spæde . . Kvirrevit rej-

ser en Bølge af Foraar . . i vore Sind, (det

er) som en Varselssang om kommende
Glæder. KnudRasm.MR.31. f -seddel, en.

[1.2] skriftlig stævning. Moth.V63. -signal,
et. [I.3] advarende signal. Scheller.MarO.
Varsels-: Bl&T. -skrig, et. [I.3, 2]
fVarsels-. Oehl.XXIX.220. sml. MO. VSO.).

(jf. -ra.B.h) advarende ell. (ilde) varslende skrig.

*Med Varselskrig (valravnen) sig i Skyen
syinger. Oehl. XXIV 65. (bogfinkens) Vrede-
og Yarsehkrig. Frem. DN. 368. -skad, et.

[1.3] (jf. -salve) skud, der løsnes til advarsel
(spec: for at faa et fartøj til at standse).

Scheller.MarO. billedl: (Englands) bebudede
Propaganda for engelske Varer maa være et
Varselsskud for vor Landbrugseksport om
at anspænde sig af yderste Eyne. DagNyh.
"/»1925.1.sp.3. -stemme, en. [I.3] (jf.
-røst;. VSO. Varsels-: Grundtv.Optr.I.183.
-syn, et. [2] syn, der varsler noget kom-
mende. JMHert2.Isr.242. »Forfærdelige Ild-

tegn blussed nys
| Paa Horizonten . .

|
Det

trued, som et hæsligt Varselssyn,
|
Med

blodig \Jfied.Boye.PS.II.61. -taarn, et.

[I.3] (jf. -fyr; sj.) advarende (fyr)taarn.

Hver Nat fra Oddens Varseltaarn
|
Ud-

straaler der Lys paa Hay.Ing.Levnet.LQ.
•tegn, et. [I.3, 2] f„Kun sielden brugt."
VSO.). advarende tegn, ell. tegn om noget

kommende. *Du (0: foraaret) meldtes der
ved . . Kummer,

|
Forfærdeiser og grumme

Var s els tegn.
|
Af Dybene udrulled rædsom

Torden,
| Og Stæder faldt ved underjordske

10 Stød.Praw./.F/. Dødninge-Uhret .. opholder
sig . . i Træe, og giver en Lyd fra sig, som
den fordums Ukyndighed ansaae for et ondt
YaTse\siegn.LSmith.DN.225. -termin, en.

[l.i] (jf. -frist, -tid; især T ell. jur.). Var-
sels-: Cit.1900. (Grosserer-SocietetetsKomites
Responsal885-1909.(1910).147). VSO. -tid,
en. [l.i] (jf. -termin; d. s. s. -frist. Var-
sels-: Nørreg.Privatr.V345.VI.134. CLESte-
mann.Retshistorie.(1871).248. -tyder, en.

20 [2.2] fVarsels-, jf. D&H.). (sml. -mand 2.2;

tegnsudlægger. FFalkenstjerne. Overs, af Hero-
dot.I.(1897).67. Gertz.(Wilst.Il.(1909).XIII.

V.70). -ventil, en. [I.3] lille sikkerheds-

ventil, der alarmerer, naar trykket i damp-
kedel olgn. stiger over det tilladelige. Schel-

ler.MarO. Varsels-: Maskineriet i Flaadens
Skibe.(1934).143.

varsjov, interj. se IIL varsko.

I. Vartnko, et. [ivBf(|)sgo(J); ogs. 'va-r-]

30 (som gengivelse af folkelige udtaleformer ogs.

Varskov (CMøll.F.379), Vaskov (Drachm.
F.II.136)). flt. (1. br.) d. s. (jf. Rich.III.179)
ell. -BT (HimmerlKjær.1940.45). (no. varsku;
substantivering af III. varsko) raab (ytring)

ell. tegn, signal, der tjener til advarsel
ell. bebudelse, underretning om noget;

spec. om raabet: varsko! (III), (ofte uegl.).

hans Mottoer . . skulle ansees, som et Var-
sko, hvorefter sig Vedkommende have at

Ao rette. Rahb.Tilsk. 1792. 295. Folk .. stode

stille i Klynger, indtil et høit Varsko split-

tede dem ad, og Vagtsprøiten rullede (frem).

Hrz.ST.17. mit første Varsko mod de tyske

Annexionslærdomme . . er prellet af paa
Dr. M. GSchutte. Altyske Annexionslærdomme.
(1909). 100. »Kanonens Varsko (orig.75:

Raab) om, at det er ude (0: at henrettelsen

er sket), kan ventes hvert Minut. KMunk.
C.*85.

II
styret af præp. Hovedfacjaden er

50 under Reparation . . en Tagsteen hænger i

et Reb fra Gavlen til Yarsko. Heib.Poet.

VII.7(jf. u. II. varsko i;. arbejdsgiveren

(kan) uden varsko fordre arbejdet fort-

sat. Arbejderen.1950.299 sp.l.
\\ (jf. III. var-

sko; som obj. for verber. »Kudske deres Var-

sko skrige. PaIilif.Tri59. Jeg gaaer lige til,

uden atsigeVarskoe engang. Skuesp.V453.
Til denne Tur, der maaske ser ganske let

ud paa Kortet, maa dog siges et Varsko.

60 Knud Christensen.Gribskov.(1929). 44. især i

forb. raabe varsko: Wess.Gr.51. naar en

Kudsk er nærved at kjøre Een over, raaber

han: Yaxako.Kierk.VI.40. *en ængstlig Maa-
ge

1 Vendte i Farten og raabte sit:- Varsko!
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Drachm.D.26. JVJens.D.28. II. varsko,
V. ['vBf(i)S9°^*^5 °9^' 'vaT-] (i ældre tid ogs.

m. (skrive)formen varsko e. — nu dial.

tn. former som Yarskove (FrEelweg.Jydske

Minder. (1855).43. varskaua.fiornA05.) ell.

var8ku(e). PAHeib.R. 11.73. Leth. (1800).
Blich. (1920).XXVL232. Born.MineHændel-
ser.(1834).19. jf. Feilb.iv&sku)). -ede. vbs.

(sj.) -ing (Born.MineHændelser.(1834).12).

(sv. varsko (f varskuga og (som vis.) var- i'o

skuf(n)ing^, no. varsku (no. dial. varskuaj; fra

nt. warscho(u)en ell. mnt. warschuwen, war-
schouwen, AoH. waarschuwen; l.led sa. ord

som IL Vare, 2. led er (m)nt. schoen, schu(w)en
(se Y skyj; grundbet.: skræmme til opmærk-
somhed; sml. 1. Varsko, III. varsko || ordet

tilhører opr. sømænds og arbejdsfolks sprog,

jf.: „i Talespr., især hos Almuen." Levtn.)

i) (undertiden vanskeligt at skelne fra bet.

2) advare mod en truende fare, risiko. 20

•jeg (0: en fuld staldkarl, som vil klage

over sultanens hest, der har sparket ham)
har alt saa ofte vaerskoet den. | Og troer

den, den kan giøre hvad den vil,
|
Fordi

at den er Hest og jeg kun Staldkarl? OeAi.

PSkr.II.205. her afbrødes jeg . . ved det

Raab: „Havgusen!" . . en af Gjæsterne ..

ilede fra Marken ind i Haugen, for at var-

skoe Bumerne. Blich.(1920).XX.62. (cykel)-

Lygtens Opgave (er) mere at varsko Andre 30

end at oplyse Vejen for Rytteren. Cyclehb.24.

jf. ovf. sp. 652"^: Naar jeg har hængt min
Tagsteen ud, saa behøver jeg ikke at var-

skoe nogen K&meel. Heib.Poet.VII.12. Naar
man er saa udsat for at falde som du, burde
man med Rette, for at vaerskoe Folk, gaae
med en Tagsteen ned ad bakken. Hrz.XI.
336. 2) afgive meddelelse, besked, især

ved raab ell. tegn; give varsel; melde.

2.1) (især ^) uden obj. Nogle af Mændene 40

(der har observeret en stranding) gik bort for

at varsko og alarmere. DracAm./STL. 226.

der maatte spares . . paa Kul og Petroleum
som truede med at slippe op (under en is-

vinter). Købmændene varskoede allerede i

Begyndelsen af anden Vge.AndNx.PE.II.
225. Dæksvagten varskoede. Lidt efter blev

der slaaet Glas, og Vagten skiftede.i^i/Tnar

Wulff. Saadan noget sker faktisk. (1943). 28.
||

om hund: give hals som tegn paa, at nogen 50

ell. noget indfinder sig. „Her kommer nogen"
. . „Rolf (0: en hund) har ikke varskoet, saa
det maa være en af Folkene."KBirk Orønb.
SF.25.

Il
t forb. m. præp. varsko til Vagt.

Hcheller.MarO. varsko til Roret. smst. Sal.*

XXIV572(jf. ndf. 1.64 ff). Er der varskoet til

overarbejde, og dette senere annulleres, be-
tales 1 overtime. Arbejderen. 1950.299. sp.l.

»pec. i forb. varsko for noget, afgive med-
delelse, besked (ved raab), især om noget m
ohstrveret. Harboe. MarO. der (blev) fra Ud-
kii'^'et paa Salingen varskoet for et Par
l)ixTQpeTe.VKorfU8en.TO.I.55. Udkiggen har
varskoet for L&ni.Scheller.MarO. Varsko

for Roret. Ved Commando-Ordene Styr-

bord, Bagbord, Retsaa o. s. v. at tilkjende-

give Rorgjængerne, hvorledes de skulle

styie. Harboe.MarO. S&B. jf. VSO. 2.2) m.
obj.

II
m. person-obj. Jeg raabte strax ned

til dem, og varskoede dem for en Mand
o\eThoTd.Drachm.KK.87(jf. u. bet. 2.i). Op-
giveren (i langbold) maa varsko Slaaeren,

før han giver op. Gymn.II.39. (jf. u. bet. 2.\)

om hund: Jomfru M. kom, varskoet af Læn-
kehunden . . ud og tog imod Fru S.KBirk
Grønb.BS.20. \\ m. obj. til angivelse af det

observerede ell. indholdet af en ordre, kom-
mando, meddelelse. Pludselig varskoedes der

. . fra Mærset, at der var lis agterude. Hauch.
VI1.484. „Ikke for meget Ror", varskoede
Styrmanden. OscJens. KH.18. III. varsko,
interj. [alm. udtalt 'vBj;(|)sgoy), 'vaT-] (i

(ældre) folkeligt (dialektalt) spr. ogs. m. for-

mer (ofte udtalt m. tryk paa 2. stavelse, jf.

VSO.) som vasko (KbhAftenp.l782.Nr.50.
4.sp.2.1784.Nr.ll&12.6.sp.2), va(r)skov
(Moth.VeO. vAph.(1759; Varskau^. Enbe-
tydeligSamtale.(1772).7. VSO. Rørd.LB.77.
Cit.l914.(OrdbS.). jf. D&H.11.540), var-
sjov (LLarsen.Halvmennesker.(1903).28. jf.

(i ordspil paa de polske bynavne Warschau
(nu: Warszawa^ og Krakow^; Kudskene
maatte raabe Af Veien, Warschau og Kra-
kow, førend man giorde Plads. Tode.Mus.
293); desuden i orndannede former (spec. i

(ældre tids) drenge-spr. og navnlig anvendt
ved kælkning) som maskov (OrdbS.; Kolding
ca.l900), raskov (Feilb.IV326; Salling) ell.

(især kbh.) askov (GJørg.FrieFugle.(1919).

15.19. OrdbS. j7.6orn/».asj6(v)en. BornhOS.).

{af II. varsko ell. laant fra nt. waarschu; nu
mindre br. i alm. rigsspr., jf.: „Ordet bruges
kun af Almuen og Arbeidsclassen." Levin.)

varselsraab tjenende til at skærpe folks
agtpaagivenhed, faa dem til at tage sig i

vare, se sig for (spec: for ikke at blive ramt

af noget); pas paal; ofte anvendt (fx. af ku-
ske ell. kælkende drenge) som opfordring til at

give plads, træde til side, naar vejen xkke er

fri: af vejen!; af banenl; til side! vAph.
(1759). »Den rige Kløbmand . . vil i Dag
igien udkaste | Tre Pomerantser . . | Der
kommer alt den ene. Varsko, Dien^e.Oehl.

1.86. Hun kommer til at ligge midt paa
(kælke)Banen . . Askov! brøler en forfær-

delig Stemme . . Pas paa! raaber Folk til

hende. BerlTid.*/,1915.M.5.8p.3. Feilb. Ku-
skenes . . Raab: Varsko der! Tag Dig iagt.

Schand.SB.26. (uegl.:) * Kanonen brøler lydt

sit: Varsko dér! |
De tunge Kugler flyve let

som Boldte.Drachm.DM.79. I| (l.br.) i forb.

m. f or. varsko for Bomben IS'ceR Varsko-,
i ssgr. (især fagl.) af I. Varsko ell. II. varsko;

fx. Varsko -raab /"Droskekuskenes Varsko-
raab . . lød advarende til ham. AOnudtzm.
RT.166), -signal (JernbaneT.'U1936.2.8p.4).

Varskoer, en. flt. -e. {til II. varsko ell.

fra ty. walirschauer; nu sj. i rigsspr.) per-
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son, der varskor. Leth. (1800; Varskuer^.

APhS.XX.107 (Marstal).

varsle, v. ['vBysla] -ede; imp. (sj.,

undgaas som regel ved omskrivning) varsl

(Ploug.VYL133) eii. varsle (Thiele.III.168).

vbs. -ing (Amberg. MO. Radioens Varsling

om Yeiret Pol."/il940.6.sp.l). (m (vist fra

da.) varsia, no. varsle; til Varsel; først kendt

fra slutn. af 18. aarh.)

I) (undertiden paa overgangen til bet. 2) lo

give meddelelse, vink, underretning om noget

(saaledes at man kan indrette sig derefter ell.

belave sig derpaa); underrette; advisere.
I.l) t al alm. *„Stærkodder venter ham ved
Halfdans Grav?" |

. . „Paa Øieblikket; der-

for maa jeg ile
|
At varsle Eigil.'' Oehl.V239.

S. havde Aand og Kundskaber nok til at

føre en Samtale med hvem det skulde være,

det vil sige : hvis han blev varslet i rette Tid.

Ooldschm.III.462. Det var Skik at varsle 20

Farmor eller Mormor (0: naar et barnebarns

fødsel var forestaaende).Søiberg.SD.18. \\ med
meddelelsen osv. som obj. *dine Øjne vars-

ler mig Fa.Te.Drachm.RR.69. Faxe Kalkbrud
har krævet (udsigtstaarnet) fjernet inden
1. April i Aar (dog ikke uden tidligere at

have varslet sit KT&v).BerlTid.*/>1950.M.
lO.sp.l. m. h. t. lockout- ell. strejkevarsel:

Arbejdsgiverforeningen griber . . nødig til at

etablere en almindelig Lockout, men vårs- 3o

ler alligevel omsider en sa&dsin. MartinPe-
tersen.SnedkernesogStolemagernesFagforening.

(1922). 127. Dansk Farmacevtforening . .

varslede Strejke paa alle Landets Apoteker
fra 1. Marta. BerlTid.''/»1950.M.7.sp.2. \\ om
signal(giver). *Morgenhanen galer,

| Og vars-

ler dem at gaae. Winth.IY72. Tolv run-
gende Slag varsler . . at nu vender Døgnet.
OlesenLøkk.NH.II.137. selve Luftalarmen,
hvor Sirenerne varsler med stigende og fal- 4o

dende Tone. PoVy,1944.3.sp.l. \\ O i forb.

m. om: tyde paa; røbe. hendes lumske Øjne
synes at .varsle om frygtelige Løndomme.
Blich.(1920).XX.85. hans korte, jagende
Pulsslag varslede om Sygdom. EBertels.MH.
107. 1.2) (jf. tilvarsle 1; især jur., nu 1. br.,

jf.: „sielden." MO.) indkalde, indstævne,
tilsige til at give møde. Sagen (om en bort-

løben bissekræmmer) bør behandles ved Dom-
stolene, og den Paagjældende varsles fra 50

det Sted, hvor Anholdelsen (0: beslaglæg-

gelsen af hans varer) er skeet. Kane Skr.'/n
1827. Indstævntes beskikkede Forsvar vars-
les til at møde for ovennævnte Ret. stævning
1881. (VSO.). Skiøndt lovlig varslede,
havde de Indstævnte ikke givet Møde. VSO.
jf. indvarsle 1: *Paa Stævne samles Rigs-
dagsmænd . .

I
Kong Fredrik . . |

Dem
varsl ed ind i Farens Stund,

|
At staa ham

bi med Haand og Mund. Grundtv.PS.V11.116. eo
1.3) /nu sj.) advare; formane; paaminde.
*Af Bølgerne den stille Søe oprørtes,

| Og
Tegn om Storm hver Søemand varslede.
PHFrim.(SkVid.Xn.87). (til) Samvittig-

hedens Functioner (maa) føies den vars-

lende, Gjengjældelsen forudforkyndende.
Mart.EthikA.460. *Vi vil være os selv i

reneste Forstand . .
|
Det var derfor, jeg

varsled og kaldte til Orden. Kaalund.370.
||

i forb. m. præp. for. (ingen), være sig for

at spøge dermed, eller varsle derfor, giorde

dem den (0: deres forelskelse) kundhar. Rahb.
Fort.1.260. *hun formaner

|
Sønnerne med

kloge Raad,
|
Varsler for de glatte Baner.

Grundtv.Kvædl.397.

2) (jf. fore-, forvarsle; især fQ) give varsel

(2), forbud (1.3) om noget kommende; bebude;
s paa. 2.1) især m. tings-subj.; m.h.t. hvad
der paa naturlig maade er forløber for, dan-
ner indledningen til ell. bebuder noget. *Alt
varsler Hanen Dagens 'Komme.'Weyer.44(jf.
u. bet. l.\). han er bøiet, og dog varsler

hans Ungdom ham et langt Liv. Kierk.I.203.

en graa Morgen varsler saa ofte en smuk
Aiten.PoU'/»1943.1 3.sp.3. ofte i forb. varsle
for ell. (nu næsten kun (i rigsspr.)) om
noget: enkelte voldsomme Vindstød (be-

gyndte) at varsle for Udbruddet af den ræd-
somme Volcan (0: den franske revolution).

Rahb.Fort.1.275. *Kjølig falder Aftendug-
gen,

I
Natte-Frost den varsler om.Grundtv.

PS. VIII.479. En Vind . . Varsler den for

Snefog? ErlKrist.OM.156.
|| (jf. indvarsle 2;

O, mindre br.) i forb. varsle ind. Helle-

nismen blev varslet ind ved den store Lærde
Aristoteles. GBang.EK.1. 74. *Sus af Vind og
Bølgeslag

I

varsler ind den danske Dag.
ORode.KV.63.

\\ (jf. ildevarslende; især tQ)

i forb. som varsle godt, ilde. *Hendes
Nærhed varsler ilde. Heib.TR.nr. 63.2. Der
havde været noget i E.s Bhk . . som ikke

syntes at varsle godt. Pont.LP. VI.166. (den)

knasende lyd (0: af isflager, der tørner sam-
men i nærheden af skibet) varsler ondt.

Pol.''izl950.Sønd.7.sp.3.
\\ (1. br.) i præs. part.

m. prægnant bet.: ildevarslende. Hans Liden-

skab kan . . slaa igjennem, og da bliver han
bitter, varslende, næsten truende. HWulff.
DR.472. hans Stemme blev mørk og vars-

lende. SvLa.AB.213. 2.2) m. h. t. foreteelser,

der ud fra overtroiske, overnaturlige forestil-

linger opfattes som meddelelse om indtrufne

ell. (især) forestaaende hændelser, naar det

regner paa Bryllupsdagen, varsler det et

uheldigt Ægteskab. T/iieie. ///. 76. Jeg har

som Barn taget Varsler . . af Tanen i et

Lys har jeg spaaet mig Legetøj, af en

Forbigaaendes Klædedragt varslede jeg mig
Lykke, da jeg gik til Thoras Fader (0:

for at fri). Goldschm.I.371. en „Høvlspaan"
(i lyset) varslede Død.TroelsL.^XIV26. nu
havde det varslet (0: om en sømands død)

hos Madam Olsen. Om Natten var hun
vaagnet ved, at en stor sort Hund stod og
gispede ved hendes Hovedgærde. iindA'^a;.

PE.1.201. Ebbe kommer hjem og opdager,

at hans onde Drømme har varslet ret.

BilleskovJ.DD.1.28. de sorte Underjordiske
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. . som hans gamle Fader saa ivrig havde
bekæmpet, og som han selv efter Døden
(o: som spøgelse) havde varslet ior.Ing.

EF.1.157. det varslede for min moders død.

Feilb.
II (jf. bet. 1.3 ; sj.) tn, person-obj. *Siig

mig (o: Odin) hans Drøm; thi Drømme
varsle selv en Gud. Oehl.111.169. Himlen
(vU) ved en Drøm . . varsle os om Frem-
tiden. i^^aJsen. /(ida. 34. Foersom.D. 11.71.

\\

m. h. t. profetisk virksomhed: spaa; forud- lo

tgc; profetere, at græde over Verdens Elen-

lighed og varsle Verdens nære Undergang.
Hierk.V11.237. den Ekstase . . hvori Vars-
, ingen hensatte 'Pyih\&. Fr Poulsen. DG. 44.

Fropheten opfordrer til Bod . . og varsler
om den kommende Tid. SBHersl.L.l51.
Varsler, en. flt.-e. (til varslej I) (sj.)

person (MartinAHans.TS.126) cll. ting, for-

hold, der varsler (1.3), advarer. Vellystningen

. . lykkes (det) at døve sit Øre for de mange 20

frygtelige Varslere (0: advarsler, skræmme-
billeder), der træde til ham paa hans Vei.

Rahb.Tilsk.1796. 821. 2) {efter ty. warnei-

dechse (til warnen, advare, besl. m. IV vare^,

der er opstaaet ved omdannelse af et arab.

ord for firben (som ligger til grund for det lat.

uavn Varanus^; øglens tilstedeværelse toges

-om tegn paa, at der var krokodiller i nær-
neden; zool.) stor tropisk øgle af slægten

Varanus; varan; spec. om nilvarsler, Y nilo- 30

tieus. Funke.(1801).1.274. Lieberkind.DVVI.
197.

varsom, adj. [•vBf(|)S{om('), 'va-r-]

{cenyd. var(e)som (Kalk. IV 747. Kingo. SS.
11.21. 174.111. 384.V. 122), sv. varsara, no.

varsom; til (W vare ell.) III. var) I) (nu kun
i tilfælde, der ogs. kan opfattes som hørende
til bet. 2) hvis opmærksomhed er levende,

vaagen, anspændt; som er paa sin post, paa
vagt; agtpaagivende; aarvaagen; vagt- 40

$om. „Hvor I er tryg, Kong Svend!" —
„Og Du mistænksom." — „Aarene gjør

Yusom.'' Boye.PS. 11.6. Suderen er en stil-

færdig, men tillige varsom Fisk. Frem.DN.
620. Australeren der bærer pungharens hale-

nids, har dette varsomme dyrs årvågenhed.
Ur9rib.PR.2i. Deres Forstand (er) varsom
mod Vildfarelser. O (?«W6.Br. 2 73. Kritisk

J9umal.1772.283. 2) som i sin adfærd, tænke-
maade osv. afholder sig fra ubesindighed, for- 50

tovenhed, letsindighed ell. voldsomhed, frem-
fusenhed; forsigtig; nu især m. tanke paa,
oi en haticUing, adfærd er behersket, afdæm-
pet, præget af hensynsfuldhed, skaansomhed
clfn,: varlig; nænsom; omhyggelig. Uolb.
8tu.U.4. *(Uffe)

I
Grov nu (efter det ned-

wninede sværd).
\ Varsom var den stærke

Bøn,
I

For sit Vaaben ei at skade. Oe/ii.

XXIV127. for ikke at gjere min Onkel
red, maa jeg gaae varsomt tilværks. //etft. 60

Poet.V11.276. (vor tid) henter med varsom
Ha&nd do gamle Ting (0: antikviteterne)
frem af Jordens Skød. JLange. 1 1.405. »Pige,
træd varsomt, thi Scenen er skraa. Co-OpU-

misternes Sommerrevy. Alle ni. (1926) .17. \\ i

forsk. forb. m. præp. man bør være meget
vaersomiat.. indskrænke Eiendoms-Ret.
Stampe.IV.207. Ørst.Br.I.30. MO. derfor er

jeg og, saa meget mere varsom om, at

sætte hans Sætninger i Tvi\.OeconT.VI.42.
Betænker, om vi kan være varsom nok,
over disse ypperlige Manufacturer, som har
kostet saa mange Penge. sms<.//.42. nu næ-
sten kun i forb. fomgaas (VSO. Ludv.),
være) varsom(t) med: Man kand . . slutte,

at samme Keyser har omgaaet varsom med
dem (0: jøderne). Holb.JE.II.559. Man skal

være varsom med at tro en Kvinde paa
hendes Kløgt .. alene. Drachm. 1001N. 60.

Vær varsomme med (1871: tager Eder iagt

i;, hvad I foretager eder. 2Krøn.l9.7(1931).
Varsom-hed, en. (især [3) egenskaben
at være varsom (1 ell. (nu især) 2); nu spec:
forsigtighed; omhu; nænsomhed. Holb.

Ep.III.475. hans Mod . . var i Selskab med
den sindige Varsomhed, som vaagede der,

hvor Grændsen er imellem Mod og For-
vovenhed. Vogelius. Lovt. 37. Varsomhed er

den bedste Politik for et lille Land. Stavn-
strup.(Danm Konger. 513). \\ i forb. med
varsomhed, du (bør) følge Middelveyen,
saa du troer med Varsomhed, og er van-
troe med Betænksomhed, jfførn. JlforaJ.//.2(?.

Han bøiede en Ranke fiin
|
Med Varsom-

hed og Lempe. Holst.UH.27. Sygeplejersken
maa omgaas det hende betroede Inven-
tar med Ya,rsomhed.AFRasmussen.Haandb.f.
Sygeplejersker.(1891). 5. gaa frem (Molb.DH.
11.96. Ludv.) ell. til værks (KMunk.(JyllP.
^*/iil937.5.sp.4)) med (yderste) varsomhed,

t var»onimelig(en), adv. varsomt (2);

med varsomhed. Moth.V63. Jeg ønsker . . at

I ville færdes varsommeligen med de unge.
Rothe.KB.29. alt (dette aftages) varsommelig
. . den næste Gang. Afhandling omKulUilvirk-
ning.(1799).19.

varst, præt. 2. pers. ent. af være.

Var-stanø;, en. se Varestang, -syiif
et. (l.led er rimeligvis III. var ell. IV vare;
;'/. -synet; sj. i rigsspr.) i folketroen: evne til

at se, spaa, hvad fremtiden vil bringe; clair-

voyance; ogs. om varsel (2.2). (de) Spaa-
mænd, der . . af Offerdyrenes Indvolde .

.

tog Varsyn om det, der skulde ske. Tilsk.

1903.572. Feilb. •synet, adj. (ogs. -synt.

;/. D&H.). I) (jf. -syn; dial.) som besidder

en overnaturlig evne til at se, spaa om kom-
mende begivenheder; fremsynet (2.1 ); synsk.

enkelte Fiskerbaade . . er komne i Ord for

at være blevne sete af de varsynede . . i

sejlende Tilstand, og det skal jo tyde paa,

at en saadan Baad skal forg&a. Krist.JyF.

II1.308. 2) (til III. var; sj.) d.s.s. varøjet.

D<&H.
•vart, suffiks, se -værts.

Var-taarn, et. se Varetaam. -taffel,
en, et. se Vartavl. -tafl^e, v. se varetage.

-tavl, en (Moth.V58. JUSmidth.Ords.l73)

XXVI. Rentrykt >•/, 1851 42
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ell. (navnlig) et (Schousbølle.Saxo.437. MO.
AErslev.Kong VaUemar.IL(1890)M. VSO.).

['vBfitau'l; 'va-r-] (nu næppe br. -taffel.

Schousbølle.Saxo.437. -tavle, en. jf. Moth.

V58). (ænyd. vartavl, vartaff(u)el , vaar-,

vortaff(e)l, glda. wartawel; fra mnt. war-,

wor(p)-tafel(e), -taffel, til mnt. warp, worp,

kast (jf. Varp. og ty. wiirfel, terning, oldn.

verpill, d. s.); sml. III. Tavl 1; foræld.)

spillebræt til bræt-, terningspil; ogs. om selve lo

spillet. TroelsL.VI.86. lege (Leth.(1800). Et
Par af Kongens Folk . . legede Vartavl og

kastede Terningerne med et Bæger. £a«d.
KK.118. VSO.) ell. spille (D&H.) var-
tavl.

varte, v. ['va(*)rda; ogs. 'vByda] -ede.

vbs. -uing (i bet. l.i : Qvægets . . Vartning.

LTid. 1760.229. De Syges Vartning. v^pA.
(1764). MR.1821.115. jf. Heste-, Op-, Syge-

vartning/ (ænyd. d.s. i bet. 1.2 (Kalk.V.1154. 20

Kingo.SS.I.217), no. varte; fra ty. warten
(mnt. wardenj, egl. sa. ord som oldn. var6a,

beskytte; sml. Vart-frue, -kone, -penge, Varte-

brev samt Varter)

I) forrette tjeneste for; yde omsorg,
pasning, pleje (spec: ved traktement, be-

værtning); gaa til haande; tjene. I.l) (jf.

opvarte 4; nu vist kun (fagl.) i den ndf.

1.34 ff. nævnte anv.) drage omsorg for ved

stadig røgt, pleje; passe, man sætter de unge 30

Planter . . i en tilberedt Jord, vander dem
ofte, og fremdeles varter dem. Buchhave.BV
15. jf. Sygevarter(ske) : varte en Syg. vAph.
(1759). II

m. h. t. husdyr (nu vist kun: hest;

jf. Heste-varter, -vartningj. hvorledes Qvæ-
get . . skal foeres, skøttes og vartes. LTid.
1726.514. varte og fore Hestene. Mi2.i797.
857. (hesten) blev vartet godt i Stalden.

Elkjær. RK.167. Poul Nørgaard. Da Christian
varHusar. (1946). 96. 1.2) ^j/, opvarte 1^ i 40

forb. varte op.
|| (jf. opvarte l.\-2) forrette

tjeneste for; være behjælpelig; gaa til haande.
hånd (0: husfaderen) lovede mig at mahle
Caffee, thi jeg har sagt til ham, at hånd
maa varte os op i disse Dage. Holb.Bars.II.2.
Eros strax

| Befaler mig (0: Pan), at rede
Leiet for ham,

|
Og varte op som Træl.

PalM.Dryad.82. nu især m. biklang af, at

tjenesten, hjælpen forekommer overdreven ell.

irriterende, plagsom: (han) protesterede . . 50
heftigt, da han kom hjem og fandt hende
med Strømperne (som stoppes). „Det kan
jeg godt selv . . Du skal ikke varte mig op."
Raae.TT.llO. hun (0: en fordringsfuld) skal
vartes op i alle ender og kanter I BornhOS.
II (jf. u. opvarte l.i^ betjene med mad og
drikke ved bordet; (i rigsspr. nu som et mere
dagligdags, jævnt udtr. end:) servere, (ofte

i forb. som varte (en) op ved bordet^, den
ny-gifte Dame varter sin Sviger-Moder op 60

ved Bordet. LTid. 1728.220. vart mig op
(Chr.VI: tien mig^, medens jeg æder og
drikker. Lwc.i 7.8. hun (gjorde) Morgenkaffen
i Stand og bar den ind . . Skal En vartes op.

sagde h&n. Søiberg.SK.16. uden obj.: Holb.

UAmb.II.l. (huTi) har en Serviet i Haan-
den, som een der varter op ved et Bord.
Biehl. (Skuesp.IV385). Blich. (1920). VII.12.
Der gjorde de da et Aftensmaaltid for ham,
og Martha vartede op (1819: opvartede^.

Joh.l2.2(1907). Feilb.
|| OV- »pvarte l.(3-)4;

nu næppe br.) gøre (en højtstaaende person)

sin opvartning, uegl.: *Saa har Hånd (0: so-

len) varted op dend gandske Dag til Ende
(0: solen har skinnet hele dronningens fød-

selsdag). LThura.Poet. 2.
II ^7/. opvarte 2) i

forb. varte op med, traktere med, byde paa.

(næsten kun overf. og nu vist kun m. nedsæt,

biklang: diske op med), jeg betaler Dig jo

godt, naar jeg giver Dig Vaas for slet Intet,

som Du varter mig op med (0: i dine breve).

PMøll.(FC0ls.PM.8). (den form for latter)

som Sypiger . . undertiden varter op med.
Bergstrøm.KD.36. m. h. t. musik: Natter-
galen sødt i Dalen

|
Med Musik ham varter

oip. LThura.Poet.232.

2) (jf. opvarte 3) f varetage, røgte et

embede, en bestilling; udføre et arbejde.
*Den romerske Kok,

|
Som vartede baade

sin Bog og sin (køkken)B].ok.Wadsk.Skuepl.
126.

II
i forb. m. paa. varte på sin bestilling.

Moth.''V73.

3) (jf. ervarte; nu kun dial.) vente; bie.

(ofte i forb. m. efterø. Moth.^V73. Generalen
er . . bleven opholdt paa den anden side,

og . . vi med lengsel varter effter hånds
dinkomst.JacBircherod.R.14. I Slyngler, I

skal faae en Ulykke, naar I lader Monsieur
K. saaledes staae og varte i Forstuen. Lodde.

(Skuesp.IV.329). UfF. m. obj.: Baadsmanden
foer op til Nagskov . . for at varte mig der.

JensSør.II.21. jf. afvarte 1: Jeg vil varte
tiden dki.Moth.^V73. sml. opvarte 6: det er

en stor Skam at Folk skal staae her og

varte op efter Dig for den forbandede He-
ste- og Studesnak.HMikkels.D.160.

4) t vogte, en af de vigtigste Ting, hvor-

paa alles Øyne y&iter. LTid.1725.26.

Varte -brev, et. (ty. wartbrief, til

warten, vente (se varte^; foræld.) ventebrev.

Hans Maiestet . . gav (T. Brahe) Varte-Brev

paa det Præbenda . . hvilket H. da havde
i Forlæning. DMag.II.203.
Vartegn, et. ['va-ritai'n] (-f (m. tilknyt-

ning til IV vare, jf. u. bet. l.i slutn.) Vare-,

Moth.V60. Holb.Staat.416. vAph.(1759,1764).

Thurah.B.125. Schytte.IR.V 181. Weinwich.

Stevns.'' (1798). 128. se ogs. ndf. jf. MO.II.
1477). flt. d.s. ell. f -e (Holb. Berg. 29).

(ænyd. va(a)rteg(e)n , sv. f var-, vårtekn,

fsv. vartekn; fra mnt. warteken (ty. wahr-
zeichen^)

i) (jf. Jærtegn 1; nu især Q)) tegn,

mærke olgn., hvorved noget kendeteg-
nes, identificeres ell. bevises; ogs.: tegn,

som tjener til underretning, advis, ad-

varsel, i.l) om hvad der særtegner, ud-

mærker, er karakteristisk for noget; kende-
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tegn; kendemærke; symhol. de Hellige

Evangelisters Wahrtegn.LTtd.i 753.38. dine

Mottoer (over artikler) burde . . være skrevne
i et Sprog, som alle forstod; at sætte slige

Vartegn i fremmede Tungemaal forekommer
mig (meningsløst). Rahb.Tilsk.1792.293. Stor-

ken . . den rejsende . . med Glæde modtagne
Fugl bliver hans (o: H.C.Andersens) kære-
ste Vartegn og Titelbilled (Brandes.KP.337:
Symbol og Yignet). Brandes. 11 . 112. || nu i'o

især (m. overgang til iet. 1.2^ om bygning(s-
del), kunstværk olgn., der er typisk for en
lokalitet (spec: ved at dominere omgivelserne).

Holb.JH.1.36. det spidse Marcustaarn (i Ve-
nedig) kneisede over de andre som et Var-
tegn. MoZi.LB.25i, Der findes i Vestervig
(kirke) en . , med Billeder forsynet Kampe-
sten, Kirkens YsLTtegn. HBrix.VGD.49(jf.
EPont.Atlas.V475.504). ofte (jf. Bymærke; i

forb. som byens ell. stadens vartegn, om 20

saadan genstand, der opfattes som karakteri-

stisk, symbolsk for en vis by: Schielschiør

Byes Var-Tegn eller Boe-Merke, hvad man
skal kalde det, er een Alen og een Skieppe.
PEdv Friis. S. 176 (jf. Nordisk Kultur. XXX.
(1936).171f.). Du er et SindbiUed, Du er

Stadens Vartegn (Brandes.UdenlandskeEgne.
(1893).38: Emblem;, Du Hest (0: „Hesten"
paa Kongens Nytorv i Kbh.). Brandes.XI.67.
m. h. t. kbh. forhold spec. (foræld.) om en paa 30

en grund ml. Knippels- og Langebro anbragt
(1611 oprejst, 1798 nedtaget) stensøjle med en
kvindefigur (egl. tjenende som sømærke): Man
kalder denne Støtte Kjøbenhavns Vartegn
eller rettere Varetegn, fordi Aarsagen, hvor-
for Billedet er sat paa dette Sted i Søen,
formenes at være denne, at den skal tiene

til et Tegn for at vise, at deromkring ere

høiere Grunde i Vandet, og at Skibe . . skal

være og vogte sig for s&mme. Jonge.Kbh.s 40

Be8krivelse.(1783).493. Trap.*1.587. 1.2) (nu
mindre br.) hvad der tjener til underret-
ning, oplysning ell. advarsel om noget.

den røde Skarlagens Traad, som Rahab
(if. Jos.2.18ff.) lod hænge udi sit Vindue,
til et Varetegn for Israehterne, at de skulde
spare hendes Huua.Holb.Ep.in.l48. Paa
adskillige Høie . . ere Banner anrettede,
hvilke kan som Varetegn antændes, naar
man noget fiendtlig formærker. TAura/i.fi. 50

125. er (landbefolkningen) ikke stokblind,
saa maa „det røde Spøgelse" (0: socialismen)
. . være et Vartegn for den. DagbU*/il877.1.
»p.3.

jl om genstand (som (fyr)taarn, bøje,

kost olgn.), der er indrettet til vejledning for

skibsfarten ell. (jf. u. bet. l.i slutn.) i kraft

af sin beliggenhed tjener denne som sømærke.
Nogle Vahrtegn af Søe -Tønder og Vagere
(blev) til deres (0: de søfarendes) Sikker-
hed . . a.n\&^de. Forordn.(Kvartudg.).*/10I733. e'o

(Nysted kirkes) Taarn og Spiir er et af de
anseeligste, tienende de Søefarende, paa
mange Miles Afstand, til et Vartegn. fiPon/,
AUas.III.SOS. Et Stykke udenfor Havnen

laa dengang en Bøie til Vartegn for to Koral-
klipper, som under Ebben hævede deres

takkede . . Flader iveiret, medens Flodtiden
derimod lod dem foTswinde. Etlar.SB.213.

||

i sammenligning, lever hånd (o: din næste)

skammelig, sæt ham for dig, som et Vare-
tegn, at du ikke u-besindig skal støde an
paa de samme Synde- Klipper. ZTørn.Moroi.
1.25. Nogle Pilebuske staar i Vand, kun de
øverste Grene stritter op som smaa Vartegn
langs B3dkken. Lauesen.MF.66.

2) (jf. Jærtegn 2; nu sj.) forbud (især: af
overnaturlig art) om noget kommende, ventet;

varsel (2(i ell. navnlig 2)). I (skal) sige at
I har haft onde Varetegn, at I har mødt
et Liig, at I har slaaed et Speyl i stycker
(osv.).KomGrønneg.lI.240. Himlene havde
besluttet det anderledes, og slemme Vartegn
lode befrygte det Værste (0: et skibbrud).

Oehl.Øen.(1824). 111.228. *„Hvad varsler
Offerbukkens Indre os?"

|
— „Gode Vars-

ler! hellige Vartegn I" Gyei.Zfi./Se. t forb. m.
flg.præp. om (Ploug.lI.298) ell. f til: Tem-
pelens Brand . . holdt (de) for et Vartegn
til større Forderfvelse. W»ngf.CMr<.7.

Varte-pen^^e« pi. se Vartpenge.
Varter, en. flt. -e. {efter ty. wårter ell.

til varte; nu kun i enkelte ssgr.) person, der

plejer, betjener, varter (op). vAph.(1764). jf.

Heste-, Kahyts-, Syge-, Tøj varter samt Op-
varter.

II
Varterske.7Baden.DaL. Vart-

frae, en. {fra ty. wart(e)frau, til warten
(se vaxte); jf. -kone; foræld.) kvindelig hof-

funktionær, der passer, fører tilsyn med de

kongelige børn; guvernante. PEdvFriis.S.45.
(hun) valgtes til Wartfrue for den lille Prins
FTedenk^WBehrend.Hartmann.(1918).19.
vartif^, adj. se uartig.

t Vart-kone, en. {efter ty. wartfrau;

jf. -frue) barneplejerske. Hvor mange (børn)

bliver ikke i den videre Røgtning af Vart-
koner, Vikkelkoner, Opvartersker eller Mød-
rene selv, ved en uforsigtig . . Behandling
befordret til Bøden? JCLange.B.15.
varto, interj. [vBr'to] {fra nt. warto

m. fl. (jf. ty. wahrzu^, af war, opmærksom
(se III. var; og to, til; jf. Vartov; jæg.) jagt-

raab, hvormed en jæger underrettes om, at

han kan vente løbende vildt. Onkel Adam
. . gjentog sit: „Hm! Hm! Varto!" saa tidt,

indtil Greven var bleven opmærksom .

.

„Det er en Ræv," hviskede Onkel Adam.
CBernh.X.193. DJagtleks.1351.

Vartov, propr. (ell. et. se ndf.). ['v»r-

(i)to)u, 'va-r-] (skanderet m. sidsteledstryk:

Helt.Poet.179). flt. (sj.) -er (Argus.l771.Nr.

29.1). {ænyd. (1586 ff.) Wartho(u), Vaar-
tho (Nystrøm.NØ.39. KbhDipl.1.566.595.613.
11.448 ofl.); af nt. warto (se varto^) opr.

navn paa en jagtgaard ved Strandvejen nord
for Kbh. (i nærheden af det nuværende Tu-
borg), hvortil lemmerne fra Helligaandshospi-
talet i Kbh. ca. 1606 flyttedes; senere navn
paa en bygning (og institution) i Farver-

42*
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gade i Kbh. (Hl 1934 officielt kaldt Vartov

Hospital^, der efter krigene 1658-60 opførtes

for at huse fattige gamle mennesker (se Ny-

8trøm.N0.39ff.). Directeurerne over Vartou

hospital. Cit. 1702. (KbhDipl. VII. 672). Kiø-

benhavns almindelig hospital, Vartov kaldet.

Cit.l726.(smst.VIII.692). fattige gamle Folk

boe der. Det er Ydntou. HCAnd.(1919).IL
214. de gamle paa (alm.: i) Yaxtov.HMat-

thiess.KG.70. se ogs. u. Seng 1.5. f talem.:

det er den rette vei til vartou (o: den

sikre vej til fattigdom). Moth.V82. \\
(nu sj.)

i videre anv., om andre stiftelser for fattige

gamle, (eventyr) pleyer dog at faae Bifald

. . i Ammestucr og Ndstovier.Argus.1771.

Nr.29.1. (bladet) holder . . en Panegyrik over

(en redaktør), der i det høieste kunde blive

en antagelig Jubeltale i et Vartou. ZierA;.

XI11.25. jf.: Prinsens Palæ, der indtil ca.

1860 anvendtes som Bolig for særlig for- 20

tjente Mænd og derfor i Folkemunde kaldtes

„De Adeliges V&Ttov". MinderigeHuse.(1922).

12 samt (vistnok om Vallø): det adelige

Vartov. Ploug. (Studenterkom. 157). |] hertil

(især gldgs. ell. foræld.; ofte spøg. ell. nedsæt.)

ssgr, som: I. til betegnelse af, hvad der hører

til ell. er (var) ejendommeligt for Vartov ell.

(især: kvindelige, naive) beboere af Vartov

(ell. lign. stiftelser): Vartovs- (noget sjæld-

nere Vartov-j -blomst (blomst (potte- 30

plante), som vartovskonerne yndede; spec. 2(

om gyldenlak, Cheiranthus Cheiri L. (Hist

Bot.46. GadsMag.1931.472) ell. balsamine,

Impatiens balsamina L. (Werl.(HistTidsskr.

4R.IV355). FynskHjemstavn.1930.162.174)),
-folk (Holst.R.), -forlibelse (smst.), -kone
fVartovskoners Fryde-Sang, i Anledning af

den 17 Januarii 1112.visetitel.1772. Grundtv.

PS. VIII. 377. Hermann Koch. Fra Fortidens

Vartov.(1934).9.15), -kælling (Hrz.III.164. 40

Kierk.VII.362), -lom (Schand.UM.206)

,

-passiar (uegl: Heib.Pros.VI.266), -pole-

mik (uegl.: smst.IV.114), -præst. 2. (hen-

tydende til, at Grundtvig 1839-72 var præst

ved Vartov kirke) i udtr. vedrørende det til

Vartov i Grundtvigs tid (og senere) knyt-

tede særprægede tros- og kirke-, menigheds-
liv, ell. i det hele om den grundtvigske ret-

nings .,glade kristendom" (se glad 2.2), som
Vartov(s) - gænger ^Forestillinger om, at 50

man som Vartovgænger horer til en egen
Slags Kristne. SBredstrup.JHMonrad.(1927).
114), -kristendom fhan (spottede) over „vor
gemytlige Vartovskristendom", der var i

Færd med at blive Landets Nationalreligion.
Pont.LP.UII.131), -prædiken ^Grundtvigs
Vartovs-Prædikener 1839-1860. bogtitel.1924).

\B,rt-penge^ pi. (nu sj. Varte-. vAph.
(1764). Soya.AV.9). {efter ty. wart(e)geld)
pengebeløb, som oppebæres i en venteperiode. 60

Vagt-penge . . Vulg. (0: i folkesproget) Vart-
penge kaldes en underholdings penge, som
kongen giver en krigsmand, indtil hånd
træder virkelig i hans tieneste, da hånd

nyder sold som andre, 0^ vagtpengenc
o^YiøxGX. Moth.V20. I Ventetiden (o: indtil

standsforskel udjævnes) er den Fattige .

.

glad ved at høre Vincents-Broderens Trin

paa Trappen og sé ham komme ind med
sin Skærv . . man kan da altid have Brug
for lidt Vartpenge. Jørjf. t/F.24. || næsten kun
(emb., foræld., jf.: „ifærd med at forældes."

Levin, „udansk." 5"c6J3.j d.s.s. Ventepenge 1.

(ofte i forb. som komme, staa, sætte,
være paa vartpengej. Officeerer som have
Wartpenge.LMxd.Z)agf&./.2i9. Den, hvis Em-
bede inddrages, har Krav paa i fem Aar
at oppebære to Trediedeel af sine Embeds-
indtægter i Vartpenge. Lov% i55i. ^3. han
er . . ikke pensioneret endnu af Staten —
men paa Vartpenge. Drac/jw.F.//.2i. LovNr.
87*ya914.§21. jf. (spøg.): (den) Vittighed

har nu tjent saa længe, at den gjerne kan
gaae af paa Vartpenge. iiret6.Poe<.Y2i.

-vart8(t), suffiks, se u. -værts.

Varulv, en. [iva-riul'v; 'vBf-] (dial.

(især sjæll.; delvis omtydet efter I. Ugle^

-u(g)le (-ø(v)le). JHugo.HM.IV34. Magi
Pet.F.I.135. UnivBl.1.357. Hedebo.127. UfF.
— sj. Varg-. Moth.V65. — f Verulv. Jae
Bircherod.FF.40). flt. -e ell. (nu kun (dial.)

til formen -u(g)le) -er (Holb.DH.III.a3.^
JPJac.l. 40 (arkais.). Hedebo.141). (ænyd.

va(a)rul(v) (Kalk.IV750. DgF.II.157), sv.

no. varulv; fra mnt. warwulf ^wer-wulf,

-wolf, ty. we(h)rwolf^, jf. oeng. wer(e)wulf

(eng. wer(e)wolf; ogs. warwolf^, holl. weer-

wolf, oht. werwolf samt det fra germ. laante

mlat. gerulfus (hvoraf oldfr. garoul (fr. (tau-

tologisk; sml. u. UU) loup-garou^, holl. gier-

woif); 1. led er et ord for „mand": oldn.

verr, got. wafr (se Verden^; jf. gr. lykån-

thropos (egl.: ulvemenneske) og Mandbjørn

II
formen Vargulv, no. dial. vargul (i bet. 2),

oldn. vargulfr skyldes omtydning efter oldn.

vargr (se Vargj)

1) if. overtroen: menneske (mand), der

til tider omskaber sig ell. omskabes til en
glubende (trebenet) ulv (og som i menneske-

skikkelse bl. a. kendes paa sine sammenvok-
sede øjenbryn; i ulveham søger væsenet ofte

at rive fostret ud af frugtsommeliges liv og

fortære det; jf. fx. Werl.Uolb.'401ff. Thiele.

II. 279. III. 192. GSchutte.HH.27. JSMøll.

MB.58ff. Feilb.). Holb.UHH.I.5.IV2. Ma-
tronerne korsede sig, og sagde at han var

en VarUlv, eller i det mindste hesat. Ew.
(1914).IV.156. »Varulven, som vil rive Fo-

stret
I
af Moders Liw. JakKnu.Va.l67. Gravl.

E.17. (nu næppe br.) i (forsikrende) udtr.

som gid jeg bliver en varulv, om (osv.):

Gid jeg i dette Øjeblik maa blive omskabt
til en Varulv, om jeg farer med Løgn.

Holb.Masc.III.4. *Saa gid jeg til en Var-

ulv blive maa, |
Om jeg et Ord af Dette

kan foTstaae. Heib.Poet.XI.68. y
2) overf. mens (teologerne) fnøs mod alt

Hedenskab . . forgudede de netop den Ro-
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merske Var-Ulv (o: den romerske (latin-

ske) kultur). Grundtv.Vdv.V.422. især om gru-

som, bestialsk ell. ustyrlig, uregerlig
person (uanset køn); ogs. om person af

iparte, afstikkende, grimt ydre ell. væsen.

2.1) (nu næsten kun dial.; især spog.) i al

dm. (Momus) havde Natten til Moder og
Søvnen til Fader, og hvad Under da, at

han blev saadan Varulv, som han blev.

Argus.l771.Nr.42.1. *Vantro er Fjendens
Værk,

I
Var-Ulvens (o: Satans), jættestærk,

|

Som din Hjord sk&mhider.Grundtv.SS.1.339.
Hvilken gammel Varugle . . hun ligger alt-

>;ia vaagen hele l!ia,tten.ARembrandt.No-

teller.(1857).68. om uartigt barn: UfF. \\

grimt, sjusket ell. skabagtigt menneske. En
smuk l^ole kand skabe en Varulv om til

et Menniske. Uolb. HAmb. 1. 4. mangen en

Varulv bliver foretrukket den smukkeste
Junker. Wess.Gr.55. UfF. 2.2) (efter ty. wer-

wolf i sa. anv.) (mandligt) medlem af (hem-
melig) nazistisk organisation, der har til op-

gave ved sabotage og andre voldshandlinger at

fortsætte nazismens kamp mod de allierede

besættelsesstyrker og det slagne nazistiske Tysk-

lands modstandere, hvordan man bedømmer
Mulighederne for fortsat tysk eller nazistisk

Virksomhed, Varulve, Hævnere og lignende.

BerlTid.*U1945.Aft.6.sp.4. Udtrykket „Var-
ulv" er ikke noget nyt i det tyske Sprog.

Det forekommer allerede under Trediveaars-

krigen, hvor de nordvesttyske Bønder —
Wehrwolfe . . — bekæmpede de forvil-

dede Landsknægtsskarer. /n/orma<ion.*/«iS46.
4.sp.6. jf.: de halvmilitære (tyske) Organisa-
tioner — Staalhjælm, Varulv, Wiking. Erik
Møll.FA.104.
Varv, et. [ver'v; va'rv] flt. d.s. (fra sv.

varv, bl. a.: omgang, lag; besl. m. Hverv;
geol.) især m. h. t. istidsdannelser: den i løbet

af et aar stedfundne aflejring i smeltevand af

istids-ler, der fremtræder som et grovere, sandet

og et finere, fedt lag. Cit.l918.(Meddelelser fra
da.geol.Forening.V.(1916-20).Møder og Ekskur-
tioner.38). *Fra fjerne Aar blev Jordens
Arv

I
de mange Tusind tynde \&Tv.Johs

8mUh.Orion.(1929).18. JohsBrøndst.DO.1.18.

arvijCv 0^7- ('vervi; 'va-rvi] (fra sv.

varvig (lera), til Varv; geol.) især om istids-

aflejnng: lagdelt (i varv); navnlig i forb.

varvigt ler: Cit.191 8.(Meddelelser fra da.geol.

Forening. V. (1916-20). Meder og Ekskursioner.
''j7). BerlKonv.XXII.407. jf.: Varvighed i

•ianske og skaanske senglaciale Aflejringer.

SigurdUansen.(bogtitel.l940).

Tar-øjet, adj. ['vaT-; 'v«r-J (ænyd.
va(a)røjet, ru). dial. •v&Tøygd(?); til III. var;

}f. -synet 2; især dial.) skarpsynet; op-
mærksom; spec: som (aarvaagent spejdende)
T paa sin post mod truende fare; forsigtig.
Moth.V58. Livets Sjæl, som kun een kan
vise 08 — den, som var mere varøjet og
mere lydhor end alle vi andre . . Digteren.
HerlTid.yrl927.Aft.5.sp.5. Man sidder lige-

godt efterhaanden (o: mens man venter)

og bliver skarpladt og varøjet, indtil Sløv-

heden omsider forbarmer sig. Brodersen.(Pol.

^/iol934.14.sp.5). MDL.637.643. Feilb. UfF.
I. Vas, subst. se Vaas.

II. Vas, en ell. et. flt. d. s. ell. -e (se ndf.).

(vel sa. ord som sv. vass, fk., rør, fsv. vas(s);

i bet. 2 mulig sammenblandet m. II. Vase;

jf. III. vase) I) t ^0^ (I'l); siv. „ror, som
10 vokser i strømme." Moth.V68. Skarnhagen

er Siv og Vase .. Tpa,&. JensSør.11.91. smaa
Vas og Siv.smsf. 2) (dial.) lille gren, kvist

olgn. ell. samling af ris, kviste, smaa-
grene olgn. (anv. som brændsel); kvas.
om nogen husfolk . . bryder eller hugger
nogen fersk vas eller grøn ved enten på
mark eller i skov (skal de straffes). Cit.1709.

(Vider.II.468). MDL. Feilb.

III. vas, interj. se vast. IV. vas, t Vis-

20 vas (visvas), se Visvas (visvas).

Vasal, en. [va'sal'] ell. (1. br.) [va'saU]

(jf. Meyer.* samt (?) best. f. vasalen. Holb.

DH.I.238.325. flt. vasaler. smst.I.238(men:
vasaller, smst. 1. 477. 539). Schousbølle. Saxo.

132). flt. -ler. (ænyd. d. s.; ligesom sv. no.

ty. vasall, eng. vassal fra fr. vassal (oldfr.

d. s.), af mlat. vasallus ; egl. af keltisk oprin-

delse; sml. II. Valet) egl. (jf. Kronvasal;
hist., især om udenlandske forhold): indehaver

30 af et len; lensmand; især (jf. LydfjTste,

-herre, -konge og Underkonge^; fyrste,
konge olgn., der staar under en anden
fyrstes ell. konges overhøjhed; ogs. (jf.

Lydland, -stat; sjældnere): land (slat), der
er underkastet et andet, statsretligt staar
under et andet lands overherredømme;
halvsuveræn stat. (hertug Abel) kunde ikke

taale at være Vassal af Riget. Holb.DH.I.

308. Hiartvar, Rolfs anden Svoger, Konge i

40 Sverrig, Vasal af D&nm&Tk. Ew.(1914).1.275.
Han er ikke Vassal; Greven er souverain
Fyrste, kun tributskyldig til Hertugen. Heib.

Poet.II.llO. fremmede Blade erklære . . at

Danmark ved at gaae ind derpaa vilde

blive Vasal af Tysklmd.Cit.l862.(HCAnd.
BCÆ.11.235). Armenien . . var en Slags

romersk Y&sdil.Østrup.(Verdenshist.I.465).
\\

i videre ell. billedl. anv. *Hvert Sind og hvert
Hjerte

| Er min (o: sangerens) ydmyge Vasal.

50 Winth.HF.56. man betragter de europæiske
Stater som Amerikas økonomiske Vasaller.

Østrup.AH.164. || hertil ssgr. som Vasal-ed,
-folk (HjælpeO.633; jf. Lydfolk;, -forhold

(S<&B.; billedl.: (Hertz's) Vasalforhold til

J. L. Heiberg. VilhAnd.Litt.il1. 455), -fyrste

(Bl&T. Tilsk.l937.1.148), -konge (HjælpeO.

633; jf. Lydkonge;, -land, -pilgt, -rige

(HjælpeO. 633; jf. Lydrige^, -stat (ABerg.
Ret8krivningsordbog.(1868). Rasting. Folkeret-

60 ten.l.(1940).49; jf. Lydstat og Regentskab
2), -tjeneste, -væsen ^Feudalismens (Vasal-

væsnets) Tidsalder. C.S7^e/.Z4«.i7i;; og afl.

Vasalskab (nu sj.; det forhold at være vasal.

vAph.(1764). Rothe.NS.I.182).
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I. Vase, en. ['va-sa] fU. -r. (sr. vas, no.

ty. vase; gennem fr. vase af lat. vas, kar)

I) en (i forhold til bredden) ret høj, for-

oven aaben, kunstnerisk udformet og

dekoreret beholder, fremstillet af metal,

sten, brændt ler, porcelæn, krystal, glas olgn.

(jf. Alabast-, Majolika-, Terrakottavase^ »

ret forsk, form (ofte med en fod, et smallere

mellemstykke og en bredere overdel ell. m.

udadbuet mellemstykke og smallere overdel (og

med hanke)) og opr. (i oldtiden) anv. som
drikkekar, forraadskar, vandbeholder olgn., men
nu især til pryd ell. til at anbringe blom-

ster (buketter) i (jf. Blomstervase^; (fagl.)

m. h. t. visse ældre ell. primitive kulturer, om
næsten ethvert dekoreret og kunstnerisk for-

met kar uanset materiale, form og størrelse

(Sal.*XXIY584). Vaser, Statuer, Postamen-
ter og deslige Arbeyd af Marmor og Sand-
steen. J5Pon<.^<ias.//.266. En Camin med
2de Vaser. Cit.1770. (T Krogh. Da. Teaterbille-

der.(1932).58). *Som Vase skulde Du da
Øiet gotte;

|
Men Skjæbnen bød — Du blev

en Jydepotte. HCAnd.Saml.Digte.(1833).285.
JVJens.AS.93. \\ om saadan beholder anbragt

foroven paa et gravmonument ell. (jf. Grav-
vase^ anv. som mindesmærke paa en grav.

Nu er Rækværket (om gravstedet) aldeles

borte, der staaer kun Steenen, hvorpaa
Vasen er beskadiget. HCAnd.BC.1.243. 2)
overf., om hvad der i formen minder om (ell.

sammenlignes med) en vase (1). 2.1) (især

poet.) i mere tilfældig (billedl.) anv. Ro-
serne fyldes med Hybnernes Yaser.NJeppe-
sen.AT.50. *(jeg) strækker . . ør mine Hæn-
der imod

I

dit Legems hellige Y&se.FrNy-
gaard.SB.17. 2.2) (jarg. ell. vulg.) om nat-
potte ell. om kumme paa wc, tønde i retirade.

Per kunde gøre Nytte ved at slaa „Vaser"
ud og tørre Kander Sif. Alba Schwartz.Skagen.
II.(1913).153. Bom.S.70. 2.3) (vulg.) flaske

bajerskøl. Bom.S.176.
II. Vase, en. ['va-sa] (dial. Yaase

(Vose). i bet. 1.3: MDL.637. Feilb. se ogs.

ndf. i bet. 2.i : (en) vaasze eller Demming.
JJuel.13. JHSmidth.Ords.172. MDL.637.653.
Feilb. SjællBond.98. Et Vadested over en
Aa eller lignende fugtigt Sted er „en Vase",
som vi udtaler Yaa.se. Halleby.218. UfF. se

ogs. u. bet. 3. — Vajse olgn. i bet. 2.1 : Aakj.
(Ungdom.1901.107). Byskov.FR. jf. Feilb.).

flt. -r. (ænyd. vas(s)e, vaase (Vider.IV374),
vajse (smst.III.338.IV391), glda. vase, æda.
wasæ (Vald Jord. (1926). 23), sv. no. vase,
(m)nt. wase, jf. sv. dial. vasa, udføre noget
sjusket, no. dial. d. s. og våsa, vikle uordent-
ligt sammen, oldn. vasast, indvikle sig (i

noget); maaske besl. m. (roden i) Vod; jf.

III. vaase, III. vase)
I) om noget, der er dannet ved fletning,

snoning, sammenbundtning (af lange, smalle
geristande). I.i) (foræld.) sammenbundet
knippe af tynde grene (ris); faskine,
(vejen) løb igiennem Moradser og Uføre, og

bestod for det Meste af Vaser (oldn. orig.:

klappir, træstokke), med Elle -Moser ud til

begge Sider. Grundtv.Snorre.III.186. Ris, som
sammenknippedes til Yaser. Barfod.F. 1.260.

Sal.XVIII.89. 1.2) (især 4>; knippe, tot af

traade (tvist olgn.). Han tørrede sig i Hæn-
derne med en Vase Tvist. AntonJørgensen.
PaaFrivagten.I.(1914).73. Det var et koste-

ligt Syn at se den omtalte Elev af Kunst-
10 akademiet male med „Vaser" (o: en Haand-

fuld Yærk). FrOpffer.BV123. de blanke Dele
(gnides) over med en i Olie dyppet Hampe-
y ase. SkibsMask.128. twistvase.OrdbS.

\\

i videre anv., om klud, dyppet i fedt, olie

olgn. og anv. til bestrygning, indsmøring.

OrdbS. 1.3) (dial.) snoet halmbaand, spec.

til at binde om et neg. MDL.643. Feilb.
||

Vaaser kaldes de snoede Halmbaand, der

bruges i klinede Yægge. MøllH.VI.147. 1.4)

20 (især ^) strop, navnlig af kabelgarn, anv.

til at klemme den ting sammen, hvorom den
er lagt, ell. til at fastholde noget (i en vis stil-

ling, tilstand). Harboe.MarO. Funch.MarO.
11.146. Schønweller.Fundering.(1935).290.

2) hvad der (opr.) er dannet af vaser (l.i).

2.1) (jf. Engvase^ vej, som er anlagt over
en vandsamling (fx. en mose) ell. et

sumpet, fugtigt terræn ved opfyldning
med risknipper, grene, jord olgn. (og

30 ved indgrøftning) ell. (jf. Stenvase; i videre

anv.) ved anvendelse af alm. brugte vejmate-

rialer (større sten olgn.); i videre anv., om
fugtig, sumpet landstrækning ell. om sted i

vandsamling, hvor vandstanden er lav (saa

at man kan vade, køre osv. gennem vandet).

(om ordets anv. som (del af) stednavn se

JohsSteenstr.DS.106. Stedn.I.xii.III.LXiv).

Vasen ved Veirum-Broe (skal) inden Vinter

forfærdiges saaledes, og af store Stene to

40 eller tre Lav paa hinanden opmures, at Rei-

sende derover tørskoet kan passere. ÆesÅ;r.

^^U1705. Junge, (der lagdes) en Vase med
Broe over Søen. Blich.(1920).XXI.238. *Saa
kom de over Vasen | Ved Holmegaard.
Winth.HF.169. Det liUe Næs . . er forbundet

med Landet ved en ganske smal og lav Vase,

der endda om Vinteren undertiden staar un-

der Vand. WisbechsAlmanak.(storeudg.)1890.

[73]. en lang Vase har dannet en Passage

50 over den brede, fugtige Sænkning. I^is^ilf

Kbh.VIII.131. MDL.643. Feilb. UfF. \\ min-

dre, primitivt anlæg af sten, pæle, jord ell.

tang, bygget vinkelret ud fra en kyst og be-

nyttet som landgangsbro ell. til forhindring af

sandflugt. ORung.(DanmHVC.34). Ugeskr.

fRetsv.l948.A.194ff. UfF. jf.: Schielschiørs

gamle Losse og Ladeplads . . kaldes Vaasen

paa Oxerdreyet. PEdvFriis.S.12. 2.2) (dial.)

lag af grene (ris) ell. smaasten, som
60 lægges under jordoverfladen for at af-

lede vandet. EHHagerup.105.

3) (dial., fisk.) redskab til rejefangst.

Til dens (o: rejens) Fangst bruger man at

udspænde 20 til 24 Al. Lærred, som til dette
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Brug kaldes en Yå&se. HoftnanBang.Odense
Amt.(1843).447.

4) (vel af bet. 1 (om noget sammenfiettet

olgn.); fisk.) i forb. i vase, indviklet i, sam-
mensnoet med noget; i urede. Garnfiskerne

(er ofte) udsatte for at miste deres Red-
skaber. Dette bevirkes . . ved at Garnet
under Udsætningen kommer over andre
allerede tidligere udsatte Garn, hvorved de
alle kommer i „Yaise".BMøll.DyL.III.165.

III. vase, V. i'va-sa] (ogs.y&&se (vose).

i bet. 2: MDL.656(jf. smst.653). Levin.(0.).

UfF.). -ede. vbs. -ning (jf. Sammenvasning.
VSO.). (til II. Vase (og II. Vas^) I) (jf.

II. Vas og II. Vase 1.3; dial., delvis foræld.)

m. h. t. ydervæg i bindingsværkshus: beklæde

med rør, vidiegrene, ris olgn. Feilb.BL.28.

2) (jf. IL Vase l.i ; dial.) lægge risknipper,
halm, grene ell. (i videre anv.) sten, jord

lign. som underlag for en vej (gennem et

:^umpet terræn ell. en vandsamling); anlægge
' n vej gennem et sumpet terræn dl. en vand-
samling ved hjælp af risknipper osv.; ogs.

(m. stedet som obj.): dække med vaser (II.l.i)

osv., saa at man kan gaa ell. køre derover.

MDL.656. Levin.(G.). Feilb. at vase er et

iammelt Udtryk for at kaste Træ ned i et

[orads for paa denne Maade at skabe
fast Bund. Sdjy.Maanedsskr.III.(1926/27).51.

UfF. 3) (til II. Vase 1.2 slutn.) 4^ bestryge,

indsmøre med en i fedt osv. dyppet klud.

OrdbS. 4) (til II, Vase l.i) 4> anbringe
en (kabelgarns) strop om noget. VSO.

||

t forb. vase sammen, m. h. t. genstand:
klemme, snøre sammen ell. fastholde v. hj. af
en vase (11.1.4^ olgn. OrdbS. jf. Sammenvas-
ning. VSO.

IV-V. vase, v. se II-III. vaase.

Vase-, t ssgr. I) (qj ell. fagl.) af 1. Vase
1 ; saaledes (foruden de ndf. anførte) fx. vase-

dannet (jf. -loTmet), -fabrik(ation) , -ind-

skrift, -kunst, -kunstner, -stil. 2) af II. Vase
i.i (ell. II. Vas^, se Vasegærde, -vej. 3) af
II. Vase 2.1, se Vasetold. -form, en. en
vases form ell. (især) form som en vase.

Træet passer bedre til Busk- eller Vaseform
end til Pyramide. Bredsted.Pom.III.169. Sal'
XXIV 587. -formet, adj. (ogs. -fonnig.
Kunstudstill.(1879).114. VSO. se ogs. ndf.).

af form som en vase. En vaseformet Skaal.
Kumtudslill.(1879).193. Vaseformet Ur (jf.

Vaseur;. Milbedste Kunstværk. (1941). 114.
||

(bogtr.i om sals paa titelblad: bestaaende af
ulige lange linier i en saadan følge, at hele

Kolsbilledels omrids minder om en vases.

..vaseformig" sat Titel. Sal*XXI11. 518.

-Kwrde, et. (jf. Vase- 2; dial) gærde af
rit olgn. OrdbS.(lollandsk), jf.: Et Vasegierde,
S') ni er opreist paa den platte Jord og ikke
iii.i Greft (se I. Grøft 4). Junge.
Vaselin(e>, en. [vasa'li'n, -ilinal fU.

(især om forsk, sorter) .(e)r (Kehler.RK.*
(1929).129). (endnu ikke i Meyer.*; sv. no.
vaselin, fy. vaselin(c), eny. /r. vaseline; ny-

dann. (fra 1870'erne) til ty. wasser, vand,
og gr. élaion, olie, med sa. endelse som fx.

i Stearin) et af kulbrinter bestaaende blødt
(fedtet) stof, der bl. a. benyttes som salve

(jf. Borvaseline^ ell. smøremiddel. Vase-
lin: Meyer.* hendes ømme Fødder (blev)

smurte med Vaselin, A Erslev. Sommerferie.
(1899).115. *Jeg gir dig (o: geværet) gerne
lidt Na.^eUn.FrNygaard.0.86. VareL.*II.560.

10 Vaseline: Saaby. ^ Christ. Kemi. 158. Før
Brugen fedtes Termometret ind i Vaseline

eller et andet Fedtstof. VoreBørn.(1931).125.

II
hertil fx. Vaseliii(e)-olie, (fagl) olieagtig

vædske af parafin. Larsen. VareL.*II.560.

Vase-maler, en. kunstner, der dekorerer

vaser. D&H. SaUXXIV586. -maleri, et.

det at male (II.4) paa en vase, ell. billede,

figur malet paa en vase. ConvLex.XIX.6.
de ældste Vasemaleriers Satyrbilleder. Ft7/i

20 And.BT.86. paavirket af græsk Vasemaleri.

BiogrL.*X.199. -plante, en. (gart.). Vase-
planter ere enten langvarigt og smuktblom-
strende Planter, eller Planter, der udmærke
sig ved regelmæssig, oftest pyramidal Væxt.
MøllU.V1.201.
Vaser, en. se Vaaser.

Vase-told, en. [II.2.i] (foræld.) afgift

for benyttelse af vade- ell. færgested. Reskr.*U

1753. -ur, et. (I br.) stueur med vaseformet

30 urkasse. VoreDarner. ''U 1921. 21. -vej, en.

(især dial.) d. s. s. II, Vase 2,i. SvOrundtv.
Vaseveien ved Trøiborg. V/SO. Feilb.

Vask ell (nu sjældnere) Vadsk, en
ell. (sj.) et (fx. i bet. 2.2, s. d.). [y&sg] flt. -e

(alm. i bel i; (nu sj.) i bet.l og 3: Cit.1822.

(AarbFrborg.1941.83). VortHj.IV,3.275.276)
ell. (vel no.) -er (i bet. 4: Larsen.) ell. (sj.)

d.s. (i bet. 2.2, s.d.). (ænyd. d. s. (i bell;
i ssg. klædervask^; egl vbs. til I. vaske j|

40 stavemaaden Vadsk ('o^ vad ske os«.^ skyldes

urigtig tilknytning til vaad, væde, Vædske (jf.

SvGrundtv. Mikkels. Sprogl 44 samt VSO.);
ældre (retskrivnings)ordbøger og grammatikker
har som regel Vask (vaske), saaledes Moth.V4.
vAph.(1759). JBaden.OrtO. Molb.HO. Rask.
Retskr.251. MO. HolslR. SvOrundtv.; formen
Vadsk (vadske) indføres i Saaby. ^-*

efter Bek.

y»1889.§18, slettes i Saaby.*-*, mens Saaby.'*
og Glahder.Retskr. har Va(d)sk (va(d)ske);

50 jf. EJessen.EtymO.)
i) det at vaske (1.1). Moth.V4. I.I) til

I. vaske l.i. Uldvasken kaldes ogsaa spansk
Vask, fordi den fordetmestc anvendes i

STpa,men.Manufaet.(1872).78. Stregen (har)

mistet noget af sin Friskhed ved en Vask,
som en tidligere Ejer har foretaget for

at rense Bladet for Pletter. KMads.(Kunst-
mu8A.1914.136). Gulvvask og anden Ren-
gøring. PoI.**/i »2940.70. «p. 2. If i alm. spr.

60 (uden for ssgr.) især: det at vaske linned,

dækketøj olgn.; ogs.: hvert enkelt af de til-

fælde, hver gang, denne handling finder sted

(fx. i forb. have vask, spec: have storvask).

vAph.(1759). (hun) pleiede at hielpe dem
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naar de havde W&dsk.UegermL.DFort.214.

Hun knyttede sin . . Haand med de af

Vask afslidte flade lSeg\e.Schand,VV89. Hun
ernærer sig ved Vask og Reengiøring. VSO.
Blaatrykkene . . er holdbare — de mister

ikke skønheden med aarene, men bliver

tværtimod kønnere for hver omgang vask.

HaandarbF. 1947. 145.
jf.

bet. 3: En Maa-
neds Vask for en Familie paa 4 å, 6 Per-

soner udgør en Vaskekones . . Arbejde Da- lo

gen igennem. Consi.Z03e6.3i 6.
|| (jf. Tvæt l.i

slutn.) om det forhold, at en persons linned

regelmæssigt vaskes af andre (tf. aftale olgn.).

holde os med Vadsk og Renlighed. Ct<.25i2.

(E Carstensen. Hjørlunde. (1878). 266). Hostr.

G. 91 (se Renlighed 1.2^. Aftægtsmanden:
„Jeg skal have „Vask og Renlighed" — det

staar i Kontr&kten.^^SvClaus.ForensiskeSkue-

spil.(1920).140.
II

(delvis til bet. S) i forb.

som fin, fransk, grov, vaad vask, se 20

II. fin 3 osv. stor vask, (jf. StoTva,sk) vask

af store portioner tøj; egs. (og nu især; jf.

Tvæt 2) om større portion vasketøj. 1 (har)

een temmelig stor Vask at staae foT.Kom
Grønneg.II1.345. Madamen havde stor Vadsk
og Strygning . . for at Peer kunde komme
hjem med reent Tøi.ECAnd.SS. VI.84. store

Vaske, der beskæftiger et Par Mennesker
Dagen igennem. Const.Kogeb.321. Feilb. \\ i

særlige forb. m. præp.; i forb. i vask ell. (nu 30

sj. i rigsspr.; jf. LollO.) i vasken. Give
Tøyet i Yasken.vAph.(1764). Mine Strømper
krybe . . ind i Ya,8ken.PMøll(1855).II.155.
(hans) Sokker . . er i Ya.sk. Wied.Silh.112.

jf. u. Vaskebalje: Hun har staaet i Vask
hele Dagen, er endnu ikke færdig med sin

Vask.MO. gaa af i vask(en): Det er

en daarlig Farve, som gaaer af i Vasken.
Grundtv. Da. Ordsprog. (1845). nr. 561. D&H.
jf.: Det gaar af i Vask (o: Skaden er ikke 40

saa stor).Mau.11.522. (nu sj.) i forb. paa
vask. sende paa Y&sk.S&B. i forb. til

vask ell. (nu sj.) vasken, levere (børnenes)
skidne Lintøj til Ya,sken.Cit.l763.(ChrOtte-
sen. Det kgl. Vajsenhus. (1927). 67). (jeg har)
imorges givet Tøi til Yask.ECAnd. BCÆ.
11.178. VSO. LollO. tælle (tøj) (sammen;
se u. VII. tælle 6.12) til vask. Fruen sør-

ger som sædvanlig for Huusvæsnet, tæller

til Yadsk. Erz.XVIII.115. Bang.L.46.
|| (jf. 50

I. vaske 2; fagl.) i forb. som kemisk vask,
kemisk rensning. MøllE.VI.205. TeknLeks.
III.621. 1.2) (jf. Haand- (1), Katte-, Sprit-

vask; nu l.br.) til I. vaske 1.2. (vi) forfri-

skede os lidt (efter rejsen) med Vadsk og
Oraklædning. PNNyegaard.S.120. (man) kan
lade Børnene faa deres kolde Vadsk om
Aftenen, før de gaa i Seng. VortEj.II,1.174.
sml. u. bet. l.i: Røgteren har holdt stor
Vask i Dag. 750.

2) (l.br.) bet.l i forsk, billedl. anv. 2.1)
til 1. vaske 3.2; ogfs.; slag med haanden;
klaps. OrdbS. (Ærø).

|| (jf. u. Op- (1), Stor-
vaskj overf.: stærk kritik, opposition; „op-

gør". Første Punkt paa Dagsordenen skal

være „Redegørelse for Selskabets indre For-

hold!" Med andre Ord: GeneralvasklPoJ.
^*U1914.4. 2.2) (jf. I. vaske 6-7; det at vand-

masser (bølger osv.) slaar mod ell. ind over

noget; ogs. om den derved fremkaldte lyd. Af
og tU hævede (bølgerne) sig . . og omslog
Stenene med dumpe Ya%k.JVJens.EE.194.
For hvert eneste Vask af Bølgerne hop-

pede han . . i Kø]&n.AKohl.MP.II.151.
jj

om strøm af regn (ell. anden vædske). De
halshuggede laa endnu paa Torvet i en Vask
af Blod og Natteregn.JFJens./S'/S'.72. især i

talem. *springer eg inden ask,
|

giver som-
meren vask, se springe 4.

3) (jf. Tvæt 2) det, som (skal) vaskes ell.

netop er blevet vasket (jf. Opvask 2.2;; især

(jf. fx. Klat-, Senge-, Smaa-, Storvask;

:

det tøj (linned, sengetøj osv.), som (skal)
vaskes ell. netop er blevet vasket (men
endnu ikke er behandlet færdigt); især: saa

stor en portion tøj, som (skal) vaskes ell. netop

har været i vask paa een gang. vAph.(1759).

377. *giv mig en Pjalt til Bedækning,
|
Blot

det Klæde, du vist havde med at svøbe
din Vadsk il Wilst.Od.VI.v.l79. Vasken var

hængt til Tørring paa lange Snore mel-

lem Træerne. Wied.B5.i(?3. Fru H. stod i

Dagligstuen . . og talte Vadsken efter . .

„Der mangler fire Viskestykker," sagde hun.

Rosenkrantz.RE.112. Fjerfabrikkerne kalder

en Vadsk Fjer, der er mislykket, for en

„Vovser". ZioA;Å;en5."/io2529.5.sp.2.

4) (bord med) kumme af jærn, staal, por-

celæn olgn., hvori det til vask af legemsdele

(jf. fx. Haandvask 2) ell. (jf. Køkkenvask;

af det i husholdningen benyttede service olgn.

fornødne vand opsamles (hældes), og

hvorfra det efter brugen kan løbe ud gennem
et afløb. Euusholdn.(1799).I.7. Spildevandet

fra Vasken i K]økkQnQt. LMWedel.Wording-

borgAmt.(1818).17. (hun kom) ud i Kjøk-

kenet, og saae Cecilie staa henne ved Vad-
sken og skrælle Kartofler. JaA;£^nu.<S'.77. et

helt stort Anretterværelse med Skabe og en

lille Vask til Glas og Porcelæn. TidensZvin-

der.^y,1928.16.sp.2. \\ billedl. *Han kasted'

sine Penge reent i Vasken (0: gav ud til

ingen nytte),
\
Blev som sædvanligt holdt

for Nar. Rappee.l857.206.sp.l. den fabel-

agtige Pengesum var ikke helt smidt i

Yasken. Larsen-Ledet.LK.1.125. især i forb.

gaa ell. (sjældnere) ryge (Gersov.KL.239.

Socialdem.^*U1945.7.sp.l) i vasken, {jf. sv.

gå i vatten i sa. bet.; talespr., jf. „Dagl.

Tale."ilfO. „Talespr. og uædelt. "Levin.) dels

om foretagende, præstation olgn.: mislykkes
(helt); blive til intet, gaa over styr, i

\

skuddermudder; ogs.: forspildes; for- \

ødes; blive sat til. Af ham er der ingen i

Hjælp at vente . . Alle mine Speculationer
|

i den sidste Tid gaae i Yasken. Erz.XV1.248.
I

nu vil han nødig have, at hendes Lærdom
i

skal gaae i Vadsken. See derfor -. . læser '
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(han) for hende og laaner hende Bøger.

IIostr.G.86. det afhang af, hvorvidt en plan-

Lagt Overgang over Als Sund ved Balle-

gaard skulde Ivkkes eller ej. Den gik i

\'&sken.VlaCour.DH.II.376. dels (l.br.) om
person: gaa til grunde, vi har sgu Poeter
nok. Hvad kan det skade, om der gaaer

saadan en Fyr i Y&dsken? Hostr.ML.l 50.

*een (matros) rømte sin Vej.
|
Og een

trik i Vasken
|
forledet af Flasken. LCA'ieis.

RR.40.
Vask-, i ssgr. se vaske-, -bar, adj.

fjf. -bar 2.1; fagl.) som kan vaskes (uden
ut lide skade ell. ødelægges), et Indbindings-

stof Dermatoid, et stærkt, smukt og vask-
bart Stoi.BogensVerden.1922. 173. vaskbare
SmoTemidler. IngBygn.l946.13.sp.l. -bjerg,
•børste, se Vaskebjerg, -børste.

I. vaske ell. (nu sjældnere) vadske,
r. ['vasga] -ede. vbs. t -else (Moth.VS.
Birch.BibelskeHistorie.'*(1820).86) ell. (især

fagl.) -ning (i bet. 1: Moth.VG. Lintøjs Vask-
ning. PAHeib.(ForSandhed.II.44). Oehl.PSkr.

11.93. kolde fordampende Vaskninger. jBtW

Læg.XXIII.597. LandbO.iy.757. til bet. 2:

Hallager.162. Gassens „Vadskning" med
\&nd.WSchwanenfl.TF.128. Vaskning af

Friskluften for at befri den for Støv. Cen-
tralvarme.278. (jf. Krætsvaskning^ m. h. t.

erts: Hallager.210. til bet. 6.2: OpfB.*I.
498. sml. Guldvaskning^, jf. Vask, Vaskeri.
(ænyd. d.s., sv., oldn. vaska; vistnok fra mnt.

waschen (nht. d. s., eng. wash^; mulig besl.

m. roden i II. Vand; jf. Vaskera(d)s, Va-
skers; ordet, der er sj. i ænyd., har (i rigs-

spr.) næsten helt fortrængt to (IV), tvætte

(II), sml. Esp. 354. Thorsen.7. Feilb. || om
staveformen vadske se u. Vask)

I) behandle med vand ell. en anden
vædske ell. (jf. dampvaske^ med damp og
samtidig med mekaniske midler (gni-

den, skuren, skrubben olgn.), ofte under til-

sætning af sæbe (jf. sæbevaske^ ell. andre
rensemidler, for at rense, fjerne snavs,
pletter olgn.; to (IVl); tvætte (II.l). I.l)

(jf. bet. 2) m. h. t. ting. Den Uld, der fore-

kommer i Handelen, saa vel den vadskede
som den uvadskede, raaa underkastes tre

i5< handlinger, før den kan spindes til Garn

()f. uldv!ia\iet).OpfB.'V1.443. vaske Glas
(paa beværtning). VillHans.NT.39. (han) va-
skede (alm.: skyllede^ Druer i en Krystal-

sk&al.LeckFischer.Ka.l09.
|| (jf. spule I.2)

m. h. t. rum (gulv, trappe osv.). (om forb. va-
ske trapper se I. Trappe 1.8^. vaske Gulv.
VSO. Gulvet skal vaskes. Pol. '^11 1941.4.
sp.2. jf. u. pjaske 2-3: der (blev) vasket og
pjasket (3: ved rensning af facade). Pol.*'*

l'Jil.O.sp.2.
II

m.h.t. beklædningsgenstande,
si-nijdej olgn.; dels m. obj.: (de) vaskede Tøi
v«m1 iitr&nden. Kaalund.VO.36. »Forhen hun
vasktid dit Linned fa; var din vaskerkone),
men nn, hun er bleven din Kone,

|
Tror jeg,

at vask<- (ae bet. 1.2^ hun vil og dine Øren.

XX \ I. Ilentrykt >*/« 1961

SigMull. Overs.af Holb.Ep%grammer.(1902).24.
Alt kan yåskes. reklame- slagord, se Vogel-
Jørg.BO.19. vaske fint, groft, se II. fin 3,

II. grov 1.2. t forb. m. obj.-præd. (jf. ren-

vaske^; Klæderne skal . . vadskes rene.

Høysg.S.47. (denne vaskemaskine) kan .

.

vaske Tøjet rent. SorøAmtstid.'U1945.8.sp.2.

billedl., i forb. vaske sit skidne linned, sit

skidentøj, se I. Linned 2, Skidentøj; jf.

10 Vogel-Jørg.BO.385 samt: Man skal vaske sit

Smudsigtøj inden DøTe.Arlaud.468. dels uden
obj.; især i udtr. for, at vask af beklædnings-

genstande osv. er et regelmæssigt tilbageven-

dende arbejde i en husholdning; spec: holde
storvask. Sæbe til Vaskning af Mand-
skabets Tøi udgives med *'» Pund maanedlig
for hver Mand, og udveies til Vaskerne under
eet for saa mange af Mandskabet, som
hver Gang faaer \asket.Cit.l794.(Sø]aigsA.'

20 Bbbbb3^). (vi) vasker den første Onsdag i

hver lli.didined.Wied.BS.216. lade vaske ude.

PoV^Ui.l940.10.sp.6. ogs.: besørge vask af
tøj for andre (som erhverv, især: som et

arbejde, der udføres med regelmæssige mellem-
rum (i arbejdsgiverens hus)). Faderen . . var
falden som Soldat paa Ærens Mark, Moderen
yadskeT.HCAnd.SS.V1.103. (mor) har en
lille Pension og vasker sommetider for Folk.

Kofoed-Hansen.DL.95. Du kunde ligesaa

30 godt lade en Kone \&ske.LeckFischer.KM.
151. — i forb. vaske om en, (jf. IV om 1.2^

besørge vask af tøj for en anden, spec. et

barn. jeg skulde . . vaske om Børnene. Biic/i.

(1920).XXIX.100. Bang.SE.306. IngebMøll.
KH.'^Ol.

II
talem. vaske en teglsten, se

Teglsten. I.2) m. h. t. et menneskes legeme

ell. legemsdele; i obs. ell. refl. anv. nu især

(mods. bade olgn.) om renselse af hænder,
hoved, hals og det allerøverste parti af krop"

40 pen (omkring halsen). Føddernes Vasken udi
Frankerig paa Skiærs -Torsdag. LTid. i 736.

530. *Gud Evan kom fra Olympens Boelig,
)

Kun sielden vasket,
|
Men feed og lasket,

|

Han nedad Fieldet barfodet tT&aked. Zetlitz.

Poes.282. *l Kamret flød en Kilde, der

vasked hun sin Kind. Oehl.XXIX.179. »Hun
var altid vasket og sval,

|
jeg maa formode,

hun var Jomfru paa en Badeanstalt. JFJens.
Di.57. vaske og pjaske, se pjaske 2. t forb.

50 m. obj.-præd., i talem. vaske en mor, mo-
rian, neger hvid (ell. ren^, se II. Mor 1,

Morian 1, I. Neger 1. || refl. vAph.(1759). Jeg
maa . . vaske mig, inden jeg gaaer tilbords;

ellers smager Maden mig ikke. Heib.Poet.VI.

409. •Hertugen den Tyverad | Vadskede sig

i et Fad (o: efter et mord). ARecke.114. Det
siges om hende, at hun aldrig vasker sig.

Soya.FK.LlO. vaske og pjaske sig, se

pjaske 3. t forb. m. obj.-præd. vaske sig roen.

60 vSO. 6 Dusin fin Savonsæbe til at vasko
sig ren i. Duelund.N.73. vaske sig til høj-
halset, (dagl., spøa.) egl.: vaske ansigtet;

vaske sig let, overfladisk (mods. vaske sig til

nedringet, se nedLringo 2). || t særlige forb.,

43
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til dels (jf. bet. 4.i) m. uegl. (billedl) bet. (jf.

tilsvarende forb. u. lY to 1.8, II. tvætte l.i).

vaske (sine) hænder. 1. t egl. bet. Han
gaaer hen til Aaen, for at vaske sine Hæn-
der. Oe^i. 7.265. PalM.U.197. Han vaskede

Hænderne i Sne. KnudAnd.HH.102. 2. se u.

Haand sp.558*'^. 3. gnide hænderne (skifte-

vis den ene over den anden) som efterligning

af hændernes bevægelser, naar man vasker

dem. de buttede levende Hænder, som han
gned vaskende om hin&nåen.LBruun.LT.
o06. (han) vaskede sine Hænder et Utal

af Gange, mens han forsikrede D. om sin

Beredvillighed. sms<.3i2. Soya.LJ.41. jf. (m.

subj.-skifte; sj.): (lægen) saa aldrig paa En,

men ned paa sine Hænder, som altid „va-

skede", naar de var ledige. Tilsk.l922.II.320.

4. den ene haand vasker den anden, se

u. Haand 1. vaske ens hoved olgn., spec.

{lign. udtr. i ty. og fr., se IV to 1.3 ; sml. u.

bet. 3.2 ; nu næppe br.) skænde dygtigt paa en;

give (en) en omgang, (naar) de kom frem
med deres Anliggende (o: friede), saa va-

skede hun Hovedet paa dem saa det havde
god Skik, og gav dem paa Øieblikket .

.

en KxiTy.Biehl.DQ.1.97. vaske ens ryg,

(jf. u. bet. 3.2; nu sj.) give (en) en dragt

prygl. Med dette gode Spanskrør har jeg

vasket fornemmere Rygge end eders. Oehl.

XXVII. 122. VilhAnd.SF.92. vaske ens

øren ell. vaske en om ell. (sj.) under
ørene olgn., {maaske egl. af anden oprin-

delse, sml. ty. watsche, lussing, (interj.:)

watsch, som betegnelse for en klaskende lyd

olgn., men henført til vaske, jf. lign. udtr. u.

lY to 1.3 og u. myge 1; nu l.br.) slaa en

paa ørene; give lussinger. Moth.VS. jeg vil

faae Leilighed til at vaske hans Øren for

hans \JioTskeimmexihed.Skuesp.X.241. hol-

der Du mig nu ikke Din . . Mund, saa skal

jeg vaske Dig saaledes under Ørene, at Du
i mange Tider ikke skal forvinde det.RUss.

ME.I.92. Justitsraaden meente tilsidst, at

han nok vilde vaske Ørene paa ham, hvis

han engang fik fat paa ha,m. CBernh.NF.III.
79. Nønne (blev) vasket om Ørene med de
vaade Strømper. Rosling. LilleNønne. [1922].
50.

II
om badning af saar olgn. ell. (jf. bet. 2)

om paasmøring af en vædske som middel til

forfriskning, forskønnelse olgn. S&B. vaske
sig, en Legemsdeel med Campherspiritus . .

Eau de Cologne. 750. 1.3) m.h.t. dyr. HTol-
derlundBorgen.Den store Hundebog. (1938) . 54.

hunden trænger til at blive vasket • (spøg.:)

*de (o: murene) gik rundt og gnasked
|
og

blev aldrig v&dsket. Børnenes danske Læsebog
f.de mindste.(1907). 56. \\ refl.; især om kat
(ell. hare): gøre sig ren ved at slikke sig (og

gnide sig med poten), (katten) var Dagen
igennem (optaget) af at slikke og vaske
sig. Søiberg.KK.1.115. Paa Trappen sad en
Kat og \3iskede sig. KBirkGrønb.SF.213. 1.4)

frembringe en vis virkning, fremkalde et vist

resultat ved at vaske (l.i-s). vaske Hul paa

Hænderne. Amberg. (vaskekummen) var som
sædvanlig snavset og Sæben var vasket i

St\imiper.LeckFischer.KM.79. 1.5) (fagl, fx.

Y) intr., om stof: forholde sig paa en vis

(nærmere angivet) maade ved vask. det stof

vasker udmærket (o: taaler vask)
\

2) (spec. (fagl.) anv. af bet. l.i^ behandle

(et stof) med vand ell. en anden vædske, dels

(m. overgang til bet. 1) for at fjerne urenheder,

10 dels for at opløse, udskille en ell. visse be-

standdele af stoffet ell. for at udbløde, udvande
det. (ofte som vbs., jf. sp.673^^). Om Hudernes
Vasken (Udvanden, Udblødning.). J/^JSer^s.

G.124. til . . Oliven- eller Rapsolie at føie

nogle Procent Svovlsyre og (derefter) at vaske
Blandingen med Y&nd. Manufact.(1872).285.

Den karburerede Vandgas skal ogsaa renses

og w&skes. Sal.*XXIV498. Naar den tilsig-

tede Hvidhed er opnaaet, maa Stoffet vaskes

20 for at befries for et muligt Overskud af Klor.

Hannover&Smith.Papir.50.
\\ (jf. indvaskej

m. h. t. (knust) erts, malmholdig masse olgn.

LTid.1727.105. (den pulveriserede erts) maa
(før smeltningen) vaskes, hvilket enten skeer

i Slæmmegrave eller paa Vaskheerden.
Funke.(1801).III.35. Sæbetinnet (o: tin-

sandet) behøver ofte kun at vaskes. Wilkens.

Overs, af Karmarsch: Technologi. I. (1852). 44.

VSO. jf.: *Sølvet vaskes hvidt af Fjeldets

30 strøm
I

I Klippens ubekendte dybe Hal.

Hauch.SK.51.

3) behandle (nogen ell. noget) paa en maade,
der minder om den ved vask anvendte, men
med et andet formaal; især om virksomhed,

hvorved den handlende benytter haandbevæ-
gelser, der minder om de ved vask anvendte.

3.1) <jk m.h.t. spillekort: blande (II.2.2)

under spillet. Siesbye.(NkS8°591). Kortene
laa ham godt i Haanden. Han vaskede med

40 let Ea.a,nd. HansPovls.HF.80. 3.2) om be-

handling af person; dels (navnlig skol.):

overhælde med vand som straf ell. (især)

gnide, indsmøre (ens ansigt) med sne.

(han) var en fejg Vigtigper . . og han burde
vaskes og udstødes af de godes Samfund .

.

at blive vasket var at faa Hovedet dyppet
under Vandposten. KNordent.JL.1.225. Dren-

gene slaas med Snebolde paa Legepladsen

og vasker Sutterne i Sneen. Scherfig.FF.96.
50 De to af (pigebørnene) begyndte at „vaske"

den tredie. CarloAnd.TA.142. \\ dels (til udtr.

vaske ens ryg, øren olgn. u. bet. 1.2; „Talespr.

nædelt."Levin.) give prygl. *jeg dig skal

vaske,
|
Min Haand din Ryg har Prygl

hereed.PAHeib.I.381. overf.: give en over-

haling. Den Ræv I . . tænkte jeg det ikke

nok (o: at han var en tyv)\ Ja, han skal

va.skes\Hrz.V.317.

4) overf. anv. af bet. 1.1-2. 4.1) (især O^
60 overf., m. h. t. aandelige, moralske forhold;

dels m.h.t. følelse, sind, tanke: lutre; for-

ædle, (paa) Udflugter til Skov og Fjæld

fik han vasket Sjælen ren for alle de smaa-
lige Hensyn, som vi andre gaar og plager
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08 med. JMJensen.IFolkeforbundets Tjeneste.

(1931). 17. dels: ievise ens uskyldighed (i en

vis henseende); rense; retfærdiggøre; især

i forb. vaske hvid (se u. II. hvid 2) ell. ren.

Du klare Bølge . . modtag du mit Støv,
|

Og vask min Pande reen for hver en Brøde.

PalM.(1909).1.119. H. skulde vaske SuUa
ren for den første Del af Anklagen. FriscA.

(StSprO.Nr.202.9). refl.: Ekstraordinært blev

han valgt til Konsul, og siden mod Lovene lo

Aar for Aar, til Felttoget var tilendebragt.

Bagefter kunde man jo vaske sig for ham.
JVJens.CT.259. 4.2) i forb. som det er en
til. (iscer) noget, som har vasket sig

olgn., (ænyd. det har vasket sig olgn. (PSyv.
11.219), ty. das hat sich gewaschen olgn.;

vel egl.: saa ren(t), pletfri(t), som om den
(det) var vasket; talespr.) om nogen (noget),

som er særlig fremragende, er det bedste
i sin art, siger sparto til alt andet (af samme 20

slags). En karl som haver vaskedt sig.

Moth.Vo. jeg har heller ikke forglemt at

udtænke en Hævn, og det en, som har
vasket sig. Heib.Poet.1.420. om Sæther-Da-
lens Skjønhed veed jeg kun, — den har
vasket siglHCAnd.SS. VIII.201. Det er sgu
en Middag, der har vadsket sig, KammeT-
heTTe.Wied.A.20. jf.: det var vel nok et

Rejseselskab, der kunde vaske sig. PDrachm.
D.54. 30

5) fjerne ell. udskille ved at vaske
(1-2). 5.1) (jf. II. tvætte I.2) faa til at for-

svinde, borttage (plet olgn.) ved at vaske (1);

io (IV 2). (især i forb. m. nærmere bestem-

melse, jf. vaske af, bort, ud, væk u. bet.

8.1,2,7,8;. vaske Skidtet af %\z.VSO.VI.327.
vaske Blodet af et Saar. y^SO. spec. (mal.):

fordrive de paastrøgne farver v. hj. af
vand. VSO.

|| (jf. bet. 4.1 ) overf. »Sværte
Lauge (0: en forræder)?

\
Saa vil jeg ogsaa 40

male Fanden sort.
|
Nei, Herre! nei! men

vaske vil jog ham,
|
Vil vaske al den hvide

Sminke (o: hans hyklerske væsen) af ham.
Oehl.VII.245. blev det ikke en af (Griffen-

idds) ivrigste Bestræbelser, da han først

var fremme, at vaske Borgerligheden af sig?

BerlTid.'*U1921.Aft.2.sp.l. 5.2) (fagl.) ud-
skille, udvinde af en blanding ved be-

handling med vand, ved at vaske (1.2); t forb.

vaske guld. MO.^ I smaa Mængder er Guld 50

ret udbredt; saaledes har man i ældre Tid
„vadsket" Guld i de fleste europæiske Floder.

U88.AlmGeol.l5.

6) t udtr. for, at noget angribes ell. paa-
virkes af strømmende vandmasser. 6.1) (jf.

het.l) om strømmende vand; dels: beskylle,
overskylle; ogs. m. tanke paa den deraf
følgende gennemvædnina. *(hvalfanger8kibet)

Kik til Vardø med vaskede Klude. Rich.111

.

113. •Vandet vasker Bougen, men vasker 60
ogsaa ind

| I Lasten ad Lækkernes Huller.

Drachm.SH.58. I Oljetøj drager Folkene til-

søs, men det er ikke til at ro i den stive
l>ragt. D« niaa smide den og lade sig bravt

vaske. MylErich.S.101. i videre anv., navnlig

om (skyllende) regn olgn. Træerne . . rakte
sig med Kviste og Knopper op i den vaskede
Luft. JFJens.CT.i9. Den kraftige Byge, der

ved 5*/«-Tiden vaskede Københavns Gader.
DagNyh."U1921.6.sp.2. jf.: *ej tårer mer os

kinden vaske,
|

ti brudt er nu det fængsel

(0: skolen), vi har skdsldt.Hostr.SD.1.189.

II
dels: føre med sig (fra ell. til et sted);

skylle (II. 2). Fabriken (ligger) uvirksomt
hen. Nordoststorme har knust Vindues-
ruderne, Bjergstrømme har vasket Betonen
fra Jernskeletterne. Gladkow. Cement, (overs.

1927).20. billedl: Du lader Skæbnens Bølger

vaske Dig til den ene Kyst eller den anden.

IsakDin.FF.345. vaske over bord olgn.,

om bølger: skylle over bord. man talte . . om
det strandede Skib . . i det Mindste een af

Besætningen var vasket overbord. GoWsc/irø.

VIII.336. *Haard var vor Fart — om
Stavn og om Ror —

|
Hælvten af mit Mand-

skab vasket oveihordl Drachm.HV144. den
ene Ton Kul . . blev vasket udenbords.
JesperEw.AP. 62. 6.2) intr. anv. af bet. 6.1

;

dels om ting, som bevæges, føres med ell.

skylles af sted af strømmende vand. Møens
KUnt, hvor Kalken vasker i Havet. JFJens.
(PoU*U1942.11 .sp.3). hans søns lig ligger

og vasker i brændingen. Grøn&.Zil/.25S.
||

dels 4>- om fartøj: blive overskyllet ell.

oversprøjtet af vand (under sejlads). Har-
boe.MarO.453. Skibsbaadene vasker i Strøm-
men til og fra mellem Skibene og Land.
JVJens.C.125. »Sejlerne kom vaskende med
Skumskvæt over Lønningen. Rørd.K1.88.

7) (jf. bet. Q.i) om vædske, især vand:
strømme, skylle, flyde (stærkt, lydeligt

ell. i mængde) hen over ell. imod noget (en

flade olgn.). Søerne vaskede over Dækket.
Tolderl.H.142. Fjorden brusede . . Dybt
nede vaskede Vandet mellem Stenene og
løb rundt om dem.JVJens. EE. 151.

\\ ^
søen ell. hun vasker: sommetid i godt
Veir, og andentid i et saadant da Soen
v&dsker. Blich.(1920).XXIX.l. »Staar man
paa Dækket, bli'r man lagt i Blød;

|
hun

vasker — det kan ikke være andet. Drac/im.

DJ.I.114. upers.: *Man (u: en sømand) lider

dog, naar det vasker høit,
|
At vide Noget

paa det Tørre. Recke.ND.48. VortHj.lI,3.156.

8) i særlige forb. m. adv. 8.1) vaske at

(jf. Bilvåske). Moth.V5: til bet.l: rense ved

at vaske, vaske Tøiet vel ai.VSO.I.123.

vaske Gulvene a.f.Cit.l828.(Brøndum-Niel-
sen.PM.262). Servicet . . skal vaskes af.

HNorlev.L.116. \\ til bet. b.i: fjerne (plet

olgn.) ved at vaske, vaske en Plet af. VSO.
ordspr.: Der er aldrig så meget skidt, der er

ikke lige så meget vand at vaske det af i.

Krist.Ordspr.286. 8.2) vasko bort, (jf. bort-

vaske samt bet. 8.8^ fjerne ved vask. »kraftig

Lud har vasket Pletten bort. Oehl.X.223.

Man kan . . stiltiende, naar Solen er gaaet
ned, gaa op paa Kirkegaarden og der vadske

48*
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sine Vorter bort i det Regnvand, som er

blevet staaende paa Liigstenene. T^ieie.///.

105.
II

til bet. 6.1. (havet) smulrer Foden af

Kysternes Klipper, vadsker bort, hvad det

km. KMads.JM. 19. || til bet. 6.2. Da de

allierede rykkede frem i 1946 aabnede Ty-

skerne Digerne, og Aars Kæmpeslid vaskede

bort paa faa Timer. Bornholms Tidende.*/

1

1949.6.sp.3. II
billedl. Hvert Spor af Middel-

alderens demokratiske Satire overfor de lo

fornemme er grundig vasket hort. PJohans.
DB.119. 8.3) vaske ind; til bet. 6.2: vild-

fremmede Lig kom vaskende ind (0: til

land). AndNx.BN. 139. til bet. 7: Drachm.

SH. 58 (se sp.err*"). en Sø vaskede ind

over oa.Buchh.FD.40. 8.4) vaske ned; dels

(4>) til bet.l: vaske lodrette skodder, master

olgn. m. soda- ell. sæbevand. Bom. S. II. 143.

jf.: Ombord paa et Skib vaskes der ikke

af eller op, der „vaskes iieå".HScharling. 20

Med femmastet Bark„København". (1923). 169.

(jarg.) vaske hele siden af en sporvogn (idet

der begyndes ved taget). OrdbS. \\ dels til bet. 7:

strømme nedad. Vinduet, som Regnen nu
vadskede ned a.i.Gjel.T.285. hede Kilder, der

vasker ned over Mos og UrteT. Island.(1917).

13. 8.5) vaske op (jf. opvaske^; til bet. 1:

vaske service, fade, køkkentøj af efter bru-

gen. vAph.(1764). hun havde vadsket op
— og saa ligger der en Karreklud paa 30

Gulvet. Hostr.G.92. Selv om hun ikke har
brugt Tallerknerne vasker hun dem op al-

ligevel. Branner.TMS.187.
II

til bet. 3.1; dels

(^; spøg.) m. h. t. kort: blande. *De skal

give . .
I

De skal vaske op.Blich.(1920).

XXV1.63. VSO. dels (post.-jarg.) : lægge de

til posthuset indgaaede breve og kort saa-

ledes, at adressesiden og det hjørne, hvor

frimærket er anbragt, vender samme vej paa
dem alle. B.T.^*/itl944.2.sp.4.

\\ 4^ til 4p
bet.l: (vandet) sprøjtede frem under kaby-
sen og vaskede op gennem de sorte gulv-

fjæle. iVM0H.fi.66. saa vaskede et eller an-

det Bølgeslag, stærkere end de sædvanlige,

op langs Skihssiden.AKohl.MP.I.118.
|| (jf.

op 7.8; nu næppe br.) forringe ell. ødelægge

ved vask; forvaske, vaske reent op.Amberg.
8.6) vaske over (jf. overvaske^; til bet.l:

give en (lettere) afvaskning over det hele. va-
ske Gulvet over. VSO. De kan nemt fjerne 50

Muggen fra Spegepølsen ved at . . vaske
den over med en Klud vredet op i hedt
Saltvand. Pol. Vxi7P44. 6. 839.5. || til bet. 6.1.

Vagerdamperen (kom) ind i Helsingørs Havn,
vasket over af Søerne fra for til agter.

Norman-Eans.SB.55.
||

(sj.) til bet. 6.2. ikke
een Bro men mange, mange over Floden,
hvor i sin Tid en enkelt Færge vaskede
over fra Skov til Skoy.JVJens.C.415.

\\

4>- til bet. 7. Engang imellem lo han . . 60
naar Baaden satte haardt i Søen og en
Styrtning vaskede over. Drachm. STL. 145.
8.7) vaske ud (jf. udvaske;,- til bet. l.i (og

2): underkaste vasb, rensning, udskylning.

(man) vasker (vævet) reent ud. Manufact.

(1872).227. (vi sad) om et Vandfad (for at)

vaske vore Pensler ud. Zahrtmann.M. 148.

m. h. t. hul genstand, saar olgn. Kjedlen va-

skes ud, og . . Maskinen sættes ind i Ue-
misen. Rambusch.L.134. du kan faa Snavs i

Saaret. Løb nu hjem og faa det vasket godt
ud og bundet md\HilmarWulff.VL.27. || til

bet. 2: udvaske (2.2). Platinsalmiak . . va-

skes ud i Vand. Wilkens.Overs.afKarmarsch:
Technologi.I.(1852).68. m.h.t. smør: lægge

i vand, iscer: for at saltet kan trække ud. jf.:

Saa vadskede han Smørret ud i Vand og
blandede det med lidt SsAt. Buchh.Robin-
son.(1920).62. \\ til bet. 6.1: fjerne ved at

vaske. Oehl.XX.28. vaske Pletter ud. MO.^
Præsten skal skrive disse Forbandelser i en
Bog, og vaske dem ud (Chr.VI: udslette

dem; i det beske NdiVLd.4Mos.5.23. Regne-
stykket er vasket ud paa Tavlen. Berl

Tid.'*/itl946.Aft.l0.sp.4. uegl: *min Adels

Skjændselsplet
|
Jeg vasker ud med blodig

T!\æt.Ing.DM.74. endnu fire Slægtled senere

var den gottorpske Særfølelse ikke vadsket
helt ud af Sindene. PLaurids.S.11. 3. || til

bet. 6.2. Vinterens Snemængder (forvandles)

hvert Foraar . . til store Ferskvandssøer,

som vasker Saltet ud af Isen. Bangsted.EV13.

II
til bet. 6.1. (en sø) vasker Grisen ud af

Stien og slynger den udenbords. Buchh.FD.
39.

II
til bet. 7. en Bræport som et aabent

Gab, hvoraf en Flod vaskede ud. JVJens.

Ma.78. 8.8) vaske væk, d. s. s. ief. 8.2;

især til bet. 6.1: Har Smeltevandet vasket

det meste af Leret væk, tales der om
M.orænegrus.AFang.IK.37. jf. bet. 6.1: en
halv Times Regnbyge fik vasket Bogstaver

og Tal \ddk.PoUU1943.9.sp.3.
II. t vaske, v. -ede. (ænyd.d.s. i bet.

„snakke, sladre", glda. waskæ (Dyrerim.52);

fra mn^ waschen (hty. d.s.); vel egl. lydord)

bagvaske; bagtale; i forb. vaske paa.
*mangen Sladder-Taske,

|
Som nok paa

andre har at .. vaske. Helt.Poet.170.

Taske-, i ssgr. I) ^f Vask-, se u.

Vaske-bjerg, -børste, -guld, -handske, -herd,

-værk, -ægte; ^7. vaskbarj. af L vaske, især

i bet. 1 (jf. Vasker-; ; saaledes (foruden de

paa alfabetisk plads anførte) fx. Vaske-appa-

rat, -flaade (se u. I. Flaade 1), -indretning,

-maade, -metode, -redskab, -skrubbe (se u.

1. Skrubbe 2.2); og betegnelser for stof ell. be-

klædningsgenstande olgn., der kan vaskes uden
at lide skade, som fx. Vaske -bluse, -bord-

tæppe (Manufakt.(1942).119), -bort, -fløjl,

-gardin, -lidse, -liv, -musselin, -silke, -slips,

-slør, -tapet. 2) af Vask 4; se Vaske-laag,

-renser, -skraber; jf. Vaskebord (3), -tud.

-anstalt, en. dels (1. br.) om større vaskeri

(2). Schand.SF.283. jf. Amberg. \\ dels (for-

æld.) om offentlig anstalt, hvor mindrebemid-

lede kunde vaske linned, undertøj m. m. Lov

Nr.41**/»1887.§1. navnlig om de hambroske

bade- og vaskeanstalter i Kbh. (1865-1918), se
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nærmere HistMKlh.III.204ff. -balje, en.

(jf. Vaskerbalje^ ialje anv. ved vask, især af

tøj, ell. (sjældnere) ved opvask af service (jf.

Peilh.). MO.^ et Fag nyvaskede og nystivede
< Jardiner var blevet lige til at putte i Vaske-
:.dien.Soya.FH.296. staa i ell. ved vaske-
baljen, (være i færd med at) vaske tøj.

Ing.EF.Y.44. Hun stod „i Vaskeballen", det

il sige, hun vaskede for kja.åie.Oversk.L.83.

iadam M. stod ved Vaskebaljen. JCBiixen. lo

Vinter -Eventyr. (1942). 122. -bejdse, en.

[1.2] (garv.) bejdse til udvaskning af huder.

.lFBergs.G.603. -bjerg, et. [1.2 ell. 5.2] (nu
iiæppe br. Vask-. Funke.(1801).III.18). (geol.)

aflejring af sand, grus og rullesten, fremkom-
met ved forvitring olgn. af bjergarter, der i

fast tilstand har indeholdt et ell. andet værdi-

fuldt mineral, som kan udvaskes; sæbebjerg.

OpfB.'III.167.
Il

hertil Vaskobjerg-tin,
d. s. s. Vasketin. OpfB.*III.LVii. -bjørn, 20

en. (su. tvåttbjorn, <t/. waschbår
;

;'/. Vasker-
bjørn; zool.) halvbjørn af slægten Procyon
(der dypper og ligesom vasker sin føde i vand,
nden den fortæres); isasr om P. lotor Desm.
len almindelige vaskebjørn). Cuvier.Dyr-

ist.1.113. den Lidenskab . . svandt ind til

t Intet, som Sukkeret under Vaskebjør-
nens FoteT.Brandes.III.376. Boas.Zool.*655.

-blaa, adj. (sj.) af en farve som blaanet

løj; om sne: JVJens. Nordvejen. (1939). 34. 30

-blaat, et. (jf. Blaat 3; l.br.) blaanelse (2).

et grimt Tapet, der havde Farve som Vaske-
b\!ii&t.EChristians.Hj.3. VareLMl.560. -bog,
en. (1. br.). I) (jf. -seddel^ noteringsbog, i

hvilken antallet af de forskellige slags linned

n'., der (skal) vaskes, indføres. KMich.K.
I'>3. 2) (jf. Sæbepapir^ lille bog med blade

i (lyserødt) papir, præpareret med sæbe i

ulverform og anv. til (haand)vask paa rej-

r olgn. OpfB.'VIII.440. -bord, et. I) bord «
:nv. ved vask, fx. (jf. Tvættebord^ til at lægge

i'isketøj m. m. paa. 2) (jf. Vaskerbord^ bord

Hl at vaske sig ved; (primitivt) toiletbord (2);

rrvante (spec.: uden laag og skabsindretning)

;

'/.»..• indretning, bestaaende af en ell. flere

landvaske (vaskekumme (r)) anbragt paa ben
H. (jf. Søjlevaskebord^ en søjle. Ing.EF.III.
^8 (se u. Toiletbord 2). et Par simple Væ-
relser uden andre Møbler end et Bord
. . en Seng , et Vaskebord. Brandes. VII. 50

Ul. TeknLeks.1.211. 3) (sj.) køkkenbord,
hvori der er installeret en vask (4). (hun)
havde noget at se efter oppe i Tallerken-
rrikken ovenover Vaskebordet. Z)racAm.P¥

' >. -bræt, et. fU. -ter ell. f -bræder (i

1.2: Cit.l792.(Dengl.By.l928-29.46)). (jf.

Vaskerbrajt^ I) (jf. u. Valkefjæl^ en i en
træramme indfattet (og paa et træunderlag
hvilende) bølgeformet riflet plade af træ ell.

(nu vist kun) zink ell. glas, mod hvilken to
det made vasketøj gnides som led i vaske-
/TO . ;.?en, MallU.V1.205. Hænderne skrub-
bede op og ned ad Vaskebrædtet. Z^rcum.
UH.09. (han saa) Havet lyne blaasort og

riflet som et Vaskebrædt. CFMortens. EF.
125.

II
hertil (fagl.) ssgr. som Vaskebræt-

bølge ^Vaskebrætbølger . . viser sig navnlig
i Grusveje som tværgaaende Volde af løsere

Materiale med ret kort Afstand. BerlKonv.
XXII.464), -glas (0: valset, uigennemsigtigt

glas, der anvendes til vaskebrætter. TeknLeks.
1.588). 2) (bogtr., især foræld.) særligt til-

dannet bræt (i et vaskebord), hvorpaa sats-

formen anbringes, naar den efter benyttelsen

skal vaskes; ogs. (jf. I. vaske 2) om hvert af
de to brætter, som anbringes under, henh. oven
paa bunken af fugtet trykpapir. Cit.1792.

(Den gi. By.19 28-29. 46). S&B. -buk, en.

buk af træ, paa hvilken det vaade vasketøj an-

bringes, for at en del af vandet kan løbe af.

VortHj.IV,3.267. Gyldendals Sparebog.(1941).
218. -bækken, et. bækken anv. ved legems-

vask, især haandvask; nu spec. om vaske-

fad anv. af damefrisører ved haarvask. Am-
berg. MO. Permanentapparat, Tørrehjelm,
Vaskebækken .. sælges. PoU^i1941. 16. sp.l.

-bænk, en. (jf. Vaskerbænk 1^ bænk med
tremmesæde, anv. som arbejdsbænk i vaske-

huset (til at stille vaskebaljen paa osv.).

Eøysg.AQ.126. IngBygn.l950.199.sp.l. -bør-
ste, en. (f Vask-, se ndf.). børste anv. ved

vask, afvaskning olgn. S&B. JVJens.RF.16.

II
(bogtr., især foræld.) børste anv. ved af-

vaskning af den benyttede satsform. Cit.1792.

(Dengl.By.1928-29.48). Vask-: vAph.(1764).
-dag, en. dag, paa hvilken der holdes stor-

vask i en husholdning; ogs.: (regelmæssigt

tilbagevendende) dag, paa hvilken lejeren af
en lejlighed har ret til at benytte ejendom-
mens vaskerum (vaskehus osv.). CollO. Const.

Kogeb.319. (hun vilde) prøve paa at blive

færdig (med storvasken), inden Vaskedagen
var forhi.LeckFischer.KM.150. -erts, en.

[1.2 0^ 6.2] (jf. -raa,\m; bjergv.) erts af rin-

gere kvalitet, der (maa) underkastes vaskning
(som led i opberedningen) ; ogs. om erts i

lejer, som er udvaskede af floder olgn. Funke.
(1801). III. 35. S Langkjer. Varekundskab. I.

(1856).379. Sal.VI.84. VSO. -fad, et. (jf.

-bækken, -potte, -skaal og Vaskerfad^ fad

(af porcelæn ell. metal) til brug ved vask af
(dele af) legemet; vandfad (1). Amberg. Sibb.

11.274. *Imorgen skal jeg konfronteres med
Vaskefad, Skohorn, Tandbørste og hele Hi-

storien. J FJens. Z)t.5i. -flaske, en. [1.2]

(kern.) d. s. s. Udvaskningsflaske. Paulsen.

11.76. Ilvadheddcr det?(1947).349. -gryde,
en. (stor) gryde til at koge vasketøj i; spec.

(fagl.) d.s.s. -kedel. LovL.VI.447. K. fyrer

op under Vaskegryden i Køkkenet. CJIon«.

BK.103. -guld, et. (\ Vask-. Hinnerup.
,1UV. 136. jf. iMraen.). [1. 6.2] (fagl.) guld,

som udvindes ved vaskning (mods. Bjerg-

guld^. Wilkens. Overs, af Karmarsch: Techno-
logi.I.(1852).65. OpfB.'III.221. -hal, en.

spec. (fagl.): større rum, hvor automobi-
ler vaskes. Bl&T. Ugeskr.f I{et8v.l947.B.277.

-hammer, en. [I.2J (fagl.) maskine, hvor-
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med tøj behandles (bankes) under stadig

tilstrømning af vand. Manufact.(1872).229.

-handfiike. en. f't Vask-. CVarg.Farve-

Bog. (1773). 107 f.). I) (jf. Tvættehandske;

nu sj.) handske, som kan vaskes; især om
saadan handske af skind; vaskeskindshandske.

Funke. (1801).l. 594. Molb. (Skoleprogr. Sorø.

1916.17). S&B. 2) lille handskelignende pose

af frottéstof, der tages paa haanden og an-

vendes i st. f. en vaskesvamp. Manufakt.
(1942).119. -herd, en. (nu næppe br.

Vask-. Funke.(1801).111:35. Hinnerup.Juv.

136). [1.2] (fra ty. waschherd) skraanende,

vandoverrislet flade, hvorpaa malmpulver sor-

teres; herd (1.3). Mohr&Nissen.Ty.-da.Ord-
bog.II.(1904).846. -hjul, et. [1.2] en af

en ell. flere tromler bestaaende maskine, hvori

tøjer (tekstiler) behandles (udvaskes) under

tilførsel af vand. Manufact.(1872).229. OpfB.^
VI. 431. -hollænder, en. [1.2] (jf. u.

Hollænder 3.3^ maskine, der i papir-

fabrikker anvendes til vaskning af massen.

Hag.V353. Hannover&Smith.Papir.34. -has,
et. (jf. Vaskers og u. Hus 1 og 10) særskilt

hus ell. rum (ofte beliggende i udhus), hvor

vaskning af tøj finder sted; vaskerhus. S&B.
Statstidende.^/i 1950.1. sp.2. -jolle, en. ^
jolle (tov), hvorpaa mandskabets (linnede)

tøj hænges til tørring; tøjjolle. S&B. Under
Dannebrog.l936.52.sp.l. f -jord, en. d.s.s.

Valkejord. Amberg. MO. -kaffe, en. (i

folkeligt spr.) (stærk) kaffe, der drikkes paa
en vaskedag. PLevin.LN.210. Sodaldem.^^U
1946.Sønd.7.sp.2. -kalk, en. (fagl.) et af
læsket kalk og kulsyre fremstillet produkt, der

bl. a. anvendes til vaskemidler. SorøAmtstid.
'*/»1948.1.sp.l. -kar, et. [1.1-2] (jf. Vasker-
kar^ kar, især: trækar, anv. ved vask af
tøj ell. ved udvaskning af et stof. Amberg.
Grundtv. PS. VII. 277. Oldemors Erindringer.
(1908).91. -kedel, en. (jf. -gryde og Va-
skerkedel^ større, ofte indmuret, kedel, hvori
vasketøj koges ell. vand varmes til brug ved
vask. MO.^ Det er rent Tøj (de pakker ud).
Fru H. havde forlangt at faa det i sin

Vaskekedel, inden de Te]ate.BechNygaard.
T.115. -kjole, en. (jf. Vaskerkjole; kjole,

som bæres af kvinde under (stor)vask; ogs.:

kjole af vaskestof. Larsen, en slags landlig
fest, hvor alle damer skal møde i vadske-
kjoler og herrerne i hvidt tøj eller jakke-sæt.
Hørlyk.UT.156. Baud.OI.275. -klud, en.

' ) (jf- Vaskerklud; klud, anv. ved afvaskning
af legemsdele ell. (jf. Karklud^ af service olgn.

Amberg. S&B. paa Tærsklen viste (hun)
sig . . med en Vadskeklud i Haanden. Gjél.

M.247. (hun) tager Vaskekluden, vasker
Ansigtet. KarenBjerresø.En langNat.(1938). 6.

2) (jf. Karklud 2.2, Klud 3; sj.) overf., om
person. Kan du være rolig, din vaskeklud!
Linnemann.LN.127. -kone, en. kvinde, der
(erhvervsmæssigt) paatager sig vask af tøj

for andre, „gaar ud og vasker" for andre;
vaskerkone. S&B. En Maaneds Vask for en

Familie paa 4 å 6 Personer udgør en Vaske-
kones .. Arbejde Dagen igennem. Cons<.

Kogeb.316. Hjortø.SL.191. -kort, et. é^ i

flt., om spillekort, der vaskes ( 1.3.1 ). Spillebog.

(1900).78. -krystal, en ell. et. (jf. Kry-
stal 7; især "f) en slags vaskepulver. Bl&T.
-kng^Ie, en. (ty. waschkugel; nu næppe
br.) middel til at vaske (og blaane) med, frem-
stillet i form af kugler. FEkkard.Naturkund-

10 skab.(1795).43. Gynæol.IV127. -kamme,
en. kumme (af porcelæn olgn.) til opsamling

af (rindende) vand til legemsvask (især vask

af ansigt og hænder). Bang.L.375. en Vaske-
kumme med Y3indha,ne.Riget.*yitl912.4.sp.2.

TeknLeks.I.211. -karv, en. større kurv til

opbevaring ell. transport af vasketøj. FruHeib.
B.I.295. (hun) hjalp Marie op fra Kælderen
med Vaskekurven. Sonja Hauberg. SyvAa r for

Lea.(1944).75.^ -kælder, en. (jf. Vasker-

20 kælder; rum i kælderetage, indrettet til vask

af tøj. Hrz.III.48. (hun) kom op fra Vaske-
kælderen. LecA;2^iscAer.Zilf,i5(?. -kæp, en.,

(sj.) vaskepind. MartinAHans.JR.114. sa.T8(
14. -laag, et. (fagl.) laag til at lægge ove

vasken (4) i et (køkken)bord. Arbejdsløn.34

-lad, et. (foræld.) indretning, lad (111.4}

med vaskebænke olgn., der anbringes ved

vandløb ell. en sø olgn. som arbejdsplads ve

vask. LovNr.63"Ul880.§32. CDaugaard.Bi
30 skopDaugaard.I.(1896).17. -loft, et. lofts

rum, indrettet til vask af tøj. HistMKbh
III. 253. -lad, en. (jf. Vaskerlud; h
(I.l) anv. til vask. Larsen.'(1888). en sva

Vaskelud. Reiserer.KO. 126. TeknLeks. 1. 58i

-lus, en. (dagl.) især i flt., om smaa si

af kalksæbe, der under vask sætter sig paa tøjdå

sæbelus. OrdbS. -læder, et. (ty. waschi
leder; nu sj.) vaskeskind. BGBaumgartertå
Lægebog forMødre.(1789).187. D&H. jf. Va

40 skeskindshandske: Vaskelæders HandskerJ
Green. UR.67. -madamme, en. (ogs. -ma«i

dam;, (jf. Vaskermadamme; spøg. ell. neo

sæt. betegnelse for vaskekone. Kvarterets raj

kæftede og slagfærdige Vaskemadammerl
KrarupNiels.G0.16. -malm, en. [1.2 og 5.2j

(jf. -erts; bjergv.). Bl&T. -mand, en. (jf
Vaskermand; talespr., l.br.) mand, der paa

tager sig vask (af tøj) for andre; ogs.: bud fr^

vaskeri. S&B. -maskine, en. maskine
50 vaskning (rensning) af noget, fx. af tøj (be

klædningsgenstande) , stof, uld ell. (jf. Ka
toffel-, Roevaskemaskinej af rodfrugter, ned

faldsfrugt. Amberg. Wilkens.Runkelroer.Nr.li

(1836).238. Manufact.(1872).78.210. PapirL.
401. HavebrL.*II.94. -mester, en. (fagl.)

person, hvis bestilling er at lede ell. have op-

syn med arbejdet paa et vaskeri. PoU^U1938.
6.sp.3. -middel, et. om forsk, ved vask

anvendte midler, som fx. sæbe og soda. Bibi

60 Læg.XXIII.596. TeknLeks.III.621. -olie,
en. [1.2] (fagl.) en ved destillation af tjære

indvunden olie, der anvendes til vaskning af

gas (med det formaal at udvinde benzol)-

SaUXIV287. -pande, en. [I.6.2J (fagl.)
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flad skaal, anv. ved vaskning af guld. Berl

Konv.IX.482. -pensel, en, (mal.) særlig

pensel, anv. ved afvaskning af ældre olie-

maling. S&B. TeknLeks.1.589. -pig^e, en.

(ænyd. d.s.; j7. Vaskerpige ; nu 1. br.) (tje-

nestejpige, der navnlig er beskæftiget med vask

af tøj; ogs. om ugift vaskekone. Bang.DuF.35.
VortUj.lV,4.24. -pind, en. (jf. -kæp, -stok;

træpind, hvormed vasketøj nedstoppes, omrø-

res i ell. trækkes op af vaskekedelen. Social-

dem."U1946.Sønd.6.sp.l. -plads, en. (jf.

-sted 1) plads, sted i det fri, fx. ved vandløb,

hvor vask af tøj finder sted. MO. Kilde med
Vaskeplads. Ber^sfed/.D.39. spec. (fagl.) om
plads, omraade, hvor jærnbanevogne, auto-

mobiler vaskes. DSB.Banebygn.83. TeknLeks.
III. 621. jf. Vognvaskepladser.DiSB.Ba-
nebygn.56. f -potte, en. d. s. s. -fad. Moab
er min vaske-potte (1871: Vadskefad; 1931:
Vaskeskaai;. Ps. 60.10 (Chr.VI). -pnlTer,
et. pulverformet vaskemiddel. Vaskepulver,
tU UænåeTne.OeconH.(1784).III.405. selv-

virkende Vaskepulvere. LandbO.*II.659.

Vasker ell. Vadsker, en. flt. -e.

(ænyd. (skuttel)wasker, (guld)uaskere) I) om
person. I.i) (jf. Vaskerinde, Vaskerske og

Opvasker; til I. vaske 1: person, der vasker

noget. vAph.(1759). I Rom dannede Val-

kerne og Vaskerne . . et betydeligt Laug.
Manufact. (1872). 221. jf. MO. D&H. som
2. led af ssgr. som: Hunde vasker. Poi.*'/i

1942.4.sp.2. Tøjvaskerne .. sad paa Hug
overalt langs Stranden. EMadsen.Ægyptens
Visdom.(1906).44. Uldvasker (s.d.), Vaad-
vasker (1) (s.d.).

\\ f person, der (er inde-

haver af en badstue og) betjener gæsterne i

denne. Moth.VS. 1.2) til I. vaske 6.2; se Guld-
vasker. 1.3) (1. br. i alm. spr.) til I. vaske
6.2: strandvasker, de fik der at vide, at der

var en „Vasker" i S&ndvig. MylErich.VJ.56.
2) om ting (jf. ogs. Snabelvasker; ell. forhold.

2.1) (jf. I. vaske 1-2; redskab ell. maskine,
hvormed vaskning udføres. Fra (sugepumpen)
trykkes Gassen gennem en . . Vasker . .

hvor Ammoniakken vaskes fra, idet Gas-
strømmen møder en modgaaende Strøm af

Wmd.Sal.*XIV844. jf.: Au to vasker e.S'orø

Åmtstid.*/\il946.10.8p.l. Roe vask er e.Landft

O.*II.330. (biprodukter ved gasfremstilling)

renses . . fra i Tromlevaskere. i^oL"/»294i.

Till.l2.sp.3.
II

apparat til at gøre luften fug-

tig(ere); i ssg. Lultv åBker . IngBygn.1943.
288.sp.l. 2.2) (vel til I. vaske 4.2; i forbryder-

jarg.) haard dom; spec: dom paa 5 aar.

CH Clemmensen. Mit Københathi. (1939). 23K
Iiom.S.II.47. 2.3) (4^-jarg.) til I. vaske 6.2:

fartøj, som er tilbøjeligt til at sætte forstævnen
i og derfor let tager søer ind. D&H. 2.4)

(*tf^-jarg.) til I. vaske 7 : sø, der skyller ind
over fartøjet. D&H. gennemblødt af Regn-
skyl og af de Vadskcre, vi fik ind over
Kanoen paa Vej gennem Faldene. /Crarup
Mels. Blandt HovedjægereiEeuador. (1934). 89.

2J) (dagl.) til I. vaske 7: stærk regnbyge.

Publikum tog Gaarsdagens Tordenbyge med
et . . engleligt Humør . . Det var ellers

en alvorlig „Vadsker". fi.r."/,i930.i8. sp.2.

UfF. der kom nogle ordentlige Torden-
vaskere. SorøAmtstid.'^*U1945.5.sp.4.

Vasker-, i ssgr. dels af Vasker 1, dels

(især dagl., til dels gldgs. ell. vulg.) af I. va-

ske 1 (som sideform til tilsvarende ssgr. m.
I. vaske;,- foruden de ndf. paa alfabetisk plads

10 anførte fx. Vasker-forklæde, -løn, -penge.

Vaskera(d)8, en ell. et. [vasga'raJs]

(til I. vaske; sj.) nedsæt.: d. s. s. Vask 1.

(italienerinderne) staar den halve Dag og
vasker Tøj . . Naar de er færdige med deres

Vaskerads, sidder de ude i Gyderne. Vilh

Møll.MT.112.
Vasker-balje, en. vaskebalje. LTid.

1732.290. *Alting skal eftersees og repa-

reres,
I
Før det til Vaskerballen tør leveres.

20 PalM.AdamH.III.112. de to . . Fruen-
timmer stod i Kjøkkenet ved Vaskerballen.

Schand.SF.263. -bjørn, en. (sj.) vaske-

bjørn. Hrz.III.45. SLangkjer. Varekundskab.
I.(1856).562. -blok, en. (foræld.) træblok,

hvorpaa vaskebaljen anbringes, ell. hvorpaa
tøjet bankes. Onsdags Præken os ogsaa

|

Frelse kan fra Rokken
| Og fra Vasker-

Blokken. Lands6j/eP.v. 8. -bord, et. vaske-

bord. Levin. Kaper.* -bræt, et. flt. -ter ell.

30 t -bræder (Bogtr.(1781).19). I) vaskebræt

(1). 2) (bogtr., foræld.) vaskebræt (2). vAph.
(1764). Bogtr. (1781). 19. -bænk, en. I)

vaskebænk. (i bryggerset) er indrettet Va-
skerbænk og Vaskersted med Rendesteen.
LHøyer.G.82. AarbKbhAmt. 1932-33.254. 2)
(foræld.) bænk, skammel olgn., hvorpaa vaske-

tøjet bankes (med en tærskel). Moth.VS.
Vaske-rende, en. I) vaskefad af af-

lang (rendelignende) form, ved hvilket flere

40 kan vaske sig samtidig. TeknLeks.1.589. 2)
rende, ledning, ad hvilken brugt vaskevand
olgn. løber ud (til kloak olgn.). Søller.OE.I.

26. en Vaskerende hvorfra raa Kartoffel-

skrællinger mellem Stunder styrter ud i en

Rist. JVJens.LA.105. -renser, en. (fagl.)

redskab til at rense (skrabe) en vask (4) med:
vaskeskraber. Højesteretstid. 1941. 544. Hvad
hedder det?(1947).132.

Vasker-fad, et. vaskefad. et Vasker-

so fad med Kande.Cit.l796.(TKrogh.Da.Teater-
billeder.(1932).288). EJuelHans.SexNoveller.
(1885).151. -faard, en. (foræld.) vist om
byejendom, indrettet til vaskeri. En Vasker-
gaard paa iiøTTcgade.Cit.l771.(CChrist.H.
XXI), -hus, et. (ænyd. vasker-, wosker-

hus; ;'/. Vaskers) vaskehus. KomOrønneg. I

.

312. MR.1812.333. Schand.BS.39.
Vaskeri, et. [vasga'ri?] fil. -er. I) vbs.

til I. vaske. I.I) (jf. Uldvaskcri og Vaske-
60 ra(d)s; nu l.br.) til I. vaske 1.1-2. Moth.V6.

sligt et Vaskene (o: vask af ansigt, hænder
osv.), som her gaaer i Svang«, er værre end
en paalagt Poenitentze. Biehl. DQ. III. 300.

*Den store Kiedel altid staaer og kaager . .
|
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Thi jeg har alle Dage Yaskerie. Bagges.Y222.

Hun besørger Vaskeri for Patienten. JSrandes.

XV453. 1.2) til I. vaske 5.2; se Guldvaskeri.

2) (jf. Damp-, Soignerings-, Uldvaskeri^

konkr.: anlæg, bedrift olgn., hvor vask, spee.

af tøj, udføres erhvervsmæssigt; vaskeanstalt.

Levin, det er noget, der skal paa Vaskeri.

ErlKrist.DH.50. bringe Snavsetøj paa Vaske-

riet. 5ers.G.26i. II
/ier<t7 /x. Vaskeri-anlæg,

-ejer (jf. Vaskeriejerinde.JBijef. "/»iPii.

7.sp.4. Vaskeriejerske. Z>agfiVj//j."/»i9i2.

4.sp.2J, -mand fd. s. s. Vaskemand^, -ma-
skine, -mærke (ejermærke paa vasketøj

(jf. -stempel;. Politi E. Kosterbl. "/» 1923. 1),
-presso (Hvadhedder det?(1947).499), -stem-
pel ((stemplet) ejermærke paa vasketøj (jf.

-mærke;. Politi E. Kosterbl. '/i 1924. 1. sp.2),
-stivelse (Kemisk-tekniskHaandbog. (1938).

830).

t Tasker-inde, en, (ty. wåscherin,

vaskekone, -pige) kvindelig bestyrer, leder af et

vaskeri. OLBang.FrederiksHospital.(1857).8.

Vaske-rin^, en. (fagl.) vaskeskinds-

svamp i ringform, anv. til vinduespolering

olgn. Pol.*»/iil944.4.sp.3.

Vasker-kar, et. vaskekar. Danaider-
nes store Kar;

|
Det er et Vaskerkar, fryg-

telig stoTt. Heib.Poet.X.259. VSO.VIII.152.
UfF. -kedel, en. vaskekedel. vAph.(1764).
jeg lod indmure Komfur og Vaskerkedel.
Denal.KlokkeriFarum.(1928).148. -kjole,
en. (1. br.) vaskekjole. Der gaar en lille Pige
i en Vaskerkjole rundt i Gaarden. r/it7Jens.

G.9. -klud, en. vaskeklud (1). vAph.(1759).
-kone, en. (jf. -kvinde, -madamme; va-

skekone. Moth.VS. Vandet var temmelig høit
i Bækken, dog stode to Vadskerkoner der-

ude. HCAnd.SS.III.262. Kulturminder.1940-
41.109. -kvinde, en. (ænyd. d.s.; nu ikke
i rigsspr.) d.s. FvBulow.ViborgTugt-Huus.
(1831).3. -kælder, en. {ænyd. d.s.) vaske-
kælder. Der var fugtig varmt i Drivhuset.
Det lugtede som en emfyldt Vaskerkjælder.
Schand.IF.332. jf. Saaby.'' sml.: et hus, hvor
det kniber i den grad med kælderplads,
at — som værten i fuldt alvor sagde til

den eventuelle lejer — vaskerkælderen er

på loftet. KNyrop. (Festskr. Vilh Thoms. 39).
-lud, en. (nu sj.) vaskelud. Moth.VS. MO.
-madamme, en. (ogs. -madam;, vaske-

madamme, denne Vaskermadame . . arbei-

dede for min Kone. Gylb.XI.133. -mand,
en. (sj. (om da. forhold)) vaskemand. NJuel-
Hansen. Fra Nilen til Himalaya. (1884) . 1 33.

UnivProgr.1944.II.68. -pige, en. (ænyd.
waaskerpiige) vaskepige. Helt. (Saml Danske
Vers.1.64). MR.1812.277. *Uægte født jeg
er. En Vaskerpige

|
til Verden bragte mig.

Schand.UD.157. VSO.
t Vaskers, et. ['vasgars] flt. -er. (dan-

net (af I. vaske; i analogi med Bryggers
osv., sml. Hus sp.707''*^) vaske(r)hus. *den
(o: floden) tvende Spring og Hoved-Kilder
har,

I
Een gaar fra Vaskerset mod Vesten

Coursen tar.
|
Fra Bryggerset man seer den

anden at hemkomme. Holb.Paars.197.

Vasker-seddel, en. (sj.) vaskeseddel

Ew.(1914).III.273. Amberg.
Vaskerske, en. p. -r. (ænyd. wosker-

ske; nu sj.) vaske(r) kone. Holb.Bars.V. 5.

LTid.1748.788. jf. Franskvaskerske u. III.

fransk 2.

Vasker-spand, en. vaskespand. Am-
10 berg. -sted, et. (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

vaskested (1). Moth.VS. LHøyer.6.82. -tras,
et. vasketrug. Rostgaard.Lex.V30b. vAph.
(1764). MO. t-træ, et. vasketræ. Moth.V6.
Vaske-rulle, en. (1. br.) rulle (I.2.i).

Manufact.(1872).211. -ram, et. (jf. -stue;

særlig indrettet rum, hvor vask af tøj ell. an-
vendt service (Feilb.) foretages, ell. hvor man
kan vaske sig. 4 Sk. for den første Times
Afbenyttelse af et Vaskerum med Tørre-

20 kammer-. Rulle- og Strygestue. Kbh.'sBorger-

repræsentantersForhandlinger 1864/65.126. 11-

lum.Servitutter.(1943).250.

Vasker-vand, et. vaskevand. Rostgaard.

Lex.V30b. *Han gød sin Herre det Vasker-
vand

I

udi det gyldne Bækken,
|
sæbed og

raged hans Kind YtSLdLstand. Drachm.PHK.72.
Vaske-seddel, en. (jf. Vaskerseddel;

seddel med fortegnelse over tøj (beklædnings-

genstande), der skal vaskes ell. er i vask
30 (paa vaskeri). MO. Const.Kogeb.316. || ogs.:

(udskrift af) skema over en lejligheds vaske-

ture, -skaal, en. (sj.) en slags vaskefad.

Feilb. (Nord.månedsskrift.1872.1.342). Ps.60.

10(1931; se u. Vaskepotte;. jf. Lervaske-
skaal. Schand.F.368. -skind, et. (jf.-hn-

der; meget blødt, sæmsgarvet læder, som taa-

ler at vaskes uden at miste blødheden, og

som bl. a. bruges ved rengøring (afgnidning

af møbler olgn.); ogs. om afskaaret stykke af

40 dette stof. CollO. Const.Kogeb.333. VareL.^

11.560. billedl.: Mødre med Ansigter af

Vadskeskind. JPJac. (Brandes. Br. II. 242).
\\

gen. vaskeskinds anv. som adj. ell. (især)

som 1. led af ssg. Vaskeskinds -handske:
Schand.UM.57. Manufakt.(1942).119. —
(dagl.) ellipt. vaskeskinds m. sa. bet. vi haler

forlegent i de nye „Vaskeskinds", fl^ørwp./.

53. AWinding.Vag.l8. -skinds -hand-
ske, en. se ovf. -skinds-svamp, en.

50 (jf. -ring; en slags vaskesvamp af smaa stum-

per vaskeskind, der trækkes paa en snor, som
derefter bindes sammen i en ring. Manufakt.
(1942).119. -skraber, en. redskab til at

skrabe en vask (4) med; vaskerenser. IBent-

zon.GH.49. -spand, en. (jf. Vaskerspand;
spand til brug ved afvaskning, rengøring; ogs.

om spand til snavset vaskevand. hun (hen-

tede) en Vadskespand og gav sig til at skure

G\il\.JakKnu.S.77. Soya.FH.35. -spor, et.

60 (jf. u. -plads; jærnb.) spor, hvorpaa vogne,

der skal vaskes, henstilles. DSB.Banebygn.
(1937).139. -stativ, et. et af metalrør dan-

net stativ med plads til vandfad, sæbeskaal

olgn. Soya.FH.49. Poul Sør.BS.195. -sted,
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et. I) (jt. -plads og Vaskerstedj sted (i et

rum ell. i det fri, fx. ved et vandløb), hvor

vask finder sted. en Vaske- og Badeanstalt

med 31 Badekar og 20 Vaskesteder. Zft^'s

BorgerrepræsentantersForhandlingerl861162.
207. Nede ved Bredden . . var Byens Vaske-
ted. 5ergfs<røm.ZZ).7. 2) sted (1.3.2), privat-

em, hvor en vaskerkone har arbejde. Hun
maatte tage endnu flere Vaskesteder. »Soaoi-

dem.*U1947.Sønd.l.sp.4. -stel, et. (jf. -sæt
nrj Toiletstel^ sæt af de brugsgenstande, der

avendes, naar en person skal vaske sig; ogs.

rti vaskestativ med vandfad osv. Paa Marmor
raar Vadskestellet . . med Hotellets for-

gyldte Monogram. J^Lars.PT.77. et trebenet
Vaskestel uden Sæhekop.Pol.*/»l934.Sønd.
li.sp.l. -stof, et. (jf. -tøj 2, -vare^ stof (teks-

til), som kan vaskes uden at beskadiges (ell.

forringes). S&B. Sterm.Textil.(1937).140. vid-

underlige Vaskestoffer i en Overdaadighed
af festlige Mønstre og Kulører. KrarupNiels.
•iO.90. -stok, en. vaskepind. VortHj.IV,3.
05. (vasketøjet) skylles . . i rigeligt Vand
. (brug Vaskestokken). Soaaidem."^« 1940.

imd.lG.sp.S. -stue, en. (nu næppe br.)

tskerum. Cit. 1828. (Brøndum -Nielsen. PM.
04). Da.Landbotidende.1874.439. -svamp,
n. I) svamp, som anvendes ved afvaskning,
ær af legemet. VareL.(1807).III.109. en

\ askesvamp med store Huller. JLan^e. //.

403. Haye.^931. 2) (zool.) navn paa visse

'il hornsvampene hørende polypdyr; især om
amp af slægten Euspongia (hvortil E. of-

jicinalis, „den almindelige vaskesvamp").
NordConvLex.V.440. Boas. Zool* 193. -sæ-
be, en. sæbe, som anvendes ved vask, ren-

gøring olgn.; undertiden spec. (mods. Haand-,
'l'oiletsæbej om mindre fin sæbe, udelukkende
nv. ved vask af tøj osv. ell. rengøring. MO.
i SO. Feilb. -sæt, et. (1. br.) vaskestel. Mit
bedsteKunstværk.(1941).86. -tin, et. [I.6.2]

ffagl.) tin, udvundet af løse, afrundede styk-

'T tinsten, som forekommer i vaskebjerge;

iskebjergtin. Funke.(1801).III.281. VareL.*
05. jf. Vadsketinmalm. Sal. XVII. 470.

-tromle, en. (l.br. -trommel. SLangkjer.
Varekundskab. I.(1856).102). roterende cy-

lindrisk legeme, tromle (1,3.2) som (hoved-

1^ stand) del af vaskemaskine olgn. (til vask
if tøj, rodfrugter, delvis behandlet papir-
nasse osv.). OpfB.^VIII.327. Hannover&
milh. Papir. 39. Landb O.* 11.660. -traff,
t. (jf. Vaskertrug^ større trugformet vaske-
ir. vAph.(1759). Manufact.(1872).243. Tekn

'"ks. 1.589. -træ, et. (jf. Vaskertræ^ banke-
r'P.; tærskel (I). Rostgaard.Lex.V30 b. Bang.
l>uF.4. Vadsketræer . . blev slaaet mod
THJet henne ved Bredden. Aa Dons. S. 42.

-tad, en. fremspringende ende af ledning,

der fører fra en vask olgn. ud i det fri. Schand.
liS.252. Vasketude fra . . Køkkener rundt
rn i UnTene.Oalsch.H.268. -tur, en. ret

Iler rækkefølge for beboer af lejlighed i større

jendom til benyttelse af vaskekælder, vi har

XXVL Boitnrki >«/< 1961

vasketur i næste uge j -tøj, et. I) tøj (be-

klædningsgenstande), som skal vaskes ell. ny-

lig er blevet vasket (men endnu ikke rullet

osv.). Gylb.XI.128. Vi skal have Vasketøjet
rullet. Hos<r.C7/S./.i. Han bøjer sig .. under
Vadsketøjet, som hænger paa Snore dernede.

Buchh.Un.71. skylle vasketøj, se II.

skylle 3.3. 2) (1. br.) stof (tekstil), som kan
vaskes (uden at lide skade). Hindenburg.

10 Haandbogf.Fodgængere. (1836). 25. NicHolm.
GA.16. -vand, et. (jf. Vaskervand^ f) vand
til at vaske legemet (især: ansigt og hæn-
der) i. Amberg. Se, der har vi Maden . .

Hejda, Vadskevand! . . Vi maa først toe

vore Uænder. Hostr.DD. 37. ErlKrist.MM.
263.

II t vædske med forsk, (vellugtende, hel-

bredende) tilsætninger, anv. som kosmetisk

middel olgn. OeconH.(1784).III.405. Udven-
dig anvendes Valle som Vadskevand imod
. . flere lette Hudsygdomme. T/iornam.723.

II
hertil (sj.) Vaskevands-bolle (0: vaske-

fad. S&B.), -stol (0: servante; vaskebord.

smst.). 2) [1.2] vand, hvori et stof (skal) ren-

ses, udvaskes olgn. Uldsveden gaaer ved Ul-

dens Vaskning over i Vaskevandet. 3fanw-
fact. (1872). 58. Hannover& Smith. Papir. 50

.

-vare, en. Y (beklædningsgenstand af) va-

skestof. Sterm.Textil.(1937).64. -vædske,
en. [1.1-2] (fagl.) vædske, hvormed noget va-

30 skes. Man anvender . . Udvaskning . . for

at fjerne Siruppen fra Sukkerkrystaller, idet

man som Vaskevædske bruger en ren Sukker-
opløsning. 5oi.«XZ/Yi 78. -værk, et. [1.2]

(\ Vask-, Brunnich.M.265). (ty. wasch-
werk; bjergv.} værk, hvor malm udvaskes;
tvætteværk. OpfB.*III.95. -sendte, adj. (nu
l.br. vask-, t bet.l: VortHj.IV,2.80. i bet.2:

Aakj.EE.70. Achton Friis. DS0. 11.203). I)

om tøj, tapet olgn. : som taaler at vaskes (uden
40 at tage skade). Farven er smuk, men ikke

vaskeægte. Manufact. (1872). 264. VareL.UI.
561.

II
hertil (fagl.) Vaskeægthed Sal.VI.

344. Sterm.Textil.(1937).90. 2) overf.: som
i udpræget grad, fuldt ud, hel og holdent er

det, som subst. betegner; fuldblods; ren; ren-

livet; undertiden m. bibet. af ensidighed, over-

drivelse, fanatisme. D&H. han (skabte) sig

. . i Aarenes Løb talrige Venner, og det af

de mest vaskeægte, i/^aarsft.il/. 76. en Be-
50 skedenhed, som virker ganske vaskeægte.

VoreHerrer.*/itl921.45.sp.l. Som vaskeægte
Grundtvigianere var de alle lattermilde

Individualister. OCeismor.M Af. 49.

Vask-Kuld, -handske, -herd,
se Vaskeguld osv.

Vaskov, et. se I. Varsko, vasko(v),
inierj. se III. varsko.

Vask-værk, -æftey se Vaske-værk,
-ægte.

60 I. vasse, V. [h&SQ] -edo. (no. vasse,

vade; besl. m. II. vade; t rigsspr. sj. (og vel

delvis laant fra no.)) I) egl.: (gaa og) vade
i vand, mudder olgn.; ogs.: bevæge sia lige-

som vadende; gaa med usikre, famlende

44
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skridt; stolpre. Larsen, hans smækfede
Ægtemage . . kommer vassende med frem-

skudt M.aye.HusogHjem.l912.188.sp.l. (hun)

vasser ind ad sin ilytted0T.smst.2O3.sp. 2.

Feilb.fu. vassemand og vassie^. 2) bevæge
(lemmerne) paa en famlende, lidt klod-
set, ubehjælpsom maade; ogs.: fægte med
hænderne olgn. de lo, vassede ud med
Arme og Ben og xa.Sk\)te.AKohl.MP.I.78.

stolprende afsted . . vassende om sig med lo

de himmelfarvede Næver. sms<.29i.

II. vaskse, i Vissevasse (vissevasse) se

Visvas (visvas).

vast, interj. [vasd] (ogs. vas. se ndf.).

(fra eng. vast (avast), af holl. houvast, houd
vast, hold fast! (se hovast^) stop! holdt!
I ) 4>- som kommandoord i forb. som vast hale

(OrdbS.) ell. hive, hold op med at hale (hive)!

Vast hive i S]^il\etlTuxen.Søfart.474. Idræts

B.I.381. 2) (dial. (gldgs.)). vast lidt! Feilb. 20

vas! stop! Udråb f. e. af rebslageren til

den, som drejer hjulet under spindingen.

JySaml.VIII.277. Feilb.

I. Vat, et ell. (nu især (fagl.) om art,

slags) en (NordConvLex.Y.694. hvid sterili-

seret Ndkt.AndNx.DM.IY.il. den simple-
ste graa Yat.Hannover.Tekstil.il.463. jf. u.

Silkevat;, [vad] f'f Vatte. LTid. 1746. 176.

jf. VareL.(1807).III.302 og u. Silkevat;.

fit. (fagl.; om forsk, slags ell. (mindre br.) 30

stykker) -ter (Funke.(1801).1.652. Vatter
af enhver brugelig Tykkelse og Størrelse.

BornholmsAvis. ^^/10 1855. 4. sp. 2. Manufact.
(1872).14. Lundb. se ogs. ndf.). (no. vatt;
vel fra ty. watte, svarende til holl. watten,
eng. wad (hvorfra vist sv. vadd;, fr. ouate,
ital. ovatta, mlat.vf&ååa; af uvis oprindelse;

jf. vattere, vattet)

I) produkt, der fremstilles i sammen-
hængende flade stykker af ikke sammen- 40

spundne, men løst mellem hverandre lig-

gende fibre af forskellige tekstilstoffer ell.

(jf. Glas-, Træuldsvat; af andre lign. stoffer,

og som (ofte bestrøget paa den ene ell. begge

sider med lim olgn., jf. Hindevat; benyttes

til mellemfor ell. indlæg i klædningsstykker

(jf. Skræddervat;, til stopning af sengetæpper
m. m. ell. (i ulimet tilstand) ved saarbehand-
ling, til forbinding olgn. (jf. Saar-, Salicyl-,

Sygevat;; nu altid (hvor ingen tilføjelse 50

gøres) om saadant produkt af bomuld;
bomuldsvat. I.i) i al alm. Moth.^V75. vAph.
(1759). Om Vinteren besætter man (dame-
sko) med Pelsværk og lægger Vatter i dem
af Silke, Multum og Bomuld. Skomageren.
(1832).133. Jeg har . . gjort en Forandring
ved (hatte-)¥odeTet og lagt noget Wat ind,

da den var . . for viid. Erz.EF.195. derpaa
indstoppes Vat (i næsehulen). Chir. (1845).
1.262. den Frakke, af hvis Foder skident e'o

Vat kikkede ud gjennem hundrede Revner.
Schand.SB.78. En Alfons . . Pomadiseret og
blegfed med Vat i Skuldrene (jf. Skrædder-
vat;. >Sc;ier^j?.FjF.22. en Æske med fint, lyse-

rødt Vat som en Sølvske engang havde
ligget \. Branner.OL.35. \\ om vat, der skal

illudere som sne (jf. Snevat;. Nisserne trop-

per op foran deres rødt belyste Grotter,

som lyser af Vat og GUmmer. KnudPouls.
BD.123. Scherfig.FF.85. \\ i forb. som en
pakke (Hvadhedderdet?(1947).96), plade
(Bl&T.) ell. tot (se I. Tot i; vat. (dagl.) i

forb. som veje (lige) saa meget som en pakke
vat, være meget let. \\ i sammenligning. Inde
bag Orenæs falder et Skud — saa tre efter

hinanden, og endnu et. Blød som gennem
Vat naar Lyden h&c\id. AchtonFriis.D0.il.
380. den ubevægelige Luft svøbte sig om
hende som Yat.AaDons.MV.201. I.2) i sær-

lige forb., navnlig m. videre, billedl. anv.
||

have ell. stoppe vat i ørene, stoppe
ørene med vat, se Øre. || i udtr. for at

indpakke noget i vat for at hindre det i at

blive stødt, skrammet osv.; (dagl.) i videre

anv. som udtr. for at behandle en med stor

ell. overdreven omhu ell. forsigtighed; i forb.

som pakke (ind) i vat. (sergent til under-

officerselev, der har beholdt underbenklæderne

paa i sengen:) Du skulde hellere pakkes
ind i Y&t.AHoulberg. Aspiranter. (1893). 48.

Roos.Vi.9. Som eneste Datter har hun fra

sin Barndom været pakket i Yat. MartinA
Hans.N0.165. \\ i udtr. for at tale forsigtigt

ell. valent, svøbe (in.2.2) sine ord ind. han
(spørger) forsigtigt med Vat paa Tungen.
HHLund.Lørdag.(1933).87. Herrer, som in-

genlunde svøbte deres Kritik i Yat. PoulSør.

BS.107.
II

(sj.:) Souschefen , . havde gryn-

tet noget om at have Vat (alm.: fjer (se

1. Fjeder l.i)) paa Hjernen (0: være tosset)\

0Rung.PS.119.
2) om andre (løse, om vat (LI) mindende)

masser (jf. ogs. Uldvat S). 2.1) (fagl.) den
af slagmaskinen behandlede (sammen-
filtrede) bomuld. NordConvLex.Y694. Manu-
fact.(1872).113. VareL.*110. ogs. om den be-

handlede, men endnu uspundne uld. OpfB.^
VII.485. 2.2) (fagl., nu sj.) i dobbeltvævet stof:

samling af traade, som ligger skjult i

det indre (mellem de to kædesystemer). Nord
ConvLex.V. 694. 2.3) (næppe i rigsspr., jf.

dial. vatblomst, kæruld (UfF.)) om frøuld
hos visse planter, tidligere anv. som fyld i

dyner olgn. vAph.Nath.VIII.380. 2.4) o
billedl. anv. af bet. 1 om sky, taagemasse
olgn. *Stjærnerne glimter sparsomt |

bag
Rifter i Skytæppets Vat. Chr Stub-Jørgensen.
DefjærneSkove.(1919).9. Skyernes flossede

Vat drak af (solens) Higdom. Knud Pouls.

BD.112.
II. Tat, et. se I. Vade.
Vat-, i ssgr. ['vad-] af I. Vat 1 ; saaledes

(foruden de paa alfabetisk plads anførte)

vat-agtig, -fabrik, -fabrikation, -forbinding,

-indlæg, -kugle, -lag, -plade, -tot oft,. og be-

tegnelser for vatterede ting, bl. a. (især dial.)

beklædningsgenstande, som Vat-hue, -klokke

(jf. Klokke 4.6;, -kyse (Wied.SilhM), -ma-
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dras, -pude, -skørt, -baand, et. [I.2.i]

(fagl.) den af kardel bomuld dannede baand-
formede masse, saaledes som den foreligger før

spindingen; lunte (II.I.2). Manufact.(1872).
129. Hage.* 925. -dyr, et. (vist til udtr.

pakke (ind) i vat (se u. I. Vat 1.2^; jarg.)

nedsæt., om overklassemenneske (hvis tilvæ-

relse er lettet og beskyttet paa mange maader).
EkstrabU*Ul946.7.sf.4.

Vater, subst. ['vadar, ogs. 'va'Odar] 10

(undertiden skrevet Water, Vatter (Wat-
ter)^. {vist forkortet af Vaterpas (i forb. som
: være) i vaterpas, se u. I. Vaterpas 1), sml.

! vage u. I. Vage; jf. II. vatre; fagl.) som
udtryk for den vandrette, horisontale
linie. Libellen, dvs. Vaterpasset, skal kunne
..staa for Omslag", vise „Vater", ogsaa naar
Vaterpasset endevendes. TeknLeks. 1.590.

||

næsten kun i forb. i vater, vandret; hori-

sontal; især i forb. som bringe, rette, 20

stille (S&B. TeknMarO.), være (dial. staa.

Feilb.) i vater, bringe ud af vater
(S&B.). Bygningens Grund var ikke i Wat-
ter, en Række smaarudede Vinduer sad, som
de bedst kunde . . og Tagrygningen var
vejrygget. Egeberg. Af et Ungdomsliv. (1916).
i'j9. ved Hjælp af (fodskruer paa niveller-

instrumentet) bringes Kikkerten i Vater.

HavebrLM1.159. en næsten vandret Virk-
ning (som hvis den er for nærved at være 30

i vatter bare er skæv). Cit.l920.(Wanscher.
KN.136). IngBygn.l946.127.sp.l.

Vater-, i ssgr. ['vadar-, ogs. 'va'Odar-]

((som gengivelse af den første udtaleform)
undertiden skrevet Vatter-, se u. I. Vater-

pas, -schout, -spil, -stag; nu kun alm. i

Vatter-sot, -sottig (s. d.)). {fra nt., holl.

water-, til water, vand (se II. Vand^)
Water-, » ssgr. I) ['wå-dar-, 'vå-dar-J

{fra eng. water-, til water (se II. Vand^) 40

te Water-kloset, -proof || desuden kan nævnes
en del (fagl.) betegnelser for maskiner til fin-

Mpinding af kraftigt snoet bomuldsgarn {efter

eng. waterframe, opr. om en af Arkwright
('\ 1792) opfunden spindemaskine, der blev

drevet ved vandkraft) som Water-maskine
(Manufact.(1872).121. VareL.*1.157), -spin-
demaskine (Manufact.(1872).122. OpfB.'
n.60), -stol (NordConvLex.*V921. Meyer.*),

tmt i betegnelser for (bomuld8)garn, der er 50
lispundet paa en saadan maskine, som
Vater-garn (VareL.*I1.589), -tvist (JN
.l08t.439. NordConvLex.V608. OpfB.*Il1,1.
:'.9). 2) undertiden (efter nt., holl.) som

'f'irm for V'ater-; se u. Vater- bord,
,1. -pas, -schout, -sejl, -spil.

Vater-bord, et. (ogs. skrevet Water-.
aVV1.621. PolUiE.Ko8terbl.*/xol923.2. 8p.2

'om skvætbord)), {fra nt. waterbord, holl.

^aterboord, jf. eng. waterboard; jf. Vand- 60
uord 2) «I>. den yderste række af sammen-
laskede dæksplanker, der løber langs
skibssiden fra for til agter, nedsvalede over
ieksbjælkernes ender, og med den udvendige

flade støtter mod spanterne, og hvori spygat-

terne er udskaaret. Moth.^V75. vAph.(1764).
Funch.MarO.il. 146. KuskJens. Søm.72.

\\

ogs. om skvætbord. Larsen. TeknMarO. se ogs.

sp. 693**.
jf. Roding. || hertil betegnelser for,

hvad der hører til, udgør dele af vaterbor-

det, som Vaterbords-kam (0: overkanten af
vaterbordet. Larsen.), -plade (Wolfh.MarO.
166. Scheller.MarO.164), -rang(e) (smst.

87), -vinkel (o: vinkeljærn, der forbinder

hoveddækket med vaterbordspladen. smst. 46)
samt: -økse ((huløksen) bruges fornemme-
ligen til at hule Vaterbord med, hvorfor den
ogsaa ofte kaldes en Vaterbordsøxe. i^uncA.

MarO.1.44).
vatere, v. se I. vatre. Vatering, en.

se I. Vatring.

Water-kloset, et. flt. -ter ell. (m.
eng. form) -s (BerlTid.^*'v>1854.M.3.sp.4.

OpfB.*II.47). {fra en^. watercloset; i/. WC;
nu 1. br.) vandkloset; wc. Harboe.MarO. (der)

blev indlagt ^a,texdosets. ChrOttesen.Detkgl.

Vajsenhus.(1927).115. (et) porcellænshvidt
'^2Lter-Q\osei.Gelsted.RF.ll.sp.2. jf.: (byen)
trænger . . til et nyt Kloakvæsen — tU et

Water closetsy stem. Z)rocAw.i^./.i45.

Vater-line, en. 4>- ^*"6; som er be-

fæstet langs skibssiden (over vandlinien), og

hvori mandskabet i baade kan holde fast.

Rdding.VII.74. SøLex.(1808). Wolfh.MarO.
366. -linie, en. {holl. waterUjn, eng. wa-
terline; ^, 1. br.) vandlinie. Saaby.'' -liste,
en. (skrevet Water-. se ndf. — ogs. -list.

i bet. 1: Moth.V46. i bet. 2.2: Sal*XXIV
509). {ænyd. (flt.) vaterlister, om brædde-
lister ml. tagskæg og mur, nt. waterliste, holl.

waterlijst) I) f liste øverst paa en gavl, som
tjener til at hindre regnen i at slaa ind paa
bygningen. Moth.V46. 2) (fagl.) liste ell.

tømrnerstykke, der er anbragt vandret i ell.

nær vandlinien; vandliste; især i flg. anv.:

2.1) (nu næppe br.). „Klodser eller Lister,

som ere befæstede paa en Fortøiningspæl
nede ved Vandet, for at Touget ikke skal

glide for langt ned.'' VSO. 2.2) tømmerstykke,
der tjener til at beskytte bolværket, kajmuren
osv. mod stød. Skibsskrogene . . gnubbede
. . Siderne mod Waterlisterne. CFMortens.

RW.220. 2.3) tømmerstykke, der anbringes

mellem pælene i hvert aag af en pælebro.

(vandledningen) er ledet . . hen til Langebro,
er der anlagt under Broen paa Vaterlisterne

(og) gaaer . . hen til den yderste Arm af

den Christianshavnske Rende. Nyerup. KB.
487. MilTeknO. S&B. jf. Sal*XXIV 509.

-nagle, en. ^4>> ^j-) skørnagle. Larsen.

I. -pas, et ell f en (se u. bet. 1). (skrevet

Water-. Møbelsnedkeri. [1937], 153. se ogs.

ndf. — (I br.) skrevet Vatter-. Leth.(1800).

UjælpeO.633. FrPoulsen.MH.I.ll). fil d. s.

ell. -8er. {ænyd. d. s. (som fk.), no. vaterpass;

fra ni waterpass, holl. watcrpas, hvis 2. led

maaske er sa. ord som glholl. pas, tilstand;

sml. II. vaterpas; y/. Vandpas) I) (nu næppe

44*
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br. uden for ssgr., se Vaterpas- 1) om en vis

vandflades højde i forhold til noget andet,

niveau (2), ell. om det vandrette plan, den

vandrette linie, som vandoverflader danner;

vandret linie, plan. (fysisk) Undersøgning

og Bestemming af Atmosphærens Høyde
over Hav-Brynens Y3itei-Fa,3. KSelskSkr.V
310. Renden (maa) ved en Alen dybere end
Vaterpassen er, i Grunden under Vandet
nedlægges. OeconJowrn. i 757, 332.

|| (jf. Va- lo

ter^ t forh. m. præp.; dels: i vaterpas.
Commando- Ordet: Visiteer og visk! . .

bringer Kanonen omtrent i Vaterpas. jExerc

Artil.(1804).27. være i Y&teiipas. Fisker.SøO.
stille Noget i Vaterpas. FSO. dels (nu sj.):

efter vaterpas. Maale efter Vaterpas.

vAph.(1764). Steen lægges efter Vaterpas
nøiagtig paa Steen.Oehl.Tale.(1819).14. 2)

(jf. Libelle 1, Niveau 1, Vagebræt, II. Vand-
mærke 3, -pas, -retter; især haandv.) red- 20

skab, instrument til brug ved nivellering ell.

til bestemmelse af et plans vandrette stilling,

bestaaende af en ligebenet trekant af træ med
en fra toppen til grundliniens midtpunkt
gaaende lodsnor med lod ell. (nu især) af et

(en) i en nøjagtigt afrettet træstok ell. et metal-

hylster delvis indesluttet lukket glasrør ell.

glasdaase, der er fyldt med vinaand ell. æter,

hvori der befinder sig en bevægelig luftboble;

ogs. (jf. Lodvaterpas^ om lign. instrument 30

(med libelle i den korte kantflade) til bestem-

melse af den lodrette linie. Moth.^Vél. Wagn.
Tekn.490. man (begynder) at møde Folk der
er tidligt oppe, en Murer paa Cykle med
Sav og Waterpas over Skulderen, Husman-
den i Træsko. JVJens.M.IY88. LandbO.IV.
757. jf. u. bet. 1 : Terrasserne ere fast stam-
pede, vel vinklede efter . . Vaterpas.
Oehl.XV.15. Bek.Nr.84y»1950.§5.

|j (^i^, for-

æld.) om lign. instrument anv. ved indstilling 40

af kanoner. Førend der begyndes at exer-

ceres med Canoner til Søes, skal Vaterpas-
serne indrettes til hver sin Canon. Cit.1771.

(SøkrigsA\Ooo2r). Earboe.MarO. \\ billedl.

Kjækhed er hans (0: soldatens) Waterpas

I
Og Retsind er hans Yinkel. ARecke. 85.

II. -pas, adv. og adj. (ænyd. d. s. (Kalk.IV.
751 u. Vaterpas 2); fra nt. waterpass, holl.

waterpas; vistnok egl. sa. ord som I. Vater-
pas; nu kun ^) især som adv. og præd.: 50

vandret; horisontal; ogs.: i højde, niveau med
noget andet (spec.: en vandoverflade), dend
nederste (hvælving) var vaterpasz med strøm-
men, af hvilcken der kunde skydes langs
vandet. JJuel.96. Funch.MarO.il.146 (se ndf.

sp.696^). Tuxen.S0fart.474. stille Noget vater-
pas. VSO.

II
sjældnere som attrib. med disse

Støtter (o: vaterpasstøtter) stilles Spanterne
i deres tværskibs eller vaterpasse Stilling.

Funch.MarO.II.147. -pas-, i ssgr. I) til éo
I. Vaterpas 1 ell. II. vaterpas; t (skibsbygn.
ell. ^, delvis foræld.) ssgr. som -afstand
(0: afstand ml. to punkter, beregnet efter den
vandrette linie ml. disse. S&B.), -bolt f„Saa-

ledes kalder Skibby^geren de Bolte, som
sættes vaterpas (horizontal) igjennem Ski-

bets Klædning og Kjøl eller Klædning og
Stevne.'' Funch.MarO.II.146), -klampe (0:

klumpe, der sættes udvendig paa spanterne

som støtte for den øverste ende af vaterpas-

støtten. Funch.MarO.II.147), -kvadrant (vd
d. s. s. Kvadrant 2.2 (sml. u. I. Vaterpas 2).

Larsen.), -mal („En Mahl, som tages ved
at holde Sveiens Skaft vaterpas (horizontal),

og Tungen op eller ned ad den Gjenstand,
hvorpaa Mahlen skal tsiges." Funch.MarO.
11.147), -plade (0: træplade, hvorpaa den
nedre ende af vaterpasstøtten sættes. Funch.
MarO.II.147), -skud ('„Skud med en Kanon,
der er stillet waterpais." Earboe.MarO. S&B.),
-stillet (om kanon: S&B.), -støtte (0: støtte

(tømmerstykke), hvormed spanterne i et under
bygning værende fartøj stilles i deres rette

tværskibs stilling. Funch.MarO.II.147. Opf
B.^II.466). 2) til I. Vaterpas 2; saaledes fx.

betegnelser for dele af et vaterpas, som Vater-
pas-lod, -ring, -skilt (jf. FagOSnedk.).
IVater-proof, en. flt. -s. (fra eng.

waterproof, egl. adj. m. bet. „vandtæt"; gldgs.)

en slags overtøj, kappe olgn., af vandtæt stof,

til beskyttelse mod regn; regnkappe. HjælpeO.
634. tre-fire Damer i Waterproofs. iZetn^ard.

FC.94. Kvinde, klædt i en lang, gulbrun
Waterproof. Drachm.G.26. Gjel.R.143.

Vater-schoat, en. (ofte skrevet -skout
olgn. — 1. led skrevet Water-. Tilsk.l919.I.

452. Vatter-. Penia.1812.240). (ænyd. wa-
ter skout; fra /loiZ. waterschout; 4>> foræld.)

(øvrigheds)person, der (ordner og) fører tilsyn

med forhyring og afmønstring af mandskab
til handelsskibe; mønstringsbestyrer. Moth.
S1018. enhver Capitain (skal) være tilfor-

pligtet, sine Søe-Folk udi Vater-Skoutens
Overværelse at a,nta,ge. Instr.(Kvartudg.)'"/»

1752.§1. Mandskab, som har faret udenrigs

med i Khavn hjemmehørende Skibe, der

afklarere her i Khavn, skal afklarere for

Vaterskouten. PVU1820. imorgen tidlig skal

Vaterskouten komme ned og mønstre Mand-
skabet paa og læse Skibsartiklerne. JS^iar.

SB.270. Scheller.MarO. -sejl, et. (skrevet

Water-. SøLex.(1808).127). (fra holl. water-

zeil; 4>» foræld.) d. s. s. Vandsejl. Roding.

SøLex.(1808). Earboe.MarO. -skont, en.

se -schout. -skad, et. (^, sj.) d. s. s.

Vaterpasskud (se u. Vaterpas- 1). Larsen.

-skøde, et. 4>- yderskøde paa fokkelæsejl.

Tuxen.S0fart.474. -sot, -sottig:, se Vat-

tersot, vattersottig. -spil, et. (ogs. skrevet

Water-, Vatter-^, (fra mnt. waterspel, holl.

waterspel (se EEenningsen.Dystløb.(1949).

132); foræld.) betegnelse for legekampen dyst-

løb (2). (en) Leg af Skibsfolk, kaldet Vatter-

spil, som sker paa Stranden, hvor den ene

støder den anden udi Yandet. Cit.l729.(Aarb

Odense. 1920. 468). FStiftstid.^*/* 1814. 2. sp.l.

EEenningsen.Dystløb.(1949).17. -staff, et.

(sj. skrevet Vatter-. Drachm.VT.27). (fra
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holl. waterstag) ^ tov ell. kæde, stag (III),

der støtter bovsprydet (ell. klyverbommen) mod
træk opefter. Roding. SøLex.flSOS). Drachm.
PV.44. KuskJens.Søm.151. || hertil Vater-
stags-bøjle, -skinne (se Funch.Mar0. 1. 76),
-strop (smst.II.147).

Vat-filter, et. (fagl.) et slags filter,

s/jedvanligt hest<iaende af en ell. fiere kasetter,

hvor der mellem to fietværk anbringes vat.

Centralvarme.340. -haaret, adj. (1. br.)

uvis hovedhaar minder om vat. en gammel,
vathaaret Fisker. JJurg.F. 8. -hinde, en.

'fagl.) den hinde, der dannes paa val ved

jverstrygning med lim ell. et andet binde-

liddel. Hannover. Tekstil.11.464. -liste, en.

/ fagl.) (pølseformet) tætningsliste af vat. Ingeb
Moll.KH.35. Manufakt.(1942).115. -luk-
ke, V. (med., vet.) lukke, tilstoppe med vat

(en vatprop olgn.). VilhJensen. Vejledning i

Bakteriologi.(1921).8. -lun, en. (jf. I. Vat
2 ; zool.) samling af skjoldlusens æg, indhyllet

i en masse af et hvidligt, vatlignende stof.

BerlKonv.XIX.396. -ma^^er, en. (nu næp-
pe br.) person, der er beskæftiget med frem-
-tilling af vat. Funke. (1801). 1. 652. MO.
VSO. -mand, en. I) (teat.-jarg.) udstop-

ninger af vatpuder, hvormed legemlige mangler
skjules; i videre anv., om en sjæleligt ell.

legemligt stillestaaende skuespiller ell. sanger,

(bet., fordi vatpuderne giver et noget unatur-
ligt, dødt ydre). SBirck.Theaterfolk.(1894).15.

2) (jf. vattet 1; sj.) person, som er uden
modstandskraft, viljestyrke, energi. Saadan et

Par Vatmænd, der giver efter for en Smule
Forkelelse. LivetsKamp. 10.aarg.[1939J. Jule-

nr.II.9.8p.2. -maskine, en. (jf.l.Y&t
2.\) maskine, hvori den rensede (bom)uld
presses til en vatlignende masse. Manufact.
(1872).U3. jf. VSO.
vatne, v. ['vadno] (ogs. (skrevet) rådne.

.>e ndf.). -ede. (efter oldn. vatna (se II.

vande^; næsten kun hos Oehl. (og (sj.) i

oversættelser fra oldn.)) d. s. s. II. vandøse.
•et Alfepar . . |

Ved Leiet skal staae, og
vatne min Søn.Oehl.Helge.(1814).198. »Selv

(Hatten han havde vatnet . .
|
Og givet

Navnet T>niK.sa.HK.(1828). 132. Da fik de
(•n Søn, som blev vadnet (anm.: eller paa-
:vdt med Vand, efter hedensk Skik^, og
kaldet Thorolf. NMPet.l8lFærd.l.l25.
Vat-pensel, en. (med.) lille pensel med

tal i 8t. f. børster ell. haar, anv. ved pens-
ling. Ugeskr.f.Ijæger. 1939.904. 8p.2. -pind,
•n. (med.) lille, med vat omviklet pind, anv.
ed pensling olgn. OPreisler.Med. Fagudtryk.*
'l-HHj.lOO. -prop, en. (med., vet.) sammen-
ir...<d valstykke, hvormed noget lukkes, til-

'

'i'i'es. Reagensglas, der er lukkede til med
- tt propper. KlMrs. Eibl. 39. VilhJensen.Vej-
dning i Bakteriologi. (1921). 12. || tampon

rAgn. af vat, hvormed man udfylder et aabent
Haar ell. en af legemets htUheder. OPreisler.

Med.Fagudtryk.*(1918).97. se ogs.u. Propl.i.
L vatre, v. ["va(-)dra] ;/. SvGrundlv.

(Filologmødet.1876.104). (tidligere undertiden

skrevet vatere. Moth.^V74. jf. u. I. Vatring^.

-ede. vbs. -ing (se I. Vatring^. (sv. vattra,

no. vatre; efter holl. wa.tcTen fnW. wåssern^,

jf. eng. water, til holl. water osv. (se Vater-))

1) danne bølgeformede striber olgn. paa en

fiade. I.l) (jf. moirere; især i perf. part.,

se bet. 2.1) behandle et stof (tøj) mellem
valser med mønstre, saaledes at der dannes

10 bølgeformede striber (ell. visse flammede
mønstre), hvorved særlige (spillende, chan-
gerende) lysvirkninger opnaas. vAph.
(1759). Barkan og nogle andre Stoffer blive

ved Appreturen moirerede eller vatrede.

Hallager. 91. JNHøst. Lundb. 1.2) (1. br.)

billedl. anv. af bet. l.i. || om vinden: frem-
bringe smaabølger, krusninger paa vand-
overflade (og derved faa lyset til at spille

deri); om sollyset olgn.: fremkalde spillende,

20 changerende, flammende lysvirkninger paa
vandoverflade. Solen slukkedes, det blev
Kvæld . . og Dammen vatredes kobberrødt.
Rørd.H.21. Foraarsvinden . . vatrer Vandets
Overflade. Knud Pouls. BE. 74.

|| frembringe
ophovnede steder, striber (med forsk, farve-

nuancer) ved slag. *nu er (Jeppe) Rigsdags-
mand . .

I
og faaer ei sin Ryg af Nille vatret.

CKMolb.ED.115.
2) part. vatret anv. som adj. 2.1) (jf. bet.

30 1.1 ; især fagl.) om stof (tøj): med bølgefor-

mede striber (ell. visse andre mønstre), der

fremtræder med spillende, changerende farver

(lysvirkninger), saa drog Sancho bort .

.

klæd . . i en stor vatret Stoffes Kaabe.
Biehl.Dq.lV.92. (en) bred Løibænk, der var
dækket af et blaat vatret Tæppe. PoIM.
IL.11.430. Moiré . . vatret Tøi. Manufact.
(1872).376. *det grønne Atlask ..

|
Fint

v&tTet.ChKjerulf.FE.299. || ofte om baand,

40 især ordensbaand (af silke). Ordens Tægnet
er et med Diamanter besædt Kaars, hæn-
gende i et hvidt vatret B&Sind.Borrebye.TF.
72. blaat, vatret 'RiddeTha.&nd.Oehl.Er.L236.

jf.: alle de . . røde, blaae og vatrede Rid-
dere, Historien ommeldar. Bagges. L.L24. i

billedl. udtr. ell. i sammenligning. * Kattegat,
et blaat og vatret Ba.a,nd.Oehl.Y261. som
et vatret Baand var den hele Kruusning paa
liz.vet.HCAnd.SS. 11.242. det sommerlige

50 Hav . . var lyseblaat og vatret som et

Ordenskærf. /iLnudPoui«.7o.5S. 2.2) (jf. bet.

1.2; tU, især poet.) om vandoverflade: med
striber af smaabølger, krusninger, der frem-
træder med spillende, cliangerende farver; ogs.

om selve krusningerne: med spillende, chan-

? erende farver. »Mod Syd sig speiler Skoven
|

det vatrede Y(i\i.Winth.l.l58. i hjemlige

Omgivelser, ved vatret Sund, under lys-

grønne lioge.JPJac.il.392. et let Vindpust

60 (kom) fejende paa den dunkle Flade (af
vandet) og kastede vatrede Sølvstriber hen
over den. Schand. Gamle Billeder. (1899) .135.

Morgenens graa Lys gød sig hen over de
blaasortc, vatrede y&ndc. NJeppe8en.R.48.

\\
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om jordoverflade, skylag olgn., der heskinnes

af solen. *gennem Himlens vatrede Skylag

gled
I

et Bundt af Straaler mod Jorden

ned. Gjel.Rø.46. bag det hvide Bibbiena (o:

en by) løfter sig Pratomagno (o: et bjerg),

rødligt, rødlig-graat, grøngraat, vatret af

Lys og Skygge fra ubevægelige Skyer. Jørgf.

A.151. 2.3) om særlig (aftegning ell.) farve-

tegning paa dyr ell. naturgenstand, holdt mod
Lyset viser (denne granat) sig prikket eller lo

vatret. Hinnerup.Juv.337. Det vatrede Møn-
ster i dens (o: en sort panters) Silkepels

glindsede i Lyset. Gjel.Ve.33. især (jf.hryst-

vatret ; zool.) om (parti af) fugles fjerdragt:

med tætliggende, smalle mørktfarvede tvær-

linier, den overordentlig smukke Sølvfasan

. . er oventil hvid og vatret med fine, mørke
Zigzaglinjer. JBMøii.S?/I/.//.220. (ørnens) vat-

rede Bryst. Fleuron.Grum.(1919).133. DJagt-
leks.1358. som del af navn paa fugleart: 20

Vatret Astrild . . Over hele Kroppen tætte

vatrede Tværstriber. Wiese. T. 7. 26. || som
2. led i ssgr., fx.: Siderne af Overgumpen
og de yderste Laarfjer (er hos skalleslugeren)

graavatrede. Kjærbøll. 697. (fuglekongens

rede) indeholder 6-10 lyst gulgraa, rød-
vatrede Æg. Seier. Bornholms Fugle. (1932).
205. den graabrune og sortvatrede Ko-
lonivæver. Brehm.DL.Hl,3.227.

II. vatre, v. ['va(-)dr9] -ede. vbs. -ing 30

(LandmB.1.278. TeknLeks.1.590). (no. vatre
inn, stille i vater; dannet til Vater- (og
Vaterpas^; fagl. ell. dial.) v. hj. af vaterpas

(L2) bestemme et eller flere (terræn)-
punkters højde i forhold til hinanden
ell. til et givet horisontalt plan ell.

undersøge, om noget er vandret (ell.

lodret). AarbFrborg.1918.32. Først skulde der
lægges nogle Sten til Huset at hvile paa,

og de skulde vatres, saa deres Overkant 40

var \a,ndret. Nordsjæll.F.VéS.
||

(bødk.) ved
fremstilling af større kar lægge bunden vand-
ret (v. hj. af vaterpas). OrdbS. UfF. \\ i

forb. vatre ind (Anesen.JG.216) ell. ud
(IngBygn.l943.273.sp.l), (an)bringe i vand-
ret stilling.

||
(dial.) planere; jævne. Feilb.

I. Vatring, en. (f Vatering. se u.

bet. 2). vbs. til L vatre; ogs. konkr., om vatret

flade, parti (af noget); spec. i flg. anv.:

1) (jf. Metalvatring; fagl.) til I. vatre l.i. 50

vAph.(1764). Funke.(1801).1.651. SaVI.895.
2) (nu næppe br.) til L vatre I.2 : gennem-
prygling. Nogle af Lokes Børn havde faaet
fat paa Justitsraaden (0: gadevægteren), og
børstede ham lystigt igjennem. Hurtig fik

jeg en Deel Justitsraader paa Benene og
nu gik det varmt til under Vateringerne.
Rødder.Lidskialf.(1826).28. 3) (fagl.) til 1.

vatre 2.3. Skuldrene (paa stokanden er) graa
med fin sort Y&trmg.Hag.^V111.502.

II. Vatring, en. se IL vatre.

Vat-»ilke, en. (jf. Silkevat; fagl.)
silketraade af ringe kvalitet, som anvendes til

fremstilling af silkevat; ogs. om silkevat.

OeconJourn.1757.717. VareL.(1807).I11.303.
Hannover. Tekstil.l.10. -skolder, en. (jf.

-skuldret^ skulderparti (paa klædningsstykke)

med vatindlæg; ogs. (fagl.): tildannet vatplade,

anv. som indlæg i skulderpartiet af et klæd-

ningsstykke. *Vatskuldre, stoppet i Winne-
peg,

I
og Tandsæt fra Oklahoma

|
fordærver

hver Vinter vort dyre Paris
|
paa Gennem-

rejse til Roma. HSeedorf.(DagNyh.''/tl928.
13.sp.5). Saa brystede han sig . . og løftede

derved Vatskuldrene i det nye Tøj et

Par Tommer højere o^.LeckFischer.M.13.
1 Æske m. Va.tsk\i\åre. PoVU 1947.1 6. sp. 5.

CP -skuldret, adj. om klædningsstykke:

med vatindlæg i skulderpartiet, vatskuldrct

Gentleman-dress. O Rung. PS. 232. vatskuld-

rede Uniformer. Haslund - Christensen.Asiati-

ske Strejftog.(1945).16. O -sky, en. (jf. u. L
Vat 2.4J. Himlen var blaa med smaa bløde

Y&tskyeT. Nathans.HD.II.134. kun nogle faa

Vatskyer hænger ubevægeligt deroppe. Kragh
Jac.PP.77. -skæg, et. kunstigt skæg af

vat, især brugt ved maskering (spec.: som
julenisse), en gammel Nissefar med Vatskæg
og Smilerynker. Bjarnhof.MølogRust.(1935).
268. (hans) hvide Skæg . . sad som et Vat-
skæg i hans rødsprængte Ansigt. HPJacobsen.

MysterietAnderson.(1940).145. -sne, en. (jf.

Snevat og u. L Vat l.i ; 1. br.). i Butiksvin-

duerne sner det ogsaa med Vat-Sne. De har
Juleudstillinger. /Sc/ier^gr.FM.l 35. -snor, en.

spec. (haandarb.) : (stykke af) tykt, blødt uld-

garn, der ved quilting trækkes gennem de par-

tier af mønstret, som ønskes fremhævet. Berl

Haandarb.III.332.
Watt, en ell. (sjældnere) et (BI&T.1660.

jf.FagOSnedk.). [vad] flt.d.s. (international

benævnelse, dannet til navnet paa dampma-
skinens opfinder James Watt (1736-1819);

fys.) enhed til maaling af en elektrisk
strøms arbejdsevne (jf. Hekto-, Kilowattj.

Nord Conv Lex. * VI. 931 . Christians. Fys. 138

.

EHolstein-Rathlou.S.1.6. ofte forkortet W.:
TeknO. TeknLeks.1.577. \\ hertil ssgr. som
fx. Watt-forbrug, -løs (især i forb. wattløs

strøm, se fx. TeknLeks.1.590), -meter (0: in-

strument til maaling af elektrisk effekt i watt.

OpfB.*lV473. TeknLeks.1.590), -tal (se nær-

mere OpfB.*1.223) , -time (0: maaleenhed

for forbrug af elektricitet (jf. Kilowatttime^.

Sal.XVIII.515. LandbO.U.276).
Vatte, subst. se 1. Vat.

Vattenfarer, en. se Vadefarer.

I. Vatter, en. se Fatter.

II. Vatter, en. (i ssg. Knækkevatterj
se Vætte.

III. Vatter, "Watter, subst. se Vater.

vattere, v. [va'te'ra] -ede ell. (nu sj.)

-te. vbs. -ing (s. d.). (sv. vaddera, ty. wat-

tieren; efter fr. ouater; til 1. Vat) I) (jf-

udvattere^ m. h. t. (del af) klædningsstyklc

ell. tæppe af to lag stof: anbringe vat mellem

lagene som fo(de)r (og gennemstikke alle tre

lag med en række sting (i mønster)); fo(d)re
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med vat. l.i) i al alm. JNHøst. *Hofjunker-
Uniformen . .

I

Der, syet i Kjøbenhavn . .
|

Og atter sendt tilbage, for lidt mere
|
At lade

sig i Bryst og Liv vattere
|

I Aftes . . an-

kom. PalM.YOO. SyStnkkeB.172. 1.2) (jf. u.

I. stoppe 2.2) part. vatteret anv. som adj.

Frank.KL.24. mørke Haarlokker . . stak frem
under den vatterede Sondagssilkehætte.

•^'chand.F.234. den gamle Præst . . sad dér
sin vaterede graa Va\etot.Drachm.T.71. lo

ngetrøjer og Slaabrok i vatteret Stof.

'iStrikkeB.172. vatterede Tæpper. Far'eL.*

1.562. (1. hr.) om legemsdel: dækket af et

itteret klædningsstykke ell. af vatstykker olgn.

•En Mand med et vatteret Bryst. Hrz.D.II.
195. *Med Zobel er din Silkepels garneret,

|

Kun Skade, at din Bagdeel er vatteret.

Aarestr.SS.II.216. 2) O billedl. 2.1) t al alm.

alt det fine Spind om Æggene, og det, som
vatterer Æggene, ædes af Larverne. WesenbL. 20

Ins.280. 2.2) part. vatteret anv. som adj.

II (jf. L Vat 2(4)j om naturforhold. Skyernes
vatterede Lunhed lægger sig nærmere de
haarde Linjer, Søens Glans mildner (spejl-

^''Uedet). Rode.R.38. Først nu fornam han
:ilheden, den døde, vatterede Stilhed (0:

m følge af sneen). ErlKrist.St.47.
\\ (jf.

II. I. Vat 1.2^ som udtr. for forsigtighed ell.

valenhed i optræden ell. behandling af noget.

i Ligprædikemes vatterede, salvelsesfulde 30

hengivelse fornemmer man ligesom Lyden
: Præstens glade Guiden sig i Hænderne.

i roelsL.XlV.36. (Hørup kæmpede) mod den
vatterede Del af Venstre, mod den Del,

hvis Pels var Esaus, men Røsten Patri-

'kens.MRubin.MB.56. vor Tids vatterede
blødsødne) Opdragelses-System. DÆH.

||

(leat.-jarg.:) viser en Kollegas Tale paa
Scenen Indflydelse af for megen Spiritus,

er han vatteret paa Tungen. KNyrop.OL. 4o

1.59.

t Vatter-hoved, et. {efter nt. water-
kopp, til water (se u. Vater-^; jf. Vand-
hoved; med.) vattersot i hjernen (Hydro-
eephalus). JCLange.B.18.335.
Vattering:, en. [va'te'ren] flt. -er. egl.

vbs. til vattere; ogs. konkr., om (stykker, lag

af) vat, anv. som indlæg, mellemfo(de)r. han
(0: Amor), som vækker stdr Aliarm

|
Bag

'''berstens Vattering,
|
Han taaler ingen rolig 50

irm
I

Bag en gemeen Mundering. Wtn</».

1 1.183. i Ærmegabene, hvor Vatteringen
grinte fiem.OyrLemche.T.I.lS. BerlHaand-
arb.lll.332.

|| (jf. vattere 2) billedl. berø-
t Phrasernes Vattering og Tvetydigheder-
< Drapperier. Brøchner.Et Svar til RNielsen.

(lsr,y).6.

Vatter -sot, en. f'vadariso'd, gldgs.
forf] (sjældnere skrevet Vater-), flt. (1. br.)

' t)er ell. (nu næppe br.) -(t)e (Agerbech. éo
' L.167). {ænud. vatterso(e)t; efter mtit.
v .itersucht, holl. waterzucht, egl. overs, af

(. hydropsis, hydropsia, gr. h^drops; jf.
andsot) sygelig tilstand hos mennesker og

dyr, fremkaldt ved udsivning af blodets van-
dige bestanddele til og ophobning i vævene
ell. legemets hulheder (hydrops) (jf. Bryst-,

Bug-, Bør-, Hud-, Sækvattersot; om an-
dre ssgr. se fx. Apot.(1791).468ff. ConvLex.
XIX.7. SaUXI1.40); især (uden nærmere
bestemmelse) om bugvattersot (VSO.). Holb.

Mel.111.6. Hun havde . . været angreben af

NdiXersott.sa.HeUind.lI.92. Vattersot . . kien-

des derpaa, om Hesten hovner op, og der er

Vand imellem Skind og Been.OeconH.(1784).
111.136. Panum.333. billedl.: At jeg saaledes

kunde svulme op i tungsindig Reflexions

Yattersot. Kierk.(VSO.). Den sociale Orga-
nisation er endt i Vatersot, i Overorganisa-
tion, i Fagforeningernes Fagforening Staten.

JJ Ipsen. Bogen om Socialdemokratiet. (1929)

.

87.
II

(bot., nu næppe br.) om lign. sygelig

tilstand hos planter; vandflaad (2). HaveD.
(1762).144. AFWiegmann.Om Planternes Syg-
domme.(overs.1839).97. \\

(sj.) om det for-

hold, at et jordstykke er vandsygt (2). alle de
Vanskeligheder og Forhindringer, som kan
afholde Vedkommende at helbrede deres
Jords og Eiendommes Vattersot (o: ved at

bortlede skadeligt vand fra jorden). Westen-
holz. Vandledninger. (1772). 5.

II
hertil (for-

æld.) Vattersots -pille (Apot.(1791).482),
-pulver (smst.484) samt (nu 1. br.) vatter-
sot-agtlg (S&B.). -sottig:, adj. [-^soidi,

gldgs. -|S(odi] (sj. skrevet vater-, — 2. led

ogs. -sotig. Moth.'' V 75. J Baden.OrtO).
{ænyd. vat(t)ersotig, holl. waterzuchtig, nht.

wassersiichtig; jf. vandsottig og vandig 4;
lidt gldgs.) som lider af ell. er knyttet til,

særegen for vattersot, et vattersottigt Men-
neske. LMC.i4.2. ligesom en Vattersottig, jo

meere han drikker, jo meere tørster han:
saa lever en gierrig Mand udi all sin Riigdom
stedse udi Armod. Holb. Plut. IV 2. vatter-

sottige Legemer, hvilke af usunde og over-
flødige Vædsker ere ophovne. sa. Ep. F'. 6.

som en Vattersottig tiltager . . svulmede
(kirken) op i usund Feåme.Kierk.XlI.210.
LandbO.IV.758.

\\ jf. Vattersot 1.18: en vat-

tersotig Træstamme. Hjemmet.1913.388. sp.2.

vattet, adj. [ivad8<] (afl. af I. Vat; sj.)

I) (jf- Vatmand 2) om person: blød, eftergi-

vende, slap olgn. *Min Træmand vil De lave

om til Vat,
|
et vattet Skvat, der huer andre

Skvat. AaHermann. Mit Hjerte. (1920). 19. 2)
om lyd (høreindtryk): svag; (af-, ned)dæmpet.
alle Lyde er saa underlig vattede, de slaar

ned paa Stedet ligesom Skorstensrøgen.
Pol.'yxil929.15.sp.2.

Vat-tæppe. et. tæppe, bestaaende af to

lag stof og et mellemliggende vatlag, sammen-
holdt ved stikninger (i mønster); vatteret

tæppe. DagNyh.'*/itl911.3.sp.5. Saa hoppede
hun op i Sengen og strakte sig under det
røde Vattæppe. SonjaHauberg.SyvAarforLea.
(1944).109. det stukne Tæppe, Vattæppe.
Sy Strikke B.208. i sammenligning: Sneen laa

som et Vattæppe over ^ko\\e\en.Buchh.Su.
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11.232. -nid, en. vat (I.l.i); spec. (fagl.)

om uldvat (1). *Da slumrer Onkel med Vat-

uld i Øren |
. . i Drømmene hen. KBecker.S.

1.65. Manufakt.(1942).120. -art, en. [1.2.3]

(nu næppe hr.) 2( plante af slægten Apocy-
num T. (hvis frø er forsynede med frøuld).

vAph.Nath.VIII.380. jf. Amberg.
I. Vaa, en. se I. Vav.
II. Van, et. se u. V.

Taadeville, en ell.
-f et (JBaden, lo

FrO.). [voda'vilo] flt. -r. (ligesom sv. våde-
vill, ty. eng. vaudeville fra fr. vaudeville

(i bet. 1-2^, folkeetymologisk omdannelse (i til-

slutning til ville, by) af oldfr. vaudevire, af

vau de Vire, egl. „dalen ved Vire^' (i Norman-
diet), der i 15.-16. aarh. var et kendt hjemsted

for sange som de u. bet. 1 nævnte; teat., æstet.)

I) (foræld.) egl. om ældre fr. forhold: lille

sang, (lejligheds)vise (med refræn) af
let, muntert, ofte satirisk indhold; spec. 20

om sang, som er indlagt i slutningen af et

skuespil, og hvoraf hver person synger et vers.

*Jeg dig besvare vil udi en Vaudeville;
|
De

Herrer Musici behage nu at spille. TFess.69.

MusikL.(1801).281. Molb.DaF.126. TKrogh.
(StSprO.Nr.171.18). 2) (jf. Sangspil i; egl.

om fr. forhold: mindre skuespil af let,

lystigt indhold og med mange indlagte
sange, viser, som ofte var det væsentlige ind-

hold (alm. i Frankrig i 18. og begyndelsen af 30

19. aarh.); herefter om da. forhold (først anv.

af Heib.KS. titelblad.): (mindre) dramatisk
arbejde af lettere, lystigt indhold, sim-
pel opbygning med hovedvægt paa si-
tuationerne og med indlagte sange,
som træder i dialogens sted, hvor denne
naar højdepunkter (se nærmere Heib.Pros.

Vl.Sff.). *Hvi3 I foragted vor Vaudeville,
|

Stod jo den stakkels Digter en Net. sa.Poef.

Y272. under mit . . Ophold i Hamborg 40

havde (jeg) seet Vaudevillen forplantet paa
tydsk Grund, og med en Tilsætning af

et gemytligt, musikalsk Element, som de
Franske ikke kjende. sa. Pros. XI. 502. jeg

havde tænkt mig at skrive en Vaudeville —
om os. Om Dem og mig og vores Jævn-
aldrende — for vi er egentlig nogle Vaude-
villedrenge, ikke? Vi burde gaa med Kalve-
kros. JMagfnws.£Z.S2. 3) (nu næppe br.)

teater, der opfører vaudeviller (2). Under Re- 50

volutionens Storme, blev Vaudevillen for-

fulgt af de Partier, som man der havde
satyriseret over. Chenier havde der spillet

i et Stykke, der var stilet mod Palissot.

Iris. 1801. 1.242. Taadeville-, i ssgr.

(teat., æstet.) af Vaudeville 1 ell. (især) 2;
sadledes fx. Vaudeville-digter, -emne, -for-

fatter, -mager (spøg., om vaudevilledigter (jf.
-mager 3.i;. Heib.Poet.Y303. Conversations-
bladet.^*/iol826.175), -monolog (0: vaudeville éo

(2) i monologform. Sal.XVUl.lOl), -sang
(om vaudeville (1): TKrogh.(StSprO.Nr.l71.
18)), -stof, -stykke, -teater (Iris.1801.1.242),
-tekst.

Tanxhall, et ell. (1. br.) en (Iris.1801.

1.242 (om fr. forhold). GyrLemche.S.lV.131).
['v(ogS|håi] (tidligere udtaltes 2. led ofte

[-ihal'] jf. JBadcn.FrO. JNHøst. HistMKbh.
3R.V.484). flt. d.s. (Lov^-'U1883.§72) ell. -er
(POBrøndst.B.92. Nystrøm.OF.11.115. Steen
Eiler Rasmussen. 1 Danmarks Have. (1941).40)
ell. (m. eng. form) -s (HistMKbh.3R.V.482).
{fra eng. vauxhall, navn paa en (nu ned-
lagt) offentlig lysthave i London (og senere

ogs. paa lignende forlystelsessteder i andre
lande); foræld.) I) forlystelsesetablisse-
ment i en (illumineret) have olgn. Politie-

vennen.1798/99.294. Thieme kom for nogen
Tid siden her tilbage for at vise sine Ride-
kunster og indrette et Ya.vix-hall.Cit.1806.

(Oehl.Br.11.20). den smukke fest i „Vaux-
hallet" i T)\\\xgkxåen.Barfod.Tænktogfølt.Il.

(1883). 70. HistMKbh.3R.V.484. Kjøbenhavns
Tivoli og Vauxhall, tidligere officiel betegnelse

for Tivoli (2) (paa plakaterne indtil 1915),
se Tivoli 2. 2) sammenfattende betegnelse for

(arrangement af) de forskellige forlystelser,

musik, dans, illumination osv. (som) i et

vauxhall (1). Haven er for nærværende Tid
behængt med Lampeguarnering til et stort

Vauxhall, som skulde være givet i Aften.

POBrøndst.B.92. (Carstensens) Debut som
Tivolist, da han paa Falster gjorde Vaux-
hall paa vor Bryllupsdag. //et6.i/^em.3i7.

Tivolifesten for de norske Studenter var
besøgt af omtrent 12,000 Mennesker. Der
var arrangeret et pragtfuldt Vauxhall; et

stort Fyrværkeri blev afbrændt (osv.). Berl

Tid.^*U1856.1.sp.4.

I. Vav, en. [vau'] (oftest skrevet Vau. —
sj. Vou. EPont.Atlas.III. 389). {ænyd. d. s.

(JTusch.196); ligesom sv. vau fra ty. wau
(ældre ty. waude^, der stammer fra ældre

holl. woude (holl. wouw^, sa. ord som mnt.

wolde, meng. d. s. og welde (eng. weld^;
laant til romanske spr.: /r. gaude, sp. gualda;

fagl., især bot. og farv., men fx. i MentzO.
Bill.168. og SaVXX.27 betegnet som no.)

5» dels om alle planter af slægten Reseda L.;

dels (jf. Kragefod 5; og især) om Reseda lu-

teola L., der navnlig tidligere anvendtes som
farvestof til gulfarvning; farvereseda, -vav;
ogs. om selve farvestoffet. HaveD.(1762).288.
CVarg.Farve-Bog.(1773).21.29. (man) efter-

farver med Krap eller Wau. Manufact.(1872).
273. Lange.Flora.643. VareL.*914. \\ hertil

(fagl.) Vav-bad (Manufact.(1872).287), -olie

(olie, udvundet af frø af farvevav og benyttet

i fernisfabrikation (jf. ResedaoUe^. LandbO.
1V.480. VareL.*914).

II. "Vav, et. se u. V.

V-Bombe, en. se u. V- 3.

W- Brydning:, en. se u. V- 1.

WC, et. ['veJ'se?, 've?|Se?] (ofte skrevet

W. C.;, flt. -'er ell. (1. br.) d. s. (PoU/il941.5.

Lokomotiv T.1947.102.sp.2). (fra eng. W.C,
forkortet af water closet (se WaterklosetJ)

et ved stolgang benyttet apparat, bestaaende
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af en fast, tragtformet beholder (kumme, skaal

af porcelæn olgn.) med sæde, so7n (i reglen)

straks efter benyttelsen udskylles med vand fra

en skyllecisterne; vandkloset; ogs. alm. om
rum med et saadant apparat (jf. Kloset

2, Telefon 4, Toilet 6 samt u. Nummer 2.i^;

undertiden (talespr.) om kloset uden skylle-

indretning (LandboMI. 700. LollO.); ofte i

forb. so7n gaa, skulle, være paa wc. Lundb.
For Huse blev bygget med W.C.Soph
Clauss.T.9. jeg gik stille ud paa W. C, som
jeg altid plejede, naar jeg i Ro vilde tænke
over noget. Nans.LL. 123. Cavling.J. 144 (se

u. Lokum/
II

(talespr.) om selve beholderen

(skaalen). jeg tabte min kam ned i wc-et
j

Il
hertil ssgr. som fx. WC-anlæg, -børste

(til rengøring af skaalen), -cisterne (o: skylle-

cisterne), -forsikring (forsikring, der dækker
reparationer paa et wc. ForsikrL.147), -in-

stallation, -kombination (fagl.; sammenfat-
tende betegnelse for det til et wc hørende udstyr

(skaal, cisterne osv.). TeknLeks.1.577), -kum-
me, -laas (særlig slags laas paa wc-døre m.
*'i udvendigt anbragt skilt, der viser, om rum-
met er ledigt ell. optaget, smst.), -papir (tyndt

•apir, i reglen oparbejdet i ruller (jf. -rulle^

'g perforeret for lettere at kunne afrives (jf.

toiletpapir/ JurFormularbog.*329. Varet.*

11.562), -rulle (om rulle wc-papir; ogs. om
den indretning, hvori den er anbragt. KAabye.
PT.166), -skaal, -skurebørste (jf. -børste/
-sæde, -træk (o: snor ell. kæde med haand-
lag. hvormed cisternen bringes til at virke.

HFB.19i5.264).

Y-Das, en. se V- 3.

I. Ve, en ell. et (i bet. 2 s. d.; tidligere ogs.

fl.br.) i bet.l: Mynst.Oehl.7. sa.Betr.II.llO;

jf. Levin.Gr.I.59.II.79 samt u. Hjem-, Hofte-,

Tandve/ [ve'] (nu ikke i rigsspr. Væ. Holb.
f'LVl. LTid.1731.306. Agerbech.FL.53. jf.

i. Hoved-, Led-, Sjæleve. sml. Ve (oo Læ
og Knæ). ThøgLars.Søndengalm.(1926).132).
flt. -er ell. (nu ikke i rigsspr.) d. s. (Aab.
9.12(Chr.VI; 1819: Veer/ Clitau.PT.26.
liasmWinth.S.lll. Gravl.JB.8). (ænyd. \e,

væ olgn. (fk. og intk.), glda. ve, we olgn.

ffk. og intk.) (Kalk. IV. 761. V. 1159. Rimkr.
10. Bønneb.1.118. Enklosterbog.(1933).67.87),
fda. ue (Mariakl.), sv. ve (fsv. ve, væ),
ildn. vé, væ, mnt. oht. we (nht. weh/ oetig.

wa (eng. woe); substantivering af V ve (se

'jgs. u. V ve 4/- jf. IV ve og I. Vaade)
I) (tilstand ell. følelse af) lidelse(r), smer-

''(r) o/ fysisk ell. sjælelig art. I.l) (nu kun
dial.) i al alm. om fysisk smerte, pine;
'ift'' om saadan, der er af forbigaacnde art.

(li- Bug-, Hjerte- (1), Hofte-, Hoved-, Led-,
I-;i ride-. Mave-, Ryg-, Side-, Tandvc). *jeg
iauir Vee

| I Been og alle Seener. iZeenft.

II. UH. »Det Bøde Livsens Træ (o: i para-
'it> r<y have) ald Sygdoms Vee drev bort,
fhU.Poet.7. »Den Urt, der bringer bitter
Vee,

I
Kan skjenkc røde Kinder. Hauch.SD.

11.15. Jeg selv har . . temmelig Ve i Hoved

XXVI. Rentrykt '/? 1961

og Tænder. Kold.D.46. JPJac.1.82. Feilb. det
er en ond Ve. UfF. (sdjy.). || m. overgang
til bet. 1.3. *Tak for Dødsens bittre Vee,

|

Tak for din 0]pst&ndehe.Kingo.SS.IV516.
Jeg har tabt al Livets Glæde,

| Jeg har ud-
tømt Dødens Yee.Bagges.V24. Gud . . gjorde
Ende paa Dødens Veer (1819: havde løst

Dødens Smerter). ApG.2.24 (1907). 1.2) spec.

anv. af bet. l.i (jf. Efter- (1), Fødsels-,

10 Krampe-, Pluk-, Presse-, Svangerskabsve/-
heftig(e) smerte(r), der i anfald gaar umiddel-
bart forud for og ledsager fødselsakten hos

en fødende kvinde ell. et fødende hundyr;
fødselsve; undertiden ogs. om selve sammen-
trækningen af muskulaturen i livmoderen, der

fremkalder smerte (Lundb.). (især i flt.). da
bøiede hun sig ned og fødte, thi hendes
Veer betoge hende (1931: thi Veerne kom
over hende/ i Sam. 4. 29. Buchw.JS.(1725).

20 11. Stockfleth.S.87. Vidste frugtsommelig
Kvinde,

|
hvad Livet er værd,

|
hun hængte

sig i sit Hosebaand,
|
hun stod ikke Ve-

erne nd.Drachm.VS.79. Panum.252. i ent.,

om den enkelte tur (4.2): (barselkvinden)

laa stille og svedende efter en smertefuld
Ye.ErlKrist.MM.265. drivende, falske,
krampagtige, utidige veer, se II. drive

2.1 osv. rystende veer, (med.) meget
stærke veer imod fødselens slutning. Saxtorph.

30 F.26. Panum.253(se u. IV ryste 2.2/ om
andre forb. m. adj. se JSMøll.MB.123f.

\\

(jf. Efterve (2) og u. Fødselsvej billedl.; nu
især om de kvaler (af fysisk ell. (jf. bet.

l.i) sjælelig art), som det at udføre noget,

tage en beslutning olgn. volder en. hvorfra
disse forfærdelige Veer, hvis Tiden ikke

var sv&nger I Kierk. VI. 4 58. Aprils haabe-
fulde Yeer.JVJens.JL.82. (et) Kunstværk
. . som blev til under . . store Yeer. Elling.

40 H.39. 1.3) 07-. Hjerte- (2), Sjæleve; poet. ell.

højtid.) sjælelig lidelse som fx. bekymring,
nedtrykthed, ængstelse, sorg, fortxnvlelse; (stær-

kere) sjælelig, psykisk pine ell. smerte.
Slet intet mig glæder og dæmper min Vee,

|

Foruden min Jesum i Troen at sec.Brors.169.

Jeg har ei nydt den Salighed, at see |
Din

Moderfryd; jeg deelte kun din Yee.Oehl.XX.
200. Kroner Lykken Enden,

|
Har jeg

(a: Danmark) først de tre,
|
Drengen, Pigen,

50 Vennen,
|
Svinder al min Yee.PalM.VIII.

160. Barnesjælens Gry
|
hvor gerne Fryd

og Ve 1
formæler sig psi.a,ny.JVJens.VL.44.

(1. br.) i flt.: Forgiæves i Veer
|
Vi ven-

ted paa Tegn,
|
Der er ingen Seer

|
I Mo-

rias Vjgn.Orundlv.SS.1.43. Elskovens tusind

Veer og Lyster.Ojel.ilS. 60. (jf. Hjerteve^

i forb. hjertets ve olgn. Hånd har stfir

hiertens \é.Moth.V70. jeg har ingen Bal-

sara
I

For Eders Hjortes Yee.Winth.HF.202.
60 Aarestr.SS.V78.

\\
(uden for ssg. Hjemve (O)

om længsel; spec. om hjemve ell. udve.
de gamle Minder . . om Trangen bort og om
Veen h\em.Bogan.I.170. Usalig er den hvis

Ve og Begær | kan aldrig dø.JVJens.Di.23.

46
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Jeg husker et stort Uvejr, der kom og for-

løste mig en Nat, jeg lå i Længslens Veer.

Kidde.B.359. de, som ikke have været

(i Italien), faae ordentligt en Slags Reise-

vee (ved at læse „Improvisatoren"). HCAnd.
Breve.1.276. JVJens.Intr.223. 1.4) bet. 1.1-3

anv. i særlige forb. olgn. || i forb. m. ord af

lign. bet.; især (poet. ell. højtid.) til bet. l.z:

Udfri mig fra al Sorg og Ve,
|
Lad engang

mig dit Ansigt se
|
Og evig dig tilhøre!

SalmHj.544.4. *Dig være Priis foruden

Ende,
|
O du livsaligste Guds Lam,

|
Som

lod dig hid til Verden sende,
|
At lide Død-

sens Vee og Skam. Brors.269. Der var Rædsel
og Ve i den tiggende Stemme. ErlKrist.

MM.67. suk og ve, ve og vaande, se

1. Suk 1, I. Vaande. ;/. ogs. u. L Smerte,

I. Spe, I. Tort. || i forb. ve og værk.
Kingo. SS. IV 201. *Ey Hunger, Sværd og
Lue,

I
Ey Pine, Vee og Verk,

|
Fra Jesu

mig skal true,
|
Det Baand er alt for stærk.

Brors.128. *Det gjør saa godt for Vee og
Værk,

I

Det Svøb (o: Danebrog) bør man
vel hæåTe.Winth.IV22. Feilb.

\\
gøre ell.

volde ve, ijf. ty. einem ein weh (an)-

tun; ofte vanskelig at skelne fra lign. forb.

u. III. ve; især poet. ell. højtid.) ramme,
hjemsøge en og volde en (fysisk ell. sjælelig)

smerte. *Vil han (o: din fjende) dig gjøre

Vee og Spot,
|
Du skal betale ham med

Godt.SalmHus.530.2. Der ere . . 3 Ting,

som giør Hiertet Vee: Stor Sygdom, megen
Sorg og en ond Qxmde.Fruent Tid. 1770.

nr.25.4.sp.2. *Kald mig, naar Verden træ-

der
I

Dig nær og gjør Dig Vee. Winth.
HF.281. *Hvad Folk hverandre hviske vil

i Øret,
I
Naar jeg er død, mig volder

ingen Yee.Bødt.66. talem. hvad øjet ell.

øjnene ikke se(r), gør hjertet ikke
ve, se Øje. ordspr. martssne gør lammene
ve, se Martssne.

2) hvad der volder en fysisk ell. sjæle-

lig smerte, lidelse; kvalfuld, ulykkelig
ell. ugunstig, uheldig tilstand, hvori no-
gen befinder sig, ell. som truer med at op-
staa; ulykkelige ell. ugunstige omstæn-
digheder, der skyldes nød, trængsler,
sorger, uheldige forhold olgn.; ogs. (nu
næppe br.) om enkelt ulykkelig hændelse.
Laster, som os fra vor Hiertis Ønske
drage,

|
Og i et evigt Vee . . os styrter need.

Sort.PSkan.85. (varsel om) de forrestaaende
Tre vee (o: ildebrande). RasmWinth. S. 111.

Hver græd for al den Vee, som Landet
trued'. Winth.D.51. Sibirien . .

|
Omslutter

ham, der stred for Frihedsfaner,
|
Alene, i

det grændseløse Vee,
|
Hans Liv henvisner

mellem dunkle GT3inei.HCAnd.SS.XII.187.
Hans Hus var lagt i Aske

|
Og hans

Fæstemø død!
|
„O Gud ha'e Lov, han

sukked',
|
At ei Du fik at see,

|
Min Marri,

denne Jammer
|
Og al denne YeeV Holst.

1.147. Lær mig Markens Blommer
|
at bie

paa min Sommer,
]
midt i Verdens dybe

Vee
I
at spire under Vintersnee ! i2ic/i.7.45.

;/. V ve 4: Det første Vee er til Ende; see,

der komme endnu to Veer derefter. 4a6.9.

12. jf. u. I. Vaade 1: Derfor stander Riget
i Ve nu og Vaade,

|
nærmere end før ved

Opløsning og Døå. Ploug. 11.234. talem. det
er en glæde at age (ell. køre) i slæde, det

er en ve at falde i sne, se 1. Slæde 1.2.
||

uden for højtid, spr. nu kun i modsætnings-

10 forbindelse m. Vel, især i forb. ve og vel
(sjældnere vel og ve^, ulykkelige, uheldige

omstændigheder saavel som lykkelige, heldige;

ondt og godt. Velsign vort Maaltid, Herre
kær,

I

Velsign os alle, hver især,
|
Og lad i

Ve og Vel os finde,
|
At du har lyst din

Fred her inde\ SalmHj:78.6. Vee og Vel
som Brødre sammen ga,a.e. Rein.ND.104.
Legemet tager livagtig Deel i (sindets) Vel

og Yee.Tode.VI.288. Det gjælder Aarhun-
20 dreders Ve eller Yel.Grundtv.PS. 1.188. Hiint

Sammenhold i Alt, i Vel og Vee, j Naar
Glæden vinked og naar Døden trued. PaiM.
IV.124. Venner, der tage Deel i mit Vel og
Yee.HCAnd.BCÆ.II.199. dog kunde denne
Egoist, naar det gjaldt andres Ve og Vel,

løbe fra Herodes til Fil&tua.ChKjendf.GU.
286. i skødesløst spr. undertiden anv. som et

tautologisk udtr. for velgaaende, bedste, tarv

(jf. KNyrop.OL.III.9): En barbersvend ud-
30 taler ønsket om, at der må blive enighed i

barberforeningen, „da det vilde være til

vores allesammens ve og yel." VilhAnd.
(Dania.I.204). jeg (maa stadig) erfare, hvor
utilladeligt ringe et Hensyn danske Stats-

baneavtoriteter tager til det rejsende Pu-
blikums Vé og Ye\.PoVUl901.2.sp.2. med
Energi og Beslutsomhed er Arbejdet for

Kammeraternes Ve og Vel taget op. For
Stand.l939.317.sp.l.

40 II. Ve, et. se Vi.

III. TC, adj. og adv. [ve'] (nu ikke i rigs-

spr. væ. se u. bet. S), (ænyd. (blive, vorde,

være) væ, ve, glda. (være) we (Brandt.RD.
1.233.11.42), se ogs. ndf., jf. oldn. vei (i forb.

som vei er ell. ver6i J)eim^, mnt. we (i we
don, gøre ondt, we wesen, være syg, we ge-

schen, werden m. dativ, ofl.); sa. ord som
V ve; i rigsspr. nu arkais. (1. br.)) som
er forbundet med ell. føler smerte, li-

so del se. I) i upers. udtr. med hens-obj.: ve er

mig olgn. (lignende udtr. i glda. (Kalk.1.236.

Rimkr.34), æda. (Mariakl.21), jf. oldn. vei

er {)eim, det er ulykkeligt for ham) jeg føler

smerte, pines, lider, saa ve var mig i Hjerte

mit,
I

der jeg saa Helmer hløde. DFU.nr.2.19.
Saa vee er mig for dine Ord. Hrz.V1.21 5.

Vé var det ham, og Uro havde han.Jøry.

DenyndigsteRose.(1907).ll. || ve vorde en,

{sa. udtr. i ænyd. og glda.) brugt som for-

to bandelse: gid en ulykke maa ramme. Ve da
vorde hende ^engexd.DFU.nr.24.1. jf.: Ve
vorde dig over, du Kirkehus!

|
Mit Bo, det

ligger nu neder i Grns. Blaum.AH.313. 2) i

personligt formede udtr. som jeg er" ve, jeg
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føler smerte, lider; ogs. (dial.): jeg føler be-

kymring, angst olgn. ell. har stærk lyst til,

længes efter (MDL.644. Feilb.). *Ach! jeg

er saa vee og træt
|
Af mit Hiertes Svie.

Brors.110. *du gaaer saa øm og vee af

Længsels Saar.smsi.2SS. 3) i forb. gøre
(en) ve || i forb. m. hens.-obj., {glda. thet
gioræ hannum sa we (GldaKrøn.201); ofte

umuligt at skelne fra forb. gøre ve u. I. Ve
1.4) om noget pinefuldt ell. sørgeligt: smerte

en; gøre en ondt; berøre en smerteligt. Folk
pleyer at . . sige, de vil gierne døe, naar en
Finger giør dem \æ.Hersl.Præd.82. *Tidlig

misted jeg min Moder,
| O! det giorde mig

saa \()e.Oehl.(Rahb.Charis.l806.58). *Ung
Elskovs Død gjør Hjertet saa YeelHCAnd.
SS.XII.219. Lidelse gør Mennesket saa vé
og er ham dog aandeligt saa skøn en Pryd.
Jørg.SK.122. (jf. u. V ve 2.1, 3; spøg.: Det
gjør mig forresten ve, ja w. Wied.(Brøndum-
Sielsen.GW.142). \\ i abs. anv. (efter ty. weh
tun) gøre ondt; især upers.: det gør ve.

*Stor Sorg i Løn at drage,
|
Det gør i Hjertet

Ve,
I
Jeg kun for dig tør klage,

|
Min Gud,

som alt kan se. SalmHj.364.3. *Jeg ser et

benhvidt Flekter
| i Samisén'ens Strenge,

|

rispe haardt . . |
med Klimper, som gør ve.

SMich.B.2. i mit Hjærte gør det saa vé,

at ingen Klokke kan overtone det. Jørg.

RB.55. det gør ve. UfF. (sdjy.). jf. Feilb.

(u. 1. ve^. talem. det gør ej ve at falde i

sne, se I. Slæde 1.2.

rV. ve, V. [ve?] -ede. (af L Ve; sj.)

I) volde (en) smerte; gøre (en) ondt; talem.:

Hvad øjet ikke ser, det hjærtet ikke veer.

Krist.Ordspr.398.
|| upers. det veer mig,

det smerter mig; jeg føler smerte. Hendes
Stemme sank ned til en Jamren, saa det
veede Thøger langt ind i Hjertet. £/ircncr

Kidde.HusetvedKanalen.(1930).216. 2) refl.:

klage sig, stønne (af smerte). Der er dem,
der sukker . . som veer Aanden . . sig over
Svnd, den ugerne kendes wed.ThitJens.VA.
11.100.

V. Te, interj. [ve'] (nu ikke i rigsspr. væ.
Pflug.DP.939. Holb. Paars. 68. sa.llJ.Y.8.
Clitau.IR.31.49. \æ\Høysg.A0.25. se ogs. u.

bet. 3). (ænyd. ve, væ olgn. (Kalk.IV.721.V.

1159), glda. wee (Kalk.IV721), sv. no. ve,
oldn. vei, oeng. wa (eng. vfoe), osax. oht. we
(hall. wee, nht. weh), got. wai; alm. indoeuro-
pæisk ord, bl. a. foreliggende i lat. vah(a), vae,
gr. ouå, ouå, ouaf, sanskr. uvé; sideform til

interj. vi; poet., højtid.) brugt som (forstær-
kelse af) udtr. for visse følelser som ubehag
ved fysisk smerte ell. (især) sorg, for-
tvivlelse, beklagelse af, medynk, med-
følelse, medlidenhed med nogen ell. noget,
dl. som udtr. for (stærk) afsky, ringeagt
for, fordømmelse af ell. forbandelse over
en, ell. som udtr. for ønsket om, at noget ondt
maa ramme en. (undertiden gentaget ve, ve!^.

I) i selvstændig anv. *„Tre Gange gientag
Fortvivlelsens Skrig."

|
— „Veel Vee! Vee!"

Oehl.ND.231. min Tanke bøjes alt — ve,
skal den sønderhTydes? Jørg.St.l65. „Ingen
Penge! hm." — „Ve, ve, ve!" — „Stands
med den Rylenl" KMunk.EI.102. jf. bet. 2.i:

vee! vee! du store Stad, Babylon. Aab.18.10.

II
i forb. m. flg. sætning, der angiver aarsagen

til klagen, vee! hvo skal blive ved Live,
naar Gud beskikker det? 4Mos.24.23. *Vee,
jeg døer\Bredahl.I.57. Ve! Arken forhaa-

10 netl KMunk.DU.13.
2) knyttet umiddelbart ell. v. hj. af præp.

til et flg. led, især en personbetegnelse (jf.

IdeforSS.Deprimåra interjektionerna. I. (1928)

.

79f.). 2.1) (ænyd. ve mig osv.) direkte til-

knyttet flg. personbetegnelse olgn., især pers.

pron. i oblik. Vee Verden for Forargelser!
Vel er det fornødent, at Forargelser skulle

komme; dog vee det Menneske, ved hvil-

ket Forargelse kommer] Matth.18.7. vee de
20 Frugtsommelige, og dem, som give Die i de

Dage (o: ved verdens undergang)] Marc.13.17.
*(man saa dem) Flugten tage,

|
En raabte:

væ min Ryg, en anden væ min Hage.
Holb.Paars.55. det (er) Pligt at stride, og
vee den Feige! der da trykker sig tilbage.

Mall.KF.ll. Ve mig!
|
At nogensinde jeg

en Maske paatog,
|
Som jeg foragte maa.

Ing.DD.Il.83. laften er Stilstanden endt.
Naar Solen

|
Bjerges i Havet, da vee dig,

30 'Q\xgge\Erz.X1.84. ve det usle Drog,
|

Der elsker ei sit Sprog. PFa6er.FY4. Jeg
er fanget! Vee mig her er Grændsen,

|
Der

er Havet, det uendelige !Z)racAw.Z>.6i. rører
I min Ret, min og mit Barns,

| da gaar jeg

mod Jer som en Tigerinde,
|
da vé Jer!

KMunk.C.*76. (jf. u. bet. 3 og u. IIL ve 3)
spøg.: Ve ham, W h3Lm\Wied.(Brøndum-Niel-
sen.GW.166). ve de besejrede ell. over-
vundne olgn., (efter lat. vae victis; sml.

40 Arlaud.377) S&B. „Han tager Pengene
og ler mig ud." —

|
„Ja ve de Slagne."

JForchhammer.To Komedier af Plauius.(1886).
191. MRubin.MB.186. talem.: ve dig, hvor
(ell. saa^ sort du er osv., se I. Gryde 1,

IIL Kølle, jf.: Tvi ham, for sort han est!

Ve h&m\Wied.Da.50. 2.2) knyttet til et flg.

led dels v. hj. af præp. over. vee over de
daarlige Propheter (1931: Ve Profeterne^,

som gaae efter deres egen Asind.Ez.13.3.

50 Vee over de fremmede Voldsmænd ! J^oucA.

1.180. Ve over livets usalige lov!
|
Den

svage er altid den stærkes tov.NMøII.E.56.
ve over dig og din Bolerske, at I tvinger
mig saa langt udi KMunk. DU. 70. \\ dels

V. hj. af præp. for. ve for min bitre Nød!
D&H.

3) i forb. m. andre interj. \\ ak ve ell. ak
og ve (VSO.VIII.177), se ak l.a. || o ve,
(ænyd. o vee (Kalk. 1.86), mnt. owe; jf. II. o

60 6) O Væ! det er alt for sandt, hvad jeg

frygtede for. Biehl.(Skue8p.II1,3.93). O væ!
min Mave . .\Tode.IX.276. o Vee!

|
Vee!

vee dig, Kallundborg! din lærde Hæder
|

Skal snart fordunkles ! Bagges. 1.165. *0 vee,

46*
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o vee! Knap Ordet er forbi . .
I
Før Conrad

vakler paa den smalle Sti,
|
Og ned han

styrter fra de høie TinåeT.Hauch.SD.II.76.

O vee, o vee, o Plage! |
Jeg kan det godt

forstaae, |
At mine Levedage

|
De er nu

ganske faa! Boisens Fiser.327. O vee, at du

nogensinde skulde betræde dette Huus!

VSO. jf.: haard mod Fangne i aabenbar

Krig, skulde han, ol Vee! o! Vail op-

brændt de spæde Børn i Troja's Luer.

JBaden.Horahus.L379. spøg. (jf. u. bet. 2 og

u. IIL ve 3; m. ordspil paa bogstavnavnet

W): o ve, o ve, o dobbelt ve! se Vogel-

Jørg.BO.*(1948).526. o ve, o vok olgn.,

se vok.

4) brugt som (indholds)obj. efter ytrings-

verber ell. som subst. m. (overgang til) bet.:

klage-, veraab. || t forb. som raabe, sige,

skrige ve, (ænyd. raabe ve, væ (Kalk.II.

442.IV721), glda. raabe we (MichaeU72);

jf. Ve-raab, -raabe) *hver Mand sig for

Brystet slaaer
| Og raaber Yee.PalM.TreD.

284. der skal være Klage paa alle Gader, og

de skulle sige i alle Stræder: vee, vee (Chr.

VI: ho! ho! 1931: YQ)\Am.5.16. (jf. bet. 2.2;

i forb. m. over. hver Mand skrege væ over

dem (o: tempelherrerne). Pflug.DP.939. raabe

vee . . over Noget. VSO. Saa siger den Herre

Herren: Slaa Hænderne sammen, stamp
med Foden og raab Ve (1871: siig Ak) over

alle Israels Hus's grimme Vederstyggelig-

heder !£3.6.ii^i93i;. raabe osv. ak og ve,
ve og vok (over), se ak 1.2, vok. || i substan-

tivisk anv. om ordet, udraabet „ve"; veraab.

*Gienhyl, o dybe Mulm! mit sidste Vee!
Bagges.SV.323. *uden Klagemaal og Vee

|

Stod deres Venneflokke
| Saa tause. TFiw</i.

V1.145. jf. ovf.: Han raaber et dybtfølt Ve
over Liyet.ArthChrist.DT.25. ak og ve, ve
og vok, se ak 1.2, vok.
Ve-, i ssgr. [iveJ-] (jf.AaHans.S.78) ell.

(kun i ssg. Vemod, der nu ikke opfattes som
smsat. m. Ye) ['ve--] ell. (kun i vemodig^
tryksvagt [ve-] af L Ve 1; fx. (foruden de
paa alfabetisk plads anførte) Ve-anfald, -be-

fordrende (middel), -skrig, -smerte, -stillende

(middel).

Vebend, en. se Vedbend.
I. Ved, en. (som 2. led af ssgr. ogs.

-vej(e);. {om oprindelsen se u. I. Hvidved;
sml. u. IL Ved; ikke i rigsspr.) S( anemone.
Moth.Conv.V41. næsten kun som 2. led af
ssgr.ne Blaa-, IL Gul-, I. Hvidved.

II. Ved, et ell. en (Neh.10.34 (Chr.
VI). Oehl.PSkr.I.193. Grundtv.SS.1.463. Sv
Grundtv.FÆ.I.24.55. nu i rigsspr. kun som
2. led af plantenavne som Ben-, Kors-, Kvalk-,
Pibe-ved;. [ve6] Høysg.AG.138. (tidligere ogs.

m. lang vokal, se APhS.VI.105. jf. skrive-
maaden Veed: LTid.1740.269. Clitau.PT.130.
vAph.(1772).III. Tychsen. A. 1. 81. Funke.
(1801).11.54). best. f. -det ["veb'aO ell. (nu
1. br.) -et [Wéibdt] (Levin.Qr.1.35. jf. Vedet
<x) fredet. OlafHans.Tværveje.(1904).23). flt.

(i bet. 3; sj.) -de (se u. I. Gulved/ {glda.

weedh, widh, weth (6ldaKrøn.l2), æda.
with, skov (som led i stednavne: VoldJord.
(1926). I.*46), sv. ved, træ (1.2), no. ved,

d. s., oldn. vi6r, træ (Ll-3) , skov, oeng.

wi(o)du, wudu (eng. wood, skov, træ (1.2)),

oht. witu, wito, oldirsk fid, træ (LI), skov;

maaske opr.: grænse(skov) (sml. bet.- udvik-

lingen af 1. Mark;, til stammen i lat. dividere,

10 adskille \\ som 2. led af ssgr. findes i visse

tilfælde ord, der er lydligt sammenfaldet med
ell. sammenblandet med Ved, se u. 1. Ved
(sml. MM. 1940.120 ff.) og Haandved, sml.

ogs. u. Langvejle)

1) (arkais. (sj.) ell. som 2. led af stednavne

(se NMPet.Afh.I.151. JohsSteenstr.DS.107.

Stedn. II. XIX. III. lxiv. Hald. Stedn. 173 f.))

skov. *en usæl Vikingsmand (har) forstyr-

ret Leires Fred,
|
Paa Snekken bragt en

20 Mandbiørn til Herthas grønne Ved. Oehl.

XXXI.178.

2) (nu især fagl. ell. dial. (se Feilb.)) det

faste, haarde stof, hvoraf et træs ell. en busks

stamme og (større) grene bestaar, spec. (forst.,

bat.) om det parti, der ligger ml. barken og

marven (Træearter. (1799). 352. Warm.Bot.
296); ofte koll., om stykker af stamme ell.

tykkere grene, brugt som materiale i haand-

værk og industri ell. (navnlig dial.) som
30 brænde; træ (1.2). kiøbe til deris Husis Byg-

ning, Vogne, Plove, Ildebrand og Nødtørft

. . Tømmer og Yed.DL.3—13—27. de skulle

lægge Ved (1931: Brænde; tilrette paa Ilden.

3MOS.1.7. Det fornøiede mig, at skrælle den
grønne Bark af, for at see det hvide glind-

sende Ved (o: paa piletræer). Oehl.XXV226.
*Ved har Stormen fældt i Fleng

|
For Fattig-

folk i Skoven. Winth.IY53. der var en Enke,

som sankede Ved (Chr.VI: træer; 1931:

40 BrænåG). lKg.17.10. Hans Land var fattigt,

intet Ved groede dér — alt Træ var derfor

dyrt. Fleuron.STH.lO. Møbelsnedkeri.fl937J.

3. Feilb. efter præp. i: * Poppel! du voxer saa

hastig, og skjør da bliver i YQåået.JHSmidth.

Haver.178. det var et Mastetræ, en gammel
Gran, ganske lige men vredet flere Gange
om sig selv i Veddet. JFJens.C4S. billedl.:

Have Aarene, som vi haabe og tro, gjort os

fastere i Yeået.ORode.(Studenterbogen.(1896).

50 331). ofte i forb. hugge, kløve (dial. slaa.

Feilb.) ved: han kløvede Vedet (Chr.VI:

vedden; til Brænd-Offeret (1931: efter at

have kløvet Offerbrænde;. likfos. 22.3. snart

var al Vedden hugget og kløvet i bitte

smaa Finde. SvGrundtv.FÆ.1.55. rent ved
er godt at kløve, se III. ren 2.2. flammet,
snoet ved, se flammet 2.2, sno 12. || i billedl.

udtr. og i sammenligninger. Denationalise-

ringens hede Vind svider først de højeste

60 Træers Kroner . . men de Træer, der rager

højest i Vejret, har ikke altid det sejgeste

Yed. Skovrøy.Fort.l3. (brystet) var saa fat-

tigt, saa udtørret som et Ved, der ikke

længere kan trække ^dÅtex.Thuborg.F.142.
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t udtr. for at vedligeholde ell. opflamme,
styrke en stemning, følelse, lidenskab, strid,

(aandelig) bevægelse: Der gik et Par Aars
Tid, hvori jeg traf min tilbedte hyppigt

nok til, at der stadig kastedes nyt Ved paa
min Kærligheds flammende llå.KLars.AH.
41. Denne Tale var nyt Ved til Kætter-
b&alene. Rønberg.DE.ll. især i forb. bære
ved til (et baal, en ild). Der var tændt
noget i ham . . en hellig Ild som alting i'o

maatte bære Ved til.AndNx.PE.IV81. den
Brand, der flammede op, hvergang Livet fra

Omverdenen bar Ved til hans Sind. Nathans.

GB.296. Hver Dag bærer de troende Ved
til Fremmedhadets Ba.3i[.VilhRasm.ÆM.102.

3) (kun som 2. led af ssgr.) i betegnelser
for planter (især træer og buske), se fx.

Aksel-, Ben-, Drue-, Jord-, Konge- (1),

Kors-, Kvalk-, Lilje-, Læder-, Mare-, Nælde-,

Olie-, Pibe-, Rosen- (2), Sort-, Sten-, Ulve- 20

ved; jf.sp.712"'^ og u. LVed.
III. Ved, et. se Vid.

IV. "Ved, subst. se Væd.
V. ved, præs. af vide.

VL Ted, præp. (og adv., konj.). [veB]

(nøysg.AG.3.24.138) ell. (i alm. talespr. oftest)

[ve] (if. Bredsdorff.Afh.l2); i forb. m. flg.

tryksvagt (enklitisk) pron. ogs. m. stød, fx.

hvad gør du 'ved mig: [ive(6)mai, 'veft'mai

(jf. Høysg.AG.148), dagl. 'vem'ai] (jf.: saa 3p

du hva hun gjore \emme? CHans.F.226)
'ved den: ['ve6d(8)n ell. (oftest) 'ved(a)n,

(dagl.:) 've^an] 'ved det: ['veSde ell. (of-

test) 'vede, (dagl.:) heht] (jf. Flemløse.68.

AaIIans.S.115). (glda. ved (Mand.183. Glda
Krøn.202), with, weth, wethær, withær, æda.
wit(h), withær, wethær (Harp.Kr.111.159),
SV. vid, no. ved, oldn. vi5, vi8r, run. vfipi

(DRun.), oeng. wij), overfor, mod, med m. m.
(eng. with, med), mnt. wed(d)er, mod, oht. 40

widar (nht. wider, egl. sa. ord som wiedcr,

igen); ældste bet. synes at være: mod; ordet

herører sig betydningsmæssigt med III. med
(som i lidens løb har overtaget en del af dets

anvendelser) og hos (se bet. i); jf. veder-
||

i v»««e tilfælde findes rester af gi. kasusstyrelse

efter ved, fx. ved hove, live, rode, strande,
se «. I. Hof 3, Liv 1.7, I. Rod, Strand, jf.

ogs. Tid 8p.l024"^
A, som præp. m. (i reglen efterstillet) sty- 50

relse.

I) om beliggenhed, stilling i umiddel-
bar nærhed af noget (men uden tanke paa
berøring); ofte i forb. m. stedsadv. som bag,
for, hen(ne), ind(e), ned(e), neden,
opfpe), ud(e) ved (se III. bag 6.I8 osv.;

t langB ved, se langs I.2) ell. i forb. m.
adv., der præciserer nærhedsgraden, som lige
(IIolb.Ul.II.9. Oversk.11.271. jf. VIH. lige

7.4 sluin.), nær (se I. nær l.i), næst (se to
IV næst 1.1;, straks (se straks 1), tæt
(Oehl.VI.263. Winth.D.215) ved; jf. i nær-
heden ved (u. Nærhed I.2), i nærværelsen
ved (se Nærværelse 1).

I.l) i al alm.: paa et sted, der grænser
lige op til ell. ligger ganske nær (noget);

undertiden spec. (ved udtr. for udstrækning,
beliggenhed ell. bevægelse): langs med ell.

(ved udtr. for afmærkning, angivelse af højde-

stilling olgn.): lige ud for; paa højde med.
De opholdte sig 2 Tiimer ved Kilden. J/oi6.

KR.III.2. *Kong Christjan stoed ved høien
Mast,

I
I Røg og jy&mp. Ew.(1914).III.187.

*Det er saa koldt derude;
|
Dog synger der

en lille Fugl
|
Paa Kvist ved frosne Rude.

Ing.EF.III.148. Øxen ligger allerede ved
(Chr.VI: hos^ Roden af TTæeme. Matth.3.10.
Plukke, plukke dugget Straa,

|
plukke,

plukke Siv ved Aa..Aakj.SVII.70. en Knip-
pelfest med Overflod af Mad og Drikkelse.

Syv Glas ved hver Knveitl Larsen-Ledet.

LK.IV131. ved sund og bælt, se I. Sund 1.2.

II (jf. u. bet. 2.1, 8j styrende betegnelse for le-

gemsdel: Arret ved min Mund er endnu
noget klaxt. FrHorn.SomnPoet.70. (bukserne)

er for lange ved Knæet. AHenningsen.Byen
erobret.(1945).82. gevær ved fod(en), se Fod
1.5. være (have) ved haanden, se Haand
12.12.

II
t udtr. for et steds geografiske beliggen-

hed. *De Danske Orlogger har lagt sig i

Ly
I

I Bugten ved Stevens. Sort.HS.E3.^ det

Slag ved Rsignsa,. Holb.Didr.20se. *Paa Tave
Bondes Ager ved Birkinde By

|
Der gik en

lille Plovdreng og sang under Sky. Ing.RSE.
VIIL289. det store Slag ved El Alamein.
Verdenskrigenl939-1945.n.(1946).133. i nav-
ne paa gader og pladser: Ved Amagerport,
Ved Glyptoteket, Ved Stranden (se Strand
1.2;, Ved Volden osv. (se TelefB.1949.sp.305).

i betegnelser for byers beliggenhed ved bredden

(bredderne) af flod: Paris ligger ved Seinen
j

II
angivende holdesteder, stationer paa en rejse,

køretur osv. Kun nogle Skridt, saa er vi

ved den Bondes Huus,
|
Hvor Natten vi

tilbringe kan i Fred og Ro.Oehl.Xn.204.
hvert Øieblik er man ved en ny Station.

HCAnd.DB.29. Toget bremsede. — Ja nu
er vi ved Grænge. Wied. MB. 1. 118. han
bad sporvognskonduktøren holde ved næste
stoppested

j
Tvillingenie var stærkt skuffet

over, at Du svigtede i Søndags. De var ude
ved Toget efter Dig og kom saa slukørede

h\em.Vollquartz.ByensbedsteParti.(1911).85.

II
styrende en betegnelse for steder, der be-

søges af handlende, agenter, tiggere, han
handler ved skibene

j
(give, handle (MKlit-

gaard.GM.135), synge) ved dørene, se I. Dør
3.2.

II
angivende sted i nærheden af (lige over

ell. under) en vandret flade, jeg troer nok at

hor er et par Kopper (kaffe) til overs, om
dem behager; det beste er ved Bunden. Holb.

Kandst.lV.9. Riset . . var stukket op ved
Loftet sammen med andre Nodvendigheds-
geMt&r\åe.Aakj.BT.35. falde ved bunden,
se u. II. falde 1.2. i det billedl. udtr. blive,

holde sig ved jorden, se Jord 2.8. || sty-

rende betegnelse for grænse(linie) , maal. Sisy-

phus . . maatte . . til Straf trille en stor
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Steen op af et Bierg, og naar han kom ved

(nu: lige ved^ Toppen, løb Steenen tilbage,

saa han uden Afladelse maatte velte den.

FrHorn.PM.57. begynde ved en ende, ved

den gale ende, se 1. Ende l.i. ved verdens

ende, se Verden 2.1. ved grænsen, maalet

(ogs. i billedl.anv.): Ved Ma&\et. UWinther.

(bogtUel.1897). Over Stadions Portal ser vi

Broncegruppen Ved Maalet (Au but) af

den franske Billedhugger . . Boucher. Wesche.

FriluftskunsteniKbh.(1932).60. se ogs. u.

1. Grænse 1.2. grænse ved (nu: (op) tiy

noget, se II. grænse l.i. i videre anv. angi-

vende ikke-stedlige grænser: Vi runder (be-

løbet) af ved 80 J)o\l&Ta.KnudAnd.HH.162.

være lige ved grænsen (for ell. af det pas-

sende), se u. Grænse 2.2. ved vanviddets

rand ell. randen af (en) fallit, af vanvid,

se I. Rand 1.2. || om afmærkning olgn. i

noget skrevet ell. trykt; i forb. som sætte kors,

kryds, mærke, neglen, et notabene, et spørgs-

maalstegn ved, lægge læg, mærke(r) ved et

sted, se Kors 3.3 osv. \\ ved ens side, ved
siden af en ell. noget, se I. Side 1.2, 8; i

videre anv.: ved en side, skovside, se I. Side

7, Skovside. jf. (sj.): et nyt Arbeide, der

maaskee engang vil tage aandelig Plads ved
Raphaels „Transfiguration". ECAnd.Breve.I.
180.

1.2) (jf. bet. 6.1) som udtr. for plads,
stilling, ophold lige i nærheden af,

tæt op til noget, som benyttes, udnyttes
ell. betjenes, passes. Jeg . . saae dem
sidde alle ved et Bord, og Hosbond ved
BoTd-Enden.Holb.Kandst.1.6. *du nu sidder

i
I
Vinterqvælden

|
Trygt ved din Arne.

Oehl.XXX.187. kan du hænge (kaaben) hen
ved Kakkelovnen . . paa en Stol . . saa
lunker den sig saalænge. PLewn.Z)G.ii4. den
forkomne gæst bliver tøet op ved ilden.

AOlrE.NG.188. opvarte, sidde, sætte øverst

ved, sætte sig ved bordet, spise ved smaa
borde, se opvarte l.i, II. sidde 1.2, IL sætte
1.2, 19.2, smaa 1.2. (sidde) ved sygesengen,
ved en vugge, se Sygeseng, Vugge, sætte
sig, hænge ved varmen, se u. I. Varme
1.2. varme sig (varmes) ved noget, se II.

varme 2.2.

1.3) i udtr. for at en række enheder
ligger, staar tæt sammen, nær op ad
hinanden. Trevlerne (bliver) lagte Ende
ved Ende, og ved (se bet. 11.2^ at rulles

under Haanden forenes de til Traade. Ma-
nufact.(1872).49. (følge) taa ved hæl, se

I. Taa 1.5.
II

især (jf. II. paa 12.2^ i udtr.

for, at enheder af sa. art følger tæt paa hinan-
den og danner en række, samling, mængde, fx.

hus ved hus, det ene hus tæt opad det

andet; oftest som udtr. for en stor tæt (pakket),
sammentrængt mængde. Under Loftet saae
man Lygte ved Lygte. Schousbølle.Saxo.140.
Omsonst . . ej Dannemænd førte i Skjold,

|

Med Hjærterne, Løve ved L0\e.Grundtv.PS.
y64. »Flok de Stærke, Mand ved Mand!

Ploug. 1. 5. Der var Stue ved Stue fulde af

(nips).AndNx.DM.IV83. hoved ved ho-
ved (Røse.MD.32. ErlKrist.MM.108), par
ved par, side ved side, skulder ved
skulder (se I. Par 1.8, I. Side I.2, 2.2,

I. Skulder 2.io^. jf. tæt ved tæt (u. tæt 11^.

1.4) i forb. m. (bevægelses)verber, til an-
givelse af hvad en bevægelse sigter mod
ell. (i forb. m. omj gaar i en bue udenom;

10 dels t i forb. som nærme sig ved noget (se

nærme 1), lægge ved noget (se II. lægge

12.1J; dels (især dial.) i forb. m. om, som
gaa, rende om ved en (Feilb.), komme,
slippe om ved en ell. noget (ogs. i billedl.

anv.) (se II. komme 46.2, IV om 11.1/
2) om beliggenhed, stilling, i hvilken

noget berører ell. er (fysisk) forbundet,
forenet med noget. 2.1) om beliggenhed, stil-

ling tæt op ad ell. langs noget, som det berører.

20 damperen lægger til ved Kvæsthusbroen
j

jf.: *Ved Toldboden steeg en Matros i Land.
'Winth.IV.20. (dyrke) ved mur, se I. Mur 1.

II
i udtr. for en tings (især et vaabens) an-

bringelse og fastgørelse langs ell. paa en legems-

del. *En Sverm af unge Helte,
|
Der havde

Dyrendal ved Laar
|
Og Tælge-Kniv i Belte.

Wadsk.Brudev.VII.A3f. f'have et sværd
olgn.) ved hofte(n), ved lænd, ved
siden, se I. Hofte, Lænd 1, Side sp.ll94'^.

30 II
styrende betegnelse for en legemsdel, ind til

hvilken noget kegges, trykkes, ell. hvor noget

skjules, varmes olgn. *Jeg ligger ved Jesu

hans Bryster saa tæt,
|
Og bliver af Kier-

lighed drukken og mæt. Brors.172. Sønden-
vinden . .

I

smyger sig med Hvisken til mig
ind

I

nu ved højre, nu ved venstre Kind.

Aakj.VVF.137. ved sin barm, se I. Barm
1-2 (og I. Slange I.2). have (et) barn ved
brystet, se Bryst 1. 2.2) styrende en betegnelse

40 for det, hvortil noget er bundet, knyttet, hæftet,

klæbet olgn., ell. hvormed noget er blevet sam-

menføjet, -koblet (især m. tanke paa, at det

ved styrelsen angivne staar, ligger fast, fast-

holder det andet; snil. II. til 3.i); i mer
ell. mindre faste forb. m. verber. Binde en

Hest ved en Stoi^^e. Høysg.S.113(jf. ogs. u.

binde 2.i^. *Ved hver Blomsterlæbe dingler

der en laadden Bi. Holstein.MM.73. spænde
sværd ved bælte(t), se IL spænde 2.i. i forb.

50 (ogs. m. videre anv.) som hænge (se hænge
4, 5.1, 7.7 og u. Sideben 1.2^, klæbe ved
noget (se klæbe 2) \\ f brænde ved (nu:

paa^ gryden olgn. Grøden brænder ved
Potten, Kagen ved Panden. FSO.7.453. 2.3)

styrende betegnelse for befæstelsesstedet paa
noget bundet, ophængt ell. for den del af

noget, der (om)fattes ved et greb, tag. (de) bleve

ophængte ved Beenene.Holb.Hh.il.65. Tage,

trække een .. ved Ærmet. Høysg. S. 113.

60 *Han den barske Løve kan
|
Ved dens

Manke iøTe.Winth.1.6. jf. bet. 11: en Vædder
. . var indviklet i Busken ved sine Horn
(1931: en Væder, hvis Horn havde viklet

sig ind i de tætte Grene).!Mos. 22.13. i



717 e« ed 718

mange forb. som føre, tage en ved haanden,
trække en ved haaret, holde, tage en ved
knaphullet, føre, lede, trække ved, tage ved
næsen, tage ved svingfjederen, vingebenet,

se Haand 12.12 osv. plads til at svinge en
kat rundt ved halen, gribe tjTen ved hor-

nene, se u. II. svinge l.i, I. Tyr 2.2. billedl.:

tage en ved hjertet, se II. tage 2.2. tage en
ved (alm.: paa^ ordet, se Ord 2.3. 2.4) sty-

rende betegnelse for ting ell. væsen, man har {q

greb om, tag i og fastholder ell. lægger haand
paa, fanger, snapper olgn. klynge sig i Veyret
ved noget. Høysg.S.113. især (ofte (forholds-

vis) trykstærkt) i faste forb. m. verber: (især

dial.:) Lad mig faa ved dig. UfF. Feilb.

Om hun har haft ved Rattet eller ej, bør
blive en Hemmelighed. Buchh. Su. 1. 211 (se

ogs. u. TV. have l.i^. at holde ved ham, er

ved Hold at ville hindre ham fra at falde.

Høysg.S.318. *De Bølger de brusede over 20

dem bradt;
|
De Tvende holdt fast ved

h\n&Tiåtn.Blich.(1920).XXI.186(se ogs. u.

fast 1.1^. hold ved pælen, mens jeg rammer
den ned

j
holde ved roret, se Ror 2.2. tage

ved noget, se II. tage I6.10. || t udtr. for

at slippe et tag i noget ell. (i videre anv.)

skille sig af med noget, give slip, afkald paa
noget olgn. blive ledig ved (en ell. noget),

$e I. ledig 2.3. om forb. m. skille se II.

skille 2, 8.3-4, 10.4-5. slippe ved noget, 30

(især dial.) slippe sit tag i; give slip paa.

Høysg.S.59. Når det gjør for ondt, siger den
lille Martyr: „Slep-Ør'!" og saa skal man
slippe ved Øret. Krist.BRL.163. 2.5) (delvis

til bet. b) styrende betegnelse for hvad der

gøres til genstand for en (let ell. flygtig) be-

røring, beføling, befingring, manuel behand-
ling. •Hillebrand klapped mig ved hviden
Kind. DF U.nr.l5.16 (jf. u. Laar 1.2^. næsten
kun i forb. som fingerere, kludre, kunstle, 40

linde, lirke, liste, løfte, nette, nusle, ordne,
pilfing(ere)re, pille, pirke, pirre, purre, pusle,

rette, rippe, røre, sysle ved noget, se finge-

rere osv. jf. bet. 1.1 : jeg synes, der er nogen
ved (^: som rører, pusler ved) døren

i jf.:

Der har været en ved min Dør i Nat . .

Der har været en ved mit Bord i Nat.
Drachm.III.lOl. have været 'ved noget,
(lalespr.) have rørt ved, have haft fat paa,
have haft sine fingre i. han kendte ikke sin 50

Brændevin igen . . Føj for Satan, har I

(0: nogle drenge) været ved min Flaske.

S9iberg.KK.II.24. Har her været nogen ved
min Kasse andre end Fru U.? Aallermann.
PH. 120. 2.6) (undertiden m. overgang til

bet. \\) styrende betegnelse for hvad der dan-
ner stfitte, understøttelse for noget, gaae ved
K]ei).Høysg.S.113. (jeg) saae Josepha ved
Ferdinands Arm. Gylb. IX. 180. Hun holdt
lig ved mig. MO. gaa ved krykker, stok, 60
»e I. Krykke 2, Stok l.i, klamre sig ved,
støtte sig ved noget, se III. klamre 2.2,

II. støtte 3. 2.7) styreride betegnelse for traad,
reb, baand osv., hvori noget er bundet; under-

tiden m. overgang til bet. 11. 1, med bibet. af
at traaden osv. er det middel, hvormed fast-

gøringen sker. være bunden ved et Reeb.
Høysg.S.113. * (dragen) svæver høit ved lange
Traad i Luiten. Riber.I.204(jf. u. I. Traad 3;.

*Han holdt ved Tømmen sin Høvedsmands
llest.Hrz.D.II.117. Prammen fulgte efter

Slæbebaaden ved en . . Staalvire. PoL"/ii
1941.8.sp.3.

3) om ophold, plads i ell. paa et sted
ell. inden for et omraade. mit og fieres

Bog-Kiøb her ved Staden er kuns saare
Tinge. Gram. Breve.13. Der var og ey nogen
geistlig der ved Steden, som forstod Latin.

Æreboe.131. jf.: han . . var landet ved
Sverrig. Schousbølle.Saxo.259. ved sengen, se

Seng 2.6. være ved stavnen, se IL Stavn 1.

II
n« i rigsspr. kun, m. overgang til bet. 6

og 8, med mere ubestemt bet., angivende hvad
der stedligt hører til ell. ind under noget,

er knyttet til noget, fri Entrée i Parkettet
ved det Kongl. Theater. Mi2.27S7.23S. *Vel
mødt igjen, Kong Frederik, ved Hæren!
Holst. IV 129. Ved Gasværkerne vindes af

Stenkullene betydelige Mængder af Ammo-
niak, la Cour&HHolst.Menneskeaandens Sejre.

(1904).121. det Kriminalkammer, ved hvil-

ket han havde siddet arresteret. VBergstrøm.
HN.76. ved retten, se I. Ret 8.5. studere
ved et universitet ell. universitetet, se Uni-
versitet.

II (jf. bet. 1.1 ; nu næppe br.) foran
stednavn, der betegner provinsvalgkreds, ved
Korsør vilde jeg ikke stille mig. Grundtv.
(HFRørd. PeterRørdam. II. (1892). 143). han
har formaaet B. til at stille sig i Kjøbenhavn,
og han har ogsaa anstrængt sig for at faae

Frijs-Frijsenborg til at stille sig ved Aarhus.
Cit.l858.(smst.III.(1895).76).

||
(nu næppe

br.) angivende bevægelse ad ell. gennem noget.

Jeg vUde gaae need ved den baggerste
trappe, for at besee K&hytten. JJuel. 13.
Da løb ved (Oehl.NG.(1819).80: ad) breden
TUlie

I

En egen Art af K&t.Oehl.ND.89.

4) særlige anvendelser (til foregaaende
betydninger) i forb. m. betegnelse for le-

vende væsen, især person. 4.1) angivende
plads, stilling, ophold lige i nærheden af ell.

lige op til en (ell. ens bolig); i alm. rigsspr.

især i forb. lige, nær ell. tæt ved en; under-

tiden (jf. bet. l.i) m. bibet. af beskæftigelse

med, vagt over, opsyn med et væsen; ogs.

(jf. bet. 4.2; nu kun dial.): i selskab med;
sammen med; hos. Jeg er ved dig. Moth.
770..vor Gienboe, som boer hernest ved Jø-

den (0: jødens hus).Holb.Didr.6sc.(jf. u. IV
næst 1.1^. være nær hos eller nær ved een.

Høysg.S. 154. •Langsomt . . vandre
|
Brud

og Brudgom ved hverandre. i''G'uWi./.204.

Jeg sad ved en Engellænderindo til Bords.

HCAnd.(Gad8Mag.l927.466). (jeg) løb ..

til hans Kontor, men han var ude ved
Folkene. Hostr.US.11.9. gaae ved Køerne.

VSO. 1 Eftermiddag gaar jog; du kan lade

en af Drengene blive hjemme ved Lille
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Anna. And Nx.LK. 189. Feilb. jf. hos sp.

473"^: jeg skal . . snart være ved Dem
kan De tToe.Wengel.1.39. 4.2) (dial, især

jy.-fynsk) i ens hus, hjem, bolig, forretning,

familiekreds olgn.; hos (1). Han var ved mig

i Gaar.Levtn.(„Paa Jydsk"). Løjtnant M. .

.

boede ved os i sidste Kn^.Fønss.UA.Sl.
Maren havde været ved Landhandleren.

AndNx.DM.1.47. Vi er jo ikke mere religiøse

hjemme ved os, end Folk er Qest. KMunk.
OS.38. Feilb. 4.3) (især dial.) i udtr. for

parring, samleje, de har haft deres Køer
ved Præstens Tyr. Rørd.S.223. Havde hun
ikke været ved Sinåte? ErlKrist.K.15. ligge

ved en, se L ligge 2.5. jf. bet. ll.io: Stak-
kelen var kommen lidt til Skade |

Ved een

af Svennene paa hendes Jomfrudom. Wadsk.
86. 4.4) (undertiden m. bibet. af bet. 8 og 11^

uden tydelig stedlig bet., angivende samvær
ell. forbindelse ml. personer.

|| (1. br. i rigs-

spr.) styrende betegnelse for person, hos hvem
man erhverver ell. lærer noget: hos. (kreatu-

rerne) kunde snart ganske opæde Mads
Bolds Korn, hvert Straa — Og der var ingen
Naade at faa ved den Ma,nd.Skjoldb.EF.46.

jf.: Det første Tydsk og det første Fransk
|

Jeg lærte saamæn dog ved ham (o: en hund,
der lystrer kommando paa tysk og fransk).

Winth.IY97.
||

(dial.) i udtr. for samtale,

raadslagning med en: (i rigsspr.:) med; i

forb. som raades ved, tale ved en, se IIL
raade 6,2, II. tale 4.8. 4.5) t videre anv., an-
givende en pei'sons indre jeg (jf. u. bet. å.e) ell.

indbegrebet af hans evner, aandelige kraft;

kun i flg. forb. falde 'ved en, se II. falde 1.2.

ligge ved en, se I. ligge 12.i. 4.6) styrende

refl. pron.
\\ (jf. bet. 2.4; dial.) i udtr. for

at gøre sig selv til genstand for en behandling,

faa sig til at udføre en bevægelse (ofte delvis

svarende til rigsspr.s brug af paa (II.14.i)^.

Hver sin Lyst, henkastede K. og rejste ved
sig. Naa, a maa inå.KrJens.DF.77. lette ved
sig, ratte ved sig, strunke op ved sig, se
V lette 8.2, I. ratte 2, strunke 2.2-3.

|| (nu
vist kun dial.) i udtr. for at medføre noget
gemt i ell. under tøjet, i lomme, have noget
paa (II.1.4 slutn.), hos (4) sig; i forb. som
bære, have (jf. Lomme sp.ll69*^ og u.
Penge 2.3), stikke (se II. stikke 6.4; noget
ved sig. hver gang hånd (0: oldermanden) ei

haver den (o: videbogen) ved sig (paa grande-
stævne). Cit.l747. (Vider.II.167). *(han) bæ-
rer flere hundred Scudi ved sig.Hauch.DV
11.62.

II
(dial.) i udtr. for at spise, sætte til

livs. sætte noget ved sig, se II. sætte 7.2.
||

i forb. ved sig selv. 1. i udtr. for at holde
et lem, sanseredskab i ro, ikke benytte det ell.

trække, tage det til sig; i forb. som holde
fingrene (Ohlsson.S.29), grabberne (se
selv sp.l009**), snablen, snuden, øjnene
ved sig selv (se Snabel 2, Snude 2.2, Øje;.
2. (dial.) i udtr. for at være alene, uden andres
selskab; se selv sp.1009**«: 3. i udtr. for, at
en person taler dæmpet, hen for sig, uden at

talen er beregnet for andre, ell. tænker noget i

sit stille sind, uden at give sine tanker hørligt

udtryk, knap var jeg færdig med at tale

saaledes ved mig selv (1871: Førend jeg

havde udtalet i mit Hjerte^, se, da kom
RehGkk&.lMos.24.45(1931). le, mumle, over-
veje, ræsonnere, sige, tænke (noget) ved
sig selv, se II. le I.2 osv.; se ogs. selv sp.
1009*^«:"S:

10 5) i udtr. for beskæftigelse, syssel-
sættelse med noget, (øjeblikkelig) virk-
somhed, optagethed af noget olgn. 5.1) (jf.

bet. 1.2; styrende betegnelse for hvad der haves
ved haanden, benyttes, haandteres ell. passes
under udførelsen af et arbejde (ofte i tilfælde,

hvor betegnelsen for redskab er brugt som
symbol paa virksomheden). En Aften sad han
ved sine Handelsbøger og sin Pengekasse.
Goldschm.BlS.I.166. *(hun er) snild ved sin

20 Yæ\.Gjel.HS.27. tage en . . Tørn ved Aa-
TeTne.ÉBertels.MH.107. Han kunde ikke
finde Fred ved Avisen og gik ovenpaa.
LeckFischer.HM.104. mand ved loddet, se

II. Lod 2.2. blive ved sin læst, se I. Læst 2.

sy ved (sin) ramme, se III. Ramme 1.3.

sidde, staa ved roret, sidde ved statsroret,

se Ror I.2, 2.2, Statsror. 5.2) styrende beteg-

nelse for (hvad der rummer) mad, drikke

olgn., som man er i færd med at nyde, ell.

30 for (del af) maaltid olgn.; undertiden (m.
overgang til bet. 6.i) m. delvis tanke paa
tidspunktet for maaltidet olgn. ell. (jf. bet. Q.2)

som udtr. for en bestemt lejlighed. Dette (0: en
kontrakts underskrivelse) skeede ved et GlaB
Yim. Æreboe.l6. jeg gaaer paa Kroen .. og
hendriver Aftenen ved et Glas 011. Ew.(1914).
III.270. Hans gamle Stridshingst . . stod nu
rolig i Stalden ved Naadsensfoderet. 7ngr. Bi?.

1.159. *Juleaften, o hvor er Du sød . .
|

40 Bonden sidder tidlig ved sit Fad,
|

Sik-

ken Guds Velsignelse af M.&å.PFaber.VY114.
at tilbringe Middagstimen med . . Venne-
passiar ved en Pibe Tobak. Pont.FL.415. jf.

bet. 6.7: „Hun gaaer vist og spadserer ude i

Slotshaven." — „Og bliver ude ved Middags-
bordet I" J?ei&.Poei.//.239. se ogs. u. Dessert,

II. Helt 2, I. svigte 2.2, Trug 1.2. 5.3) uden
(tydelig) tanke paa det stedlige, styrende be-

tegnelse for hvad arbejdet, sysselsættelsen te-

so staar i. min Fornøjelse er at sidde hiemme
ved mit Åxheid. Holb.Jul.sc.5. den rolle fone-

tik spiller ved praktisk undervisning i frem-
mede sipTog.Jesp.MFon.*3. To . . Drenge
kan faa Arbejde i Tørvemose ved KørseL
Kalundborg Folkeblad."/* 1943. 9. sp. 4. (være)
ved toilettet, se Toilet 3. || m. bibet. af et

tidsforløb under beskæftigelse m. noget; (nu
alm.:) med. *Ved ængstlig Vragen svandt
alt femten JJngdomsa,aj:. Oehl.Helge.(1814).

60 167. *Ved Hærværk, ved Manddom forgik

min Ungdomstid. Oehl.XXXI.185. 5.4) sty-

rende betegnelse for, hvad der er genstand for

en fysisk behandling, bearbejdelse, ell. hvad
man foretager sig noget med. Forandring
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ved Financerne . . ved Klosterne. egenhæn-

dig randbemærkning ( UB. Oslo) af Holb. til Hh.

I.281f. (men i teksten: Den Forandring, Hans
Majestet giorde med Klosterne^. *Her maae
vi . . arbeide, snart paa Loftet

|
Som Murere,

og snart ved Tavleværket
|
Som Snedkere.

Oehl.XY120. især i forb. som forandre ved
noget (se forandre l.i^, lave om ved noget

og i forb. gøre noget ved en ell. noget ell.

(delvis med trykstærk præp.) gøre ved noget, lo

gøre en ell. noget ved, se gøre 9.2, ll.i og

tt. 13.14. I har lavet om ved (ell.: paa)
arrangementet j

skalte og valte ved (nu:

med^ noget, se II. skalte 2. 5.5) styrende be-

tegnelse for genstand for (øjeblikkelig) mundt-
lig ell. skriftlig behandling, overvejelse, erin-

dring, studium, opmærksomhed, han veed at

opvække og vedligeholde Opmærksomhed
og Interesse ved de abstrakteste Gjenstande.

Ørst.Br.I.éé. især i forb. sotn dvæle, fæste 20

sig, hæfte sig, opholde sig, standse ved,

fæstne sine tanker, have, holde tankerne
ved noget, se II. dvæle 2 ost;. 5.6) t særlige

forb. m. være. || i udtr. for at være naaet

aX et vist punkt ell. stadium under et arbejde,

en virksomhed, fx. (jf. bet. 5.2) m. h. t. for-

løbet af et maaltid ell. rækkefølgen af dagens
maaltider: Nu er de ved Kaffen. VKorfitsen.

T0.II.6. De ere ved Stegen. 750. ell. (jf.

bet. b.s) m. h. t. punkt i en skriftlig ell. 30

mundtlig fremstilling: Mon den gamle „dansk-
gale" Præst Grundtvig (er) sikker paa alle

sine Forfædres . . Danskhed? Siden vi ere

t'd ham, ville vi . . gjøre ham opmærksom
paa, at . . Dannerdrotten . . er noget af det

Allenidanskeste, der er ULFDreier.FFr.27.
Medens vi er ved Rektor M., skal jeg her

bemærke, at (osv.).JacAnd.Er.II.233. her

er vi ved et af de meget karakteristiske

Punkter i (Heibergs) Vaudeviller. StSprO. 40

Nr.189.96.
|| som udtr. for at man for øje-

blikket er beskæftiget med noget, i færd med
no^et. De skriver De er ved Hattalykil (0: et

tkjaldedigl). Nyerup.(Rask.Br.1.256). Aa, tag
mig med, mens Du er ved det (0: at bære

folk over aaen)]Bøgh.UF.II.86. det er længe
nden, jeg har været ved noget oldnordisk
'Iler Islandsk. A Olr. Breve til Begtrup, (udg.
''24).31.

II ofte trykstærkt, styrende en inf.:

/sselsat med; i færd med; i gang med; i vi- 50

're anv., sotn udtr. for at træffe de sidste for-

^''}~lser til noget, staa umiddelbart foran en
ng, ell. (ofte i forb. færdig ved, lige

• «i, nær ved, nærmest ved, se færdig I.2,

VIII. lige 8.1 slutn., I. nær 6.1, nærmest 1.4^

som udtr. for at noget truer med, er paa nippet
til at ske, indtræde. Dette Brev har jeg vel
10 pange varen ved at skrive psi&.Ctt.l749.

f!i'jp.imt. 1925.302). Pauline var flere Gange
'd at vakle og blive &imxgiig. Goldschm. m
1)1.11.673. Andersen er ved at gaa til ved
;/. bet. W.i) hans (o: Meitlings) Opdra-
fjse. VorUngdom.1932f33.359. Han var ved
t kvæle hende (a: under en omfavnelse).

AaDons.MY 150. han var ved at kunne
(o: kunde næsten eller maaske) spare Dag-
lejeren om Hosten (o: hvis han giftede sig).

ErlKrist.St.8. jf. Hjortø.SL.58. om bevægelse,

udvikling: *Solen er ved at gaae ned. Winth.
NDigtn.l9. Af saadanne Læger (0: kvaksal-

vere) findes der vel endnu adskillige, men de
er dog ved at gaa over i Historien. CauJing.

A.II.169. dette nyeste Stykke København
er ved at blive Valfartssted for morgendue-
lige Medborgere. NatTid."/»1905.M.3.sp.l.

6) (sml. IV under 12.4-6^ angivende (sam-
tidig) tilstedeværelse af visse (særlige)
forhold, omstændigheder. 6.1) angivende
at et vist naturforhold, vejrlig ell. visse foran-

staltninger ell. foreteelser (især: en vis belys-

ning, visse lydfrembringelser) præger en situa-

tion ell. ledsager en foreteelse. Otte Kiellinger

. . kommer ind udi Procession ved et Liire-

St0cke.Holb.UHH.il. 2. Samme Dags Efter-

middag, ved en fortræffelig Belysning af den
skaanske Kyst, begyndte vi en Spadseretour,
Heib.Pros.IX.185. *lytter Du i Natten

|

ved Maaneskin dertil (0: brøndens rislen).

Jørg.BR.13. jf. bet. 11: *Saa seile vi hiem
ved Medbørsvind

|
Til det kiærligtvinkende

Fædreneland. OeAi.XZX. 193. ved dagen,
dagslys, lys, solen, solskin, stjernelys, stjerne-

skin, stjerneskær, godt, daarligt vejr, se

Dag 8.1, I. Dagslys, I. Lys I.2, I. Sol 4.6,

I. regne l.i (og Skrædder 1.2^, Stjernelys

osv. 6.2) angivende en bestemt situation ell.

lejlighed (og undertiden tillige (jf. bet. Q.t)

m. tanke paa tidspunktet), da noget sker ell.

foretages; undertiden (jf. bet. 11.2^ m. bibet.

af, at noget er anledningen, foranledningen ell.

aarsagen til al noget sker, gøres. Saa mange
som findis ved Tyvnet og gribis, de forfølgis

alle og straffis som Tyve. DL.6

—

17—3. kand
der giøres saadan Aliarm ved (1724: for-

medelst^ en lumpen Barselstue. ^oi6. JBars.

(1731J.I.2. Ved Keyser Josephi og Leopoldi
Kroning blev Salvingen forrettet af en
Erkke-Bisp. sa.Anh.l7. Fienden tog Flugten
ved første Anfald. Høysg.S.119. alle de Sjæls-

rørelser, som ved Maaltagning, Kioleprøv-
ning og Tilpasning maa give sig Luft hos
det smukke Køn. Rist.J.50. Ved indtrædende
Vacance skal Embedet deles. F/SO. Bipro-

dukter ved Sukkerfabrikationen af Sukker-
ror er . . Sirup og Rom. MentzO.Pl.l 51. Ved
Strychninforgiftning . . gives Garvesyreopløs-

ning. LægeforeningensAarbog. 1933. 1.141. jf.:

dejligst vi finde, ved Vugge og Grav,
|

Den blommede Mark i det bølgende Hav.
(jrundiv.VS.V.64. ved afrejsen, ankomsten,
tronbestigelsen, va^tafløsningen osv. j

ved
eftersynet, forevisningen, omtalen, synet af

noget; ved sigt, se I. Sigt 2; ved første op-

sigt, salve, øjekast, se Opsigt 2.1, II. Salve 1,

Øjekast; ved anledning af, ved (den(ne))

lejlighed olgn., se Anledning 2.1, Lejlighed

3.1, 4, 6, 6.1. ofte i overskrifter, titler paa
lejlighedsdigte, mindeord, taler olgn.: Ved en

XXVI. luotrykt V, 1861 46
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Vens Bortreise til liorge. Wess.Skrivter.II.

(1787).147. Ved en Fødselsdag. Winth.1.275.

hun digtede et Vers i Adresseavisen med
den Overskrift: „Ved en elsket Religions-

lærers Bortg&ng." Hostr.0.75. 6.3) m. særlig

tanke paa tilstedeværelse, overværelse af noget,

deltagelse i en bestemt sammenkomst (sml.

II. til 4.2, der nu især bruges i mer ell.

mindre faste forb. m. tanke paa deltagelse i

al alm.: være til eksamen, møde osv.; jf. lo

MO.). de (talte) frantzøsk . . ved For-

samlinger og over Boerde. Æreboe.125. *ved
Kirkemusik og ved Gilder

|
Strøg (han) den

brummende B&s. Riber.11.61. jeg (vaagnede)

midt i min Søvn, og blev uforsætlig Tilhører

ved en S&mta\e.Blich.(1920).XIX.109. Jeg

var ikke ved Brylluppet, ved Begravelsen,

ved Festen, ilfO. Man havde (ønsket hans)

Nærværelse ved Aabningshøjtideligheden.

Pont.FL.522. Folk, der købte ved Auktio- 20

neTne.MylErich.S.87. ved en eksamen (jf.

u. rejekt), ved et godt lag (jf. u. I. svigte

2.2^, ved mødet (se II. Møde 1.3^, ved tinge

(se II. Ting 1.3^ osv.; være overværende,
til stede, tilskuer ved noget, se overværende,
I. Sted 11, Tilskuer l.i. 6.4) angivende et vist

stadium, paa hvilket, ell. visse betingende for-

hold, under hvilke noget sker. Lærredet ud-
blødes i en Opløsning af grøn Sæbe ved
70° R.Manufact.(1872).240. at fordampe 1 kg 30

Vand fra og ved 100°. SkibsMask.39. Guld
begynder først at smelte ved en meget høi

Varmegrad. VSO. 6.5) angivende et bestemt

punkt i et forløb, samtidig med hvilket ell.

umiddelbart efter hvilket noget indtræffer. Paa
„To"! hæve Drengene sig op paa Tæerne
med strakte og samlede Knæer. Ved „Tre"
bøie de Knæerne udad saa dybt som muligt.

Gymn.(1828).15. ved den næste Skuffe Jord,
der blev kastet ned, var (hjørnet af kisten) 40

ogsaa hoTte.HCAnd.(1919).I.77. Ved disse

Ord . . stak hun i at græde. MO. (hun) kom
listende og standsede ved hvert Skridt.
Bang.L.67. jf. bet. 6.7: Man ser ved hver
hele og halve Time Modeller i Gaden.
MLorentzen.R.II.106. 6.6) f angivende hvad
der danner afslutningen paa noget; (nu:)
med. alle Comoedier bør endes ved Gifter-

m&a.].Holb.Vgs.(1731).III.5. Han sluttede
sin Tale ved at formane dem til at conti- so
nuere med deres Sessioner. sa.DH.III.473.
6.7) m. ren tidsbetydning, især i forb. m. be-

tegnelse for tidspunkt ell. tidsafsnit; ofte (jf.
bet. I2.2J som udtr. for omtrentlig tidsangi-
velse: henimod; i tiden for; omkring, (om
forb. om(kring) ved se IV om 10.3, om-
kring 8; om forb. ved lag, ved det(te lag,

ved solbjærgslag, ved dette tidslag, ved
disse lige, ved det pas, se Lag 4.2-3, Sol-
bjærgslag, Tidslag, V Uge 2.6, V Pas I.3; om e'o

forb. m. Tid se Tid 32;. Ved årets udgang.
Moth.V71. Skat-Kammeret (var) undertiden
. . i bedre Stand ved Enden af en Krig, end
ved dens Begynåehe. Holb.DH.II.lO. Tidlig

Morgen ved (Oehl.PSkr.II.135: under; So-

lens Opgang. OcR/.iiS. (han var) ved Nat-
tens Udbrud redet til Kjøbenhavn.Gt/ii.
(1849).IV128. Brevene hører op ved 1881.

Cit.l940.(Brandes.Br.ni.xxill). \\ styrende

betegnelse for tidspunkt paa dagen, klokkeslæt

ell. dato. hånd møder om 8 Dage ved 9 Slet,

paa ByQ-Hmg&t.Holb.llJ.V.6. hun har lovet

ved denne Time at lade sig her indfinde.

sa.Usynl.I.l. Man seer (i almanakken) for-

udbestemt . . ved hvilken Time og Minut
Solen staaer op og gaaer ned. Ørst.111. 9.
Een Maaned vilde jeg være i Miinchen, og
den er tilende ved første Juni. HCAnd.Breve.
1.230. Det var ved de smaa Timer. KnudAnd.
HH.171. se ogs. u. op sp.712^*. ved raidnat,

se Midnat 1. ved midnatsstund, se Midnats-
stund, nu især i forb. som ^imorgen osv.)

ved denne, samme tid, ved fire-, femtiden
osv. (se Tid 32;, ved middags-, midnatstid
(se Middags-, Midnatstid;, ved togtiderne

(se Togtid;. || styrende betegnelse for afsnit

af døgnet. *Ved Aften tren i Sal et Bud.
Orundtv.PS.1.134. *Den, som har slet ingen
Ven,

I

Han sidder ved Kvæld alene. /ng.

RSE.Vn.245. ved nat(ten), se Nat 2.4. nu
bruges i reglen forb. med om og best. f. af

subst. (fx. om dagen;,- i flg. tilfælde bruges

dog ved: 1. hvor der delvis tænkes paa det

for tidsrummet ejendommelige lys, liv olgn.

(jf. bet. Q.i): denne Tour maa gjøres ved
Bagen. HCAnd.BCÆ.II.134. hun . . vilde se

en stor Restaurant ved kiten.AAndreasen.
DN.llO. København ved nat • ved (høj)lys

dag, se højlys 1, II. lys 2.3. 2. (især cp; i

forb. ved dag og (ved) nat. Jeg vil tjene

ham ved Nat og ved Dag. Høysg.S.304.

*Dig søger i det Fjerne
|
Min Sjæl ved Dag

og Na.t.Winth.HF.21. De københavnske Po-

litibetjente holder Befolkningen i Tømme
paa Gader og Stræder ved Dag og ved Nat.

Esm.1.87. se ogs. u. Nat 2.4 slutn. 3. i forb.

ved nattetid, se u. Nattetid 1. || styrende

betegnelse for aarstid ell. (især) højtid, mærke-

dag i aaret olgn. *den isnende Kulde ved
Nintex.AxJuél.KF.36. Menneskestrømmen er

Folk, Publikum. F. Eks. ved Jul, Paaske og
Pinse. Buchh. UH.50. ved sommersolhverv,
se Sommersolhverv, oftest i forb. m. ssgr. m.

-tid: ved jule-, midsommer-, mikkelsdags-,

mortensdags-, nytaars-, paaske-, pinse(dags)-,

sommer-, vintertid, se Juletid osv. jf.: hun
kørte til Kirke ved Højtiderne. J-oDons.MF
109.

II
(m. overgang til bet. 12.2; styrende be-

tegnelse for aarstal. Moses, som efter Seth.

Calvisii Regning har leved ved de 1600 Aar
for Christi fødsel. PoulPed.F.l. Kongeriget

havde ved 1830: 700 D MQ med 1200000
Indbyggere. Munch.G.84.

|| f som udtr. for

udstrækning, varighed gennem en periode:

under (IV13.i); i (III.3.2). Den eene løy ved

Perioder; saa at der var et Colon eller Punc-
tum imellem hver Fiction . . Den sidste

var en Continuations - Løgner. Holi. Ep. I

Y
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258. Thortsen har, ved sit Ophold her, for-

talt mig endel om Historierne med Meis-

hng.PVJac.Breve.121. ved tidens længde, se

I. Længde 2.2.
||

(nu i rigsspr. kun emh. (i

kancellistil); sml. bet. 22-2S) styrende en inf.,

hvor alm. rigsspr. nu bruger en (tids)bisætn.

til angivelse af en samtidig handling (indledt

med idet, da, medens ell. samtidig med at^.

Ved at træde ind i Høieloft, kunde han ikke

nok betindre den Kunst, hvormed Konning i'o

Hroar havde ladet Bygningen opføre. OeAJ.

XXXI.15. Ved at sætte ham af i Nærheden
af Præstegaarden, stak en af Mændene ham
en Pung i E&anden.Nordlyset.XI.(1829).236.
Ved at meddele foranstaaende, skal man til-

føje, at Undladelse af at indsende de nævnte
Fortegnelser vil kunne medføre Anvendelse
af Dågbade.Lovtid.A.1935.1. jf. DSt.1922.139.

7) angivende det forhold, at en person
er stillet over for, møder, kommer ud 20

for noget, som han reagerer over for,
forholder sig til paa en vis maade.
7.1) (m. overgang til bet. 7.3 og S.s) i al alm.

at smile ved det, man selv siger ell. gjør.

Høysg.S.119. taus ved mine Skrig
|
Du

solgte mig. Rein.377. du maa tænke dig om
ved alt, hvad du gør. MartinAHans.JR.207.
gøre sig (sine egne) tanker ved noget, se

I. Tanke 6.2. tænke noget ell. sit ved noget,

se tænke 2.8, 6.1, III. sin 6.4. ufølsom ved 30

noget, se ufølsom 2. jf. bet. IO.2: kendes 'ved

en ell. noget, se III. kende 6.2; klædes
(klæde sig) ved noget, se II. klæde 6.

||

« udtr. for at vise maadehold overfor, være til-

freds med noget: (nu:) med; i jforb. som
holde maade ved, lade sig nøje ved noget,

te I. Maade 3.2, IV nøje 1.2. ;/. u. bet. 2.4:

Monsieur skal slippe ved at blive Kag-
itrBzen.Holb.llJ.V.l. 7.2) styrende betegnelse

for levende væsen, som udtr. for en persons 40

optræden overfor, behandling af dette: over for;

mod (VI.6.1). De Tidender faar I aldrig . .

at høre, hvad end mine Forældre beslutte

i (nu: med^ mig.Holb.LSk.il.4. \\ nu kun
jifrb. m. adj., dels i forb. som være god

</«ti. ved en. være . . lemfeldi^ ved ham.
Høysg.S.157. Pigerne var naturhgvis de, der
var værst ved ham. JPJac.1.270. han blev
total fordrukken og var slem baade ved
hende og Drengen, de fik. Budde.JF.59. saa 50

er du ordentlig ved Børnene. AaDons.MVSS.
yaere god, haard, ond, streng, styg, sød, ven-
lig ved en, se god 6.8 osv. dels (l.br. i rigs-

spr.) i forb. m. gøre og substantivisk adj.:

jeg har maat . . skaffe Liget (af hans fader)
af Hunset, at Hånd icke over det Bedrøve-
lige Aasyn skulde falde til at giøre noget
Ont ved sig »elv.KomGrønneg.f.265. gøre
det slemme ved en, se III. slem 2.2. 7.3)

(undfrdden m. bibel, af bet.ll.i) angivende to
en situatuAi ell. tilstand, i hvilken noget
(især: udefra kommende) fremkalder en fynsk
ell. sjælelig reaktion hos en; oas. angivende
en pertons forhold til en handltng, han skal

udføre ell. er ifærd med at udføre. Han kan
brække sig ved at see saadant. fi^øys^.S.iiS.

*Se dem, du (0: Dannebrog) har tilbage!
|

De blusse ved dit 'N&\n.Ing.RSE.IL189.
der var ogsaa nogle Faa, der hyssede (noget.

Folk her gjør for et godt Ord ved nye Styk-
ker). Hrz.Breve.26. karrig paa Elskovsord og
utaalmodig ved Kærtegn.%/PJac. /. i2i. 1

Morges, da var hun (0: det døde barns moder)
jo lidt Ulle ved det, da hun hade mistet ham.
KLars.HPE.41. Jeg bliver svimmel bare ved
Tanken. Buchh. UH.68. jf. bet. 7.i : Man siger

. .: At sukke for ell. over det, man har
hørt: men . .: At sukke ved det, man hører,

eU. ved noget, imens man hører det. Høysg.

S.119. i talrige forb. som blues, give sig,

grue, gyse, kedes, korse sig, ledes, oprøres,

ræddes, rødme, skamme sig, stejle, studse,

væmmes, ynkes ved noget; føle afsky, lede,

modbydelighed, væmmelse ved noget; kruse

sin næse ved, krympe næsen ved, gøre sig

(en) samvittighed ved, løfte skuldrene ved
noget, se II. kruse 1,2, Næse 3.3, Samvittig-
hed 2.2, I. Skulder 2.5; se skævt, surt,

tvært ved, skære ilde ved noget, se V skæv
2.2, IV sur 3.2, II. tvært I.2, IV skære 9.i

;

være (blive) bedrøvet, forskrækket, flov, ge-

nert, ilde, led og ked, modbydelig, rolig,

skamfuld, trykket, undselig, vammel ved
noget.

II
(sml. bet. 11.8-4^ styrende beteg-

nelse for hvad der i en foreliggende situa-

tion ell. tilstand fremkalder, er kilden til glæde,

morskab, lykkefølelse olgn. forlystes ved at

høre, at det gaaer andre vel. Høysg.S.119.
*Du milde Prinds! som finder salig Fryd

|

Ved at opmuntre, ved at hædre Dyd I Lund.
ED. 170. * Hvorfor skulde Hugo

(
Da ingen

Glæde nyde? Hun var lykkelig
| Ved mig;

jeg var det ingentid ved henåe.Oehl.V1.130

(jf. u. lykkelig 2.\). *Latter saa sund som
ved Holbergs Vid

|
Kan ikke med Posten

forskrives. Wilst.D.1.65. De havde en sær
stille Glæde ved at se sig skyet af Naboerne,
hvad de tydede som bitter Ærgrelse. Myi
Erich.VJ.191. fornøje sig, fryde sig, glæde
sig (glædes), lystes, more sig, ro sig ved
noget, se fornøje 3 osv.; glad ved, se glad 2.i.

føle trøst ved noget, se 1. Trøst 3. trøste en
(sig) ved noget, se trøste 3.1-2. || i udtr., der

angiver den lethed ell. besværlighed, hvormed
handlingen tidføres, i forb. sovi have godt,

let, nemt, ondt, slemt, svært, tungt, vanske-
ligt ved, se IV have 9.5 samt nem 5.8 osv.

have møje, umage, vanskelighed ved noget,

se I. Møje 1.2, f. Umage 3.i, Vanskelighed.

8) angivende et tilknytnings- ell. tilhø-

righedsforhold. 8.1) angivende personlige
forhold til en ell. noget; især angiverule

fag, ansættelsesforhold, arbejdssted
olgn.

II (jf. bet. 5.8) styrende betegnelse for

profession, hverv, være ved krigen (9: va^e
soldat). Moth.V288. Gid jeg havde min Søn
ved et godt llandverk. Høysg.S.304. Han er

anbragt ved Handelen. VSO. Landbruget er

46<
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de fleste (af Endelaves beboere) ved.Poi.'Vi

1940.7.8P.3. tjene ved raesse(n), se I. Messe

1.1. (jf. bet. b.i) styrende tneton. anvendt be-

tegnelse for hvad der bruges, udnyttes olgn. af

en professions udøvere; i (nu 1. br.) forb. som

være ved pennen (se I. Pen 2.2^, ploven

(Høysg.S.304), søen (smst. OeconT.V11.41).

II (jf. II. til 20.5^ styrende betegnelse for firma,

institution, virksomhed olgn., hvor en person

er ansat (jf. bet. 3); ofte i forb. være ved lo

noget, hånd kunde blive et eller andet,

enten ved Raadstuen eller Byetinget. Holb.

GW.I.l. Lieutenant ved et Compagnie.

nøysg.S.175. Han er vist Bogholder ved en

Spaiekaisse. VKorfitsen.EYlSO. en Tid, hvor

det at „være ved et Blad" daarligt nok be-

tragtedes som en Livsstilling. i[)ogiVt//i.**/i

1912.1.sp.2. Pastor H. ved Marmorkirken.

JesperEw.PF.35. Far var ved Jernbanen,

Kontrollør. PoL"/, 2944. 3. sp. 5. ved hoffet, 20

ved hove (se I. Hof 3). journalist, medar-
bejder, redaktør ved et blad; degn, præst
ved en kirke; funktionær, inspektør ved en
virksomhed; ansat ved (et blad, et selskab,

en virksomhed) osv.
|| (1. br.) i udtr. for at

være oplært, opvokset under, fortrolig med
visse forhold, opdrage ved noget, se opdrage
2.1. opvant, uvant, van(t) ved, se opvænne,
uvant, II. van I.2, II. vant I.2 (jf. ved-

vant^. 8.2) (jf. bet. 8.5) angivende forhold, 30

der hører ind under ell. er knyttet til noget

ell. angaar, vedrører noget. Ved denne Sag er

adskilUgt at erindre. MO. Som man ser er

Understillingen af Stolen dannet ganske som
ved det først omtalte Bord. Haandv.161. Lys-
styrken kan ved Bremerlampen blive .

.

2-3 Gange saa stor, som ved den almindelige
Buelampe med samme Kraftforbrug. Ja Cour
cfe H Holst. Menneskeaandens Sejre. (1904).183.
omstændighederne ved noget, se Omstæn- 40

dighed l.i. t forb. komme ved noget ell.

noget ved, se II. komme 15. i verbalforb.,

hvor nu bruges med: disse Folk, som beboe
hele Huse og Gaarde, skulle deraf efter Om-
gang med andre Borgere §jøre den sædvan-
lige Nattevagt, som pleier at følge ved
Bnnsene. MR.1722.383. den Fare som er for-

bunden ved Krudtets Transport. MiE.i 795.
882. jf. føje (noget) ved noget u. lY føje 1

slutri.
II (jf. u. bet. 8.1^ angivende forhold i 50

forbindelse med institution, firma, forretnings-
virksomhed, ansættelses-, arbejdssted olgn. den
vaccante Profession her ved Academiet.
Holb.Brv.35. Flere end sex ere syge ved
dette ell. ved et andet Regiment, iføt/s^.

S.163. Offentlighed og Mundtlighed skal saa
snart og saa vidt som muligt gjennemføres
ved hele RetsTp\eien.Grundl.(1849).§79. for-
holdene ved hæren, administrationen, dom-
stolene

i
der hersker stor misfornøjelse ved eo

teatret ! 8.3) t udtr. for at noget har en vis
ejendommelighed, egenskab, en vis (god ell.

daarlig) side, visse ulemper ell. fortrin, ell.

at noget er forbundet med, medfører et vist

(heldigt ell. uheldigt) forhold; undertiden (jf.

bet. 11^ tn. bibet. af et aarsagsforhold. \\ i et

præp.-led, der er knyttet til et (foregaaende)

subst. (ofte i upers. sætn.). at drive Vexel-

Handel eller andet, som er hazard ved.

Holb.llJ.IY6. et Arbeide, som der . . er

Slid ved. LMWedel.WordingborgAmt. (1818).

42. *Der er Kræfter ved det danske Brød.

PMøll.(1855).I.64. Der er Fare, Lykke,
Uheld, Tab ved den Ting. MO. Der er Varme
ved ham (0: Vilh. Andersen) som ved store

Byr. JVJens.(Pol.yiil922.12.sp.5). (barnet)

keg efter alt det der var Bevægelse ved.

G Gregersen. KS. 13. der er held ved ham
(0: han har altid held)

\
der er risiko, vanske-

lighed(er) ved noget; fejl, fordele, mangel,
skyggesider, ulemper ved noget; der er en

hage ved noget; der er (ingen) herlighed,

sjov, stads ved noget; der er ingen stadighed,

trivsel ved en osv.; der er et men, om ved
noget, se II. Men 2, III. Om. se ogs. u.

I. Ting 3.1.
II

i et præp.-led, der er knyttet til

et foreg. adj. i substantivisk anv. Der er noget

sært ved Ixum.Høysg.S.SOS. *er der lidt for

Pynteligt ved Gosserne dér (0: i Sverige):
|

det kommer af de nysselige Birketræ'rl

Rich.1.5. Der var meget godt ved Eriksen

(0: en afdød).Wied.Thum.24. der er noget

muggent ved det, se muggen 2.2. (dagl.) i

forb. som det er det fine (se II. fin 1.3^,

gode, morsomme, sjove ved det: En
Kop kan man ikke alene drikke af — det

er det mindste (0: mindst betydningsfulde,

kun en underordnet egenskab) ved en Kop.

JohsWulff.T.33. have noget majestætisk

osv. ved sig (jf. u. IV have 6.6^; det deilige

Armbaand — Gud, hvor det er nydeligt! —
og saa har det saadan noget Massivt ved
sigl [PCJ Zahle. Etatsraadinde Bruun. (1853).

91. hans Tolstoy-Christendom . . havde ved
sig noget vist fattigmandskjælent. JafcZnu.

GP.70.
II

t forb. m. noget (ikke noget,

intet). Har De mærket noget ved Deres

Mand? Var han nerwøs? Scherfig.Fu.24. se

noget ved (en ell. noget), se se 1.4. oftest

(især talespr.) i forb. derernogetved ham
ell. det. 1. i udtr. for at der er noget at be-

mærke ell. indvende, at der er fordele ell.

(især) ulemper ved noget; i forb. som der er

noget ved enhver ting (se I. Ting 3.4^ ell.

alting. *Een er for lille, og een er for stor . .
|

og saadan er der noget ved enhver. /Scala-

Revyen. 1928. Omkring Hesten. Een er for lille. 3.

Der er noget ved alting. I disse (meget kolde)

Dage er det straks lettere udendørs at holde

Ørene stive. PoU^/il942.13.sp.3. 2. i udtr. for

at der er noget særligt, ejendommeligt, mærke-
ligt ell. betydningsfuldt ved noget (en): „Jeg
drømte, at jeg laae hos ham i Nat." — „Der
er dog noget ved Drømme. Drømme ere ikke

at ioTa,gte." Holb.Er.1.5. jf.: Der var Noget
ved ham, saa freidigt, saa inderligt godt.

HCAnd.(1919).IY.359. spec. i udtr. for noget

fordægtigt, underligt: Der er noget ved ham.
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— man venter at hore om noget galt

eller underligt, ikke netop om noget godt.

Hjortø.ST.108. 3. (ofte forholdsvis trykstærkt)

m. h. t. værdifuld egenskab: der er noget

værdifuldt, lødigt ved ham (det); han (det)

har de rette, gode egenskaber m. h. t. dygtig-

hed, evner, moralsk styrke elL (om ting, for-

hold) m. h. t. lødighed, nytte, udbytte, under-

holdning, morskab olgn. der er dog noget

spr.) styrende betegnelse for ejendom, embede,

levebrød; i forb. som sidde ved en gaard
(se videre u. II. sidde 6.6 og I. Næring 2.s).

de fortrængte og elendige, som i lang Tid
har sidt ved slet og ringe Brød (o: levebrød).

Cit.l734.(RNielsen.Sejerø.(1923).93). Skole-

læreren dér i Sognet var . . død, og Enken
fik Lov til at blive siddende ved Embedet,
imod at hun skulde holde en Lærer. Cit.1889.

ved ham. Moth.V288. der er intet ved det lo (JCLars.ES.vii). sidde ved (en) gaard, se

slags vare. smst. jeg kjender slet Intet til

Græsk, og derfor troer jeg heller ikke, at der

er Noget ved det. Blich.(1920).IX.144. Folk
sagde om den Femte (o: broder): „Ham er

der bestemt Noget ved I han er et godt
Uoyeå.'^ HCAnd.(1919).III.240. *Hun vilde

ikke kysse ham,
|
hun . . nægted Kyssenes

Værdi
|

ja svared ham med kølig Fred:
|

Det er der ikke noget yed.SophClauss.L.31.

Gaard 3.1 ; blive ved gaarden olgn., jf. blive

sp.821"^. 9.2) styrende betegnelse for penge,

formue; især i forb. være ved noget, maa-
skee antages den ny Vaudeville, og saa bliver

jeg jo ved YoxmViQ.HCAnd.BCÆ.1.123. næ-
sten kun i forb. som være ved kasse, muffen,

mønt(en), penge, skillingen, se I. Kasse 2.4

osv.; være, blive ved magt, se u. Magt 5.3.

II
(vel delvis til bet. 9.1 ; dial.) i forb. som

Tror du, der er noget ved at sidde som en 20 sidde (se II. sidde 6.6^, være godt ved det

ensom, gammel Pensionist Aar ud og Aar
må'>PoulSør.BS.184. se ogs. Hjortø.ST.107.

ogs. i udtr. som der er ikke meget ved noget,

der er mere ved noget end noget andet:

Han fortiener Penge paa sin Side, og I paa
{'eres, og jeg tor vedde at jer Næring blir

>edre end hans; thi der er ikke saa meget
nu ved Øltappen, som i gamle D&ge. Holb.

LSk.III.l. Dersom der er det Ringeste ved

(sml. u. bet. d.i), sidde økonomisk godt i det.

Den rige Mand var det saadan gaaet til-

bage med . . men den fattige var bleven

godt ved det. Krist.JyF.Y381. Børnene (er)

jo saadan ved det nu, at de kan sørge for

sig selv. IngvBond.UR.1.16. „jeg er ette i

Stand til at bygge." . . „Naa du er saa'n

ved'et . . Ja, saa kommer jeg jo — . Stine,

ta' min Tegnebog." Lunde.HG. 54. 9.3) (jf.

kam, maa han selv træde tilbage. CBern/i. 30 bet. 2.^) i udtr. for at faa noget i sit eje,

NF.III.ll. Der var meget mere ved Sonja
•nd ved hende selv, saa tusind Gange mere.

KMich.F.66.
\\

(dagl.) i forb. der er 'det

ved en (noget), at — , der er det særlige,

^endommelige forhold i forbindelse med en
(noget), at — . nu var der det ved unge
Sam, at han holdt så forfærdelig meget af

ØlStDrewsen.K.85. der er det ved Jeppe,
at vel er Rollen stor og taknemmelig (osv.).

opnaa ell. tilegne sig, antage noget, faa ved
noget, (vist alm. m. trykstærk præp.; dial.)

opfatte noget; „faa fat paa". Han havde . .

raabt saa højt, og endda kunde Bedste
ikke faa ved mere end det halve. Hans Povls.

JP.51. komme ved noget, (vist oftest m.
trykstærk præp.; dial.) komme i besiddelse

af; faa fat paa; i videre anv.: faa lejlighed

til. nøysg.S.63. kunde jeg ikke komme ved
8ehyberg.TeatretiKrig.(1949).41. \\ i forb. som 40 at kige ind til h&m? Blich.(1920).XXVIII.
hvad er der 'ved dig? (næppe i rigsspr.)

hvad der er i vejen med dig? han (var) saa-

dan af Latter, at han næsten ingen Ver-
dens Ting kunde sige til os. „Men hvad er

• Iff ved Dig?" sagde vi. Oldemors Erindringer.

1908).n0.
II

i forb. hvad er der ved "det?
r der noget tnteressant, monomt forbundet med
det? „lad os gaa i Tivoli I" — „Hvad er der
ved det?"

j || i forb. hvad er der 'ved'et
i'veJdfi]?, (nu oftest dial.) hvad er der galt, 50 véd de gamle Kræfter. Oehl.IVS. kun ved

37. du er vist ikke kommen ærlig ved det.

Feilb. han kom billig ved den (0: en hest).

UfF. komme ved (i rigsspr.: i) snak (med
en), se Snak 1.4. tage ved noget, se tage
sp.580^*f^ samt u. I. Lære 2.2, I. Tro 6.2.

9.4) styrende betegnelse for legemlig ell. sjæle-

lig egenskab, tilstand; især i forb. være ved
noget. Ved gode Kræiter. Leth.(1800). *Hvor
fryder det mit Hierte . . | At finde eder

1>aa færde, i vejen; hvad er der løs? (Johanne
kommer fra venstre (0: efter at hun har hørt

fkænderi fra scenen)). Johanne: „Hvad er

ler ved det'r' PKMøll.ES.7. Hvad mon der
r ved'et med (0: i vejen med) ham nu.
lifrlTidVU1924.Sønd.5.8p.3. Saa opdagede
hun. at han græd. „Hvad er der ve'et?"

'te hun. EBerUls.US. 137. jf.: Madame
hans Hals, tudbrølende): „Jeg elsker

iiL'. — Hall (klapper hende):
ve1 det der er ved" det.'* JVJens.S.60.

9) i udtr. for at noget, især et levende
ræten, besidder, tidder inde med ell.

tilegner sig noget. 9.1) (nu 1. br. i rigs-

fuldkommen Besindelse (0: ædru) skal de

høre mit Forå\&g. Ing. EM. 11.20. *De er

frisk og ved Humøret? Sødb.0D.119. jf. bet.

9.2: „jeg skal i anden Pladsloge." — „O hol

iblandt alle Kisselinkerne." — »Hm, er

Deres Chapeauer ved Penge og Inpertinence

(j: frækhed), saa komme De jo ogsaa i

farstc." Falsen.11.538. især i forb. som være
ved (godt) helbred, ved (sin) helse, ved (sin)

Ja det er 60 helsen, ved (godt) huld, ved godt humør,
ved hægterne, ved kræfter (Schand.FrProv.

130. Elkjær.HF.45. jf. ovf. 1. 48), ved Uve,

ved magt (se Magt 6.1-2), ved godt mod,
ved stemme, ved (god) sundhed, se Helbred
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1-2 08V.; være ved sine fulde fem (sind), ved

sin (fulde) forstand, (nu næppe Ir.:) ved sine

koncepter (Høysg.S.304), ved sin samling,

ved sans, ved sine fem sanser, ved det (sam-

me) sind, ved sit sind, ved sine (fulde) sind,

ved syv sind over en tærskel, ved snøvsen,

se II. fem 2 osv.; være ved sig selv, se II.

selv 1.2 slutn.
||

(jf.u.bet.d.2; dial.) i forb.

som være godt, daarligt ved det, være

rask ell. syg, daarlig ell. være i godt, daarligt lo

humør, hun var bleg . . Men hun sagde at

hun var godt ved det. G Gregersen.KS.122.

Mange af dem var pjaltede, men lige i Tiden

var de godt ved det, de lo og sang. smst.

139. UfF. være ilde ved noget, se III. ilde

3.8. 9.5) (nu ikke i rigsspr.) i udtr. for at be-

sidde en ret, rettighed olgn., have retten paa
sin side olgn. at sætte Grændser for slig

Uorden (o: at en feltskær selv laver medika-

menter) og haandhæve Apothekerne ved de 20

dem forundte Tnvilegier. MR.1783.885. nu
er jeg ved min sag 0: nu har jeg vundet
sagen, er owen^LFeilb. hvem der ikke vil

skarre, vil ikke være ved ret, se II. skarre 2.

9.6) i udtr. for at have, være i en vis alder.

Hånd er vel ved år (0: bedaget). Moth.V70.
en Mand ved sine stadige AsiT.Wiwet.D.91.

hvis hun selv ved modnere Aar vil følge

dette indre Kald (0: at gaa i kloster). Gylb.

VII.230. være ved alder, ungdommen, 30

se Alder 7.4, Ungdom l.i. || nu næsten kun
(vist delvis efter sv. og m. tilknytning til bet.

12.2 ; 1. br.) i forb. m. talord: i en alder af;

paa omkring ved saa og saa mange aar. Ved
sexten Aars Alder blev jeg Student. Gylb.

(1849).IX.139. ved atten Aar var han Fri-

tænker. Ft7/i^nd.Li<<./Y 567. (hun) var en
kraftig, ung Kvinde paa 18 Aar . . Ved de
Fyrre vilde hun nok blive kolossal. Jsa/cDin.

FF.135.
iO) angivende opretholdelse af ell. væ-

ren, forbliven i en vis tilstand, paa
et vist stadium, standpunkt. lO.l) (jf.
bet. 6.1 og 8.1^ i udtr. for at være i en magt-
stilling; i forb, som være ved magten, sidde
ved styret. *I skaffed Hævn mig, da I var
ved 'M.&gten.Gjel.KH.219. det er Arbejder-
partiet, der sidder ved Styret. CHans.BK.80.
10.2) om det forhold at en tilstand er uændret,
opretholdes, bevares; i forb. som ved det 50

gamle fse gammel 6.1). „Hvordan har Deres
Mand det, Fru L.?" . . — „Aa, det er ved
det sa,mme."AaDons.MY240. Hun spurgte
ikke, hvordan det gik . . Det irriterede ham
altid, og desuden vidste hun fra Svigerdat-
teren . . at det var ved det sædvanlige.
sa.S.7. se ogs. u. I. samme 8.2 slutn. være
ved samme, sit gamle pas olgn., se V
Pas 1.2. holde ved hævd, lige, magt, blive,
staa, være ved magt olgn., se Hævd 3.2, eo
III. lig 7, Magt 6.4.

II
i udtr. for at bevare

sin gyldighed, værdi olgn. staa ved magt, ved
sit værd, se Magt 4.2, Værd. være ved (nu: i)

en (vis) pris, se I. Pris 4.4. || i udtr. for at

fastholde, opretholde en skik, et standpunkt

olgn.; i forb. blive, forblive ved noget, se u.

blive 1.1, forblive 1 slutn,; blive ved sit, se

III. sin 6.4. holde ved noget, se II. holde
1.2.

II
(ofte m. trykstærk præp.) i forb. staa

ved noget (se II. staa 6.9, 53 og u. Ord
3.1, II. Tromme 1.4^, (ville) være ved noget

(0: indrømme noget; se være/ gaa 'ved no-

get, {oldn. ganga vi8 e-u, e-t; især dial,)

tilstaa, indrømme, vedgaa noget. VSO.11.327.
(han) søgte at faa hende til at gaa ved
baade denne sidste og tidligere Forhekselser.

Aakj.SP.81. 10.3) i udtr. for at noget ikke

udvikler sig (udvikles, udføres) videre, men
standser (standses) paa et vist stadium, ind-

skrænker sig til dette, stilles i bero; i forb.

som det (for)bliver ved, lade det bero, (for)-

blive ved noget, se u. blive l.i, forblive 3,

II. bero 1.1.

II) angivende , at noget er det
(hjælpe) middel, hvis brug bevirker
noget, ell. er det, der fremkalder, bevir-
ker, foraarsager, er skyld i noget; om
forb. ved det (at), ved at m. flg. bisætn.

se u. bet. 20-22.

1 1.1) styrende betegnelse for genstand, mid-
del, der er bragt i anvendelse, taget til hjælp,

og som ved sine særlige egenskaber, virkninger,

mekaniske funktioner, sin formaalstjenlighed

ell. ved at indgaa som led i en fremgangs-

maade sætter en i stand til at udføre noget,

naa et tilsigtet maal: under anvendelse
af (et hjælpemiddel); ved hjælp af. (til be-

tegnelse af redskab, værktøj olgn., der alene

ell. umiddelbart bruges til udførelsen af noget,

anvendes nu ikke præp. ved, men med (se

III. med 8.1jj. en Spillere, som ved falske

Terninger vandt en stor Sum Penge, af

ha.m.Holb.llJ.1,5, Mod Land -Siderne er

Helsingør . . aaben, og lukkes aUene ved
Porte og S\&ghomme, E Pont. Atlas. 11.282.

*Af Biælker bygt, i rindende Vand
|
Det

(0: badehuset) staaer ved Pæle betrygget.

Oehl.XXX,91, Elektrisk Cyklelygte . . tæn-

des ved en Skrue i Bunden. PolitiE,Kosterbl.

^'^Uil924,3,sp,l, han havde taget Livet af

sin Familie ved Cyancalium. PoL"/i2i542.i.

sp.2. jf.: *Du kiendte mig ved Øiet (0: gen-
\

nem synet, ved at se mig), ved Øret dig
|

igien
|
Hialte (o: H. kendte dig paa dit sprog),

j

Oehl.XXXI.217. aande ved gæller, lunger,
j

se II. aande l.i. (nu næppe br.:) dø, falde
[

ved et sværd olgn., se dø 1.3 og II. Sværd
1.2.

II
(nu sj.) styrende betegnelse for hvad

der iblandes, tilsættes noget (for at bevirke i

noget). Maaltidet oplivedes ved hjemmelavet i

dansk Whisky. Blich.(1920),XIIL139. kryde, 1

krydre ved (nu: medj noget, se II. kryde,

krydre.

1 1.2) styrende betegnelse, der angiver selve

anvendelsen af et middel ell. en fremgangs-
|

maade, udnyttelse af omstændigheder, egne i

evner, egenskaber, „ikke ved Magt og ikke '

ved Styrke (Chr.VI: det skal ikke skee ved
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hær, eller ved magt^, men ved min Aand,"
siger den Herre Zeha,ot\i. Sach.4.6. *Ved Sorg

og selvskabt Plage
|
Du intet retter ud.

SalmHj.31.2. Imidlertid bleve de Messenier

. . ofvervundne ved (Holb.Intr.(1728).8:

med) Svig. Holb.Intr.1.8. Fanden kunde bort-

drives ved Klokke-Lyd. sa.jBp.Tr*i37. Fri-

heden lider alene derved, at vi ved Tvang
j

eller Trudsler nødes tU at giøre det, som vi
'

ikke vme.JSneed.VII.69. Kunde Du, ved
' !uld og Sølv at love,

|
Kjøbe Dig en nordisk

')\nndes Tto.PMøII.(1855).I.64. Den ud-
pressede Saft renses paa forskellig Vis, ved
Tilsætning af Kalk og ved andre Fremgangs-
ma.a,deT.MentzO.Pl.loO. (digtet) vinder ved
Gentagelse (o: ved at gentages). KBalslev.

' Holstein.f1941).100. afstemningen sker ved
M haandsoprækning ; udvælge vinderen ved

lodtrækning; afgøre noget ved selvsyn (se

Selvsyn 1), nøjere undersøgelse; ved hjælp,

middel, tilhjælp af, se Hjælp 2, I. Middel
5.2, Tilhjælp, ved en vis vej, se u. Vej 8.1.

redde sig ved flugt(en), se redde 1.2. ved
kunst, se Kunst 1.3. erobre, indtage ved
storm, se Storm 3.3. (jf. bet. Q.i) m. hibet. af

imtidighed: falde ved første slag, se I. Slag

1.1. ved (olm.: raeå) eet slag, se I. Slag 16.3.

om ved et trylleslag, se Trylleslag. || sty-

rende betegnelse for personlige egenskaber ell.

færdigheder, han (havde) ført dem (o: krige)

ved (nu: med^ saadan Viisdom og Forsig-

tighed at Skat-Kammeret undertiden var i

bedre Stand ved Enden af en Krig, end
ved dens Begyndelse. Holb.DH.11.10. Kom-
me til Ære ved Dyd og Flittighed. JJøt/s^.

^.114. ved trolddom, se Trolddom 1. ved
i g selv, gennem egen hjælp, egne kræfter.

"andheden, i hvilken jeg hviler, var i mig
-elv og kom frem ved mig se\y.Kierk.IV182.
se øgs. u. selv sp.l009*^^. \\ styrende beteg-

nelse for hvad man drager (søger at drage)

nytte, fordel af, faar (søger at faa) udbytte,

fortjeneste af; især m. h. t. handel, (stykke)

arbejde, transaktion, gunstig lejlighed olgn.

ernære sig ved Vask. VSO. ingen Doktor
(havde) tjent en Øre ved hans egen Person.
lhøgLars.FB.43. tjene ved en forretning,

liandel, et køb, et salg; ernære sig ved jour-

nalistik, ved tilfældigt arbejde, ved rov;
' "'ne, lukrere, profitere, staa sig, tabe

'<•) ved noget; vinde ved noget, se

• .i.w»;; spinde silke ved noget, se I. Silke

2. efterstillet styrelsen: Holb.Tyb.111.7 (se u.

hente 2.\). det arbejde er der ikke megen
fortjoneste ved

j || styrende betegnelse for
>nij,ifil ell. maade, der anvendes til at med-

""9^^ fif- II- per 2.\). ved nærværende,
r elge, telegraf, ved trykken, se nærvæ-

rende 3 osv. (jf. bet. 6.7) m. bibel, af samtidig-
hrd- Ved Fremsendelsen af hoslagte under

lennes . . optagne Taxationsforretning,
>-r jeg mig tjenstligt at indstille, at . .

ng.HJ.360.
II (nu næppe br.) angivende

der fremsættes som grund til noget,

undskyldning; (nu:) med. Han søgte . . at

undskylde sig ved ovenmeldte Svaghed.
Holb.Hh.II.420.

1 1.3) styrende betegnelse for noget ude fra

kommende ell. hvad der af sig selv ell. util-

sigtet frembringer, bevirker, medfører, er skyld

i noget: som følge af; gennem; ogs.:

paa grund af. Fæderne-Landet var straf-

fet (haardt) ved saadan stor Konges Forliis.

10 Holb.DH.II.523. *min Mand var Præst,
|

Ved Døden jeg tidligt ham tabte. Heib.ND.
175. da Herts ved sin Døvhed, ikke kan
være saa selskabelig . . er jeg Hønen i

KuTweTi.HCAnd.BC.I.214. Naar man havde
redet i hundrede Dage og ikke var omkom-
men af Hunger og Tørst og Sygdom eller ved
de vilde Dyr. Goldschm. II. 274. Han blev
saaret ved et Sabelhug. MO. Klostret (blev)

rigt ved Gaver og kx\.Rist.FT.127. (hans)
20 Kærtegn . . var krænkende ved deres lAge-

gy\d\g\ied.AaHermann.PH.47. afgaa ved dø-

den, se afgaa 2.2. ved en fejltagelse, forseelse,

skrivefejl, et uheld, en vildfarelse osv.; ved
en hændelse, et (lykke)træf, et puds af

skæbnen, ved skæbnens ugunst, ved (en)

slump(elykke), et slumpetræf, et (ulykkes)-

tilfælde; ved et mirakel, under, (nu næppe
br.; jf. af 1.2) angivende hvad der fremkalder

fysisk lidelse ell. død: Jeg er en Deel Lidende
30 ved en Byld paa Haandledet. fl^C-4«d.J5C.

III. 3. dø ved hunger, se Hunger l.i. styrende

betegnelser for sjælelige foreteelser, der er

skyld i noget: Begge greeb, som ved eet

Huskud, hver een af den gamle Herres
Hænder. Winth.IX.282. han fik ideen ved
en pludselig indskydelse • opstaa ved en
tankeassociation

j ||
(delvis til bet. !{&))

styrende betegnelse for en samtidig situation

ell. begivenhed, der bevirker ell. er skyld i

40 noget. Ved saadant Fald det sang og klang
i hendes Krycker. Holb.Paars.189. Grev A.

foer op af Søvne ved Larmraab og Staal-

gnye. Blich.(1920).XIX.41. Ved denne Ti-

dende sprang begge Fostbrødrene op fra

Bænken, hvorpaa de saidde.Hauch.V201. To
paa Hospital ved (o: efter at være kommet
til skade ved) Sporvogns-Sammenstød. Poi.

yil940.12.sp.6. De ord: ved det: ere ofte

til Overflod i daglig Tale. F. E. Han slog

50 paa Døren, saa hele Huuset røstede ved det.

Høysg.S.109. Han gav mig saa vældig et

Slag i Hovedet, at jeg ravede . . ved det.

smst. Stødet var saa voldsomt, at Muren
revnede ved det (oftere: derved, ogsaa:

deraf). VSO.
1 1.4) spec. anv. af bet. 11.8, styrende be-

tegnelser for naturlige foreteelser, funktioner,

udviklinger, som fremkalder, bevirker noget.

Over bemældte forv&ntskab omvéxles ofte

60 bégståvene ved Derivatiån, Compositi6n, og
Flexi6n, og i sær ved érdenes forplkntclse

fra den ene Dialect til den anden. Høysg.AO.S.

det fineste af Blomsterne sue (bierne) i sig,

og give siden ved den naturlige Gang fra
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sig igien.Suhm.II.85. (gærsvampenes) For-

meringsmaade . . foregaar ved „Knopskyd-

ning". A/cnteO.Pi.266. fødsel ved naturen, se

I. Natur 3. || i udtr. for alderens indflydelse

paa noget; nu alm.: med. Gierrighed tager til

ved Alderen. Holb.MFbl.199. Sancho er end-

nu for grøn om Hagen, han kan give lidt

Stunder, saa sanker han ved Aarene meere

Erfarenhed. Biehl.DQ.III.24. (taleorganernes)

Bøjelighed taber sig ved Alderen. Bredsdor/^-

Afh.lO. se ogs. u. Alder 7.4 slutn.

I (.5) (nu i alm. rigsspr. oftest erstattet af

andre præp.) styrende betegnelse for, hvad

der tjener en til føde ell. opretholder ens liv

ell. forsyner en med noget. *de blier ikke

fede
I

Som maae ved (nu: paa^ Huusmands-
kost paa et Catheder svede. Blich.(1920).IIL

10. opretholde livet ved tørt brød
j
leve

ved (nu alm.: &i) noget, se III. leve 2.2

(jf. ogs. u. Gud 2.2, I. Naade l.i). gøre sig

til gode, mætte sig ved (nu alm.: med)
noget, se god 11.4, II. mætte 1. || i forb. som
holde en ved kost, selskab (se Selskab

1.5^ olgn., (i rigsspr. alm.:) med. Jeg holdt

mig selv ved Kost. Buchh.FD.147. se ogs. u.

Snak 1.4. II
hertil muligvis forb. turde ved

noget, se turde 8.2.
|| f styrende betegnelse

for det, hvormed noget forsynes, et embede be-

sættes olgn.; (nu:) med. Gram.Breve.301 (se u.

forsyne 1^. ||
(nu 1. br.) angivende hvad der

bruges til at erstatte, remplacere noget ved

en ombytning; (nu alm.:) med; i forb. som:
hvad Landet mangler over Jordskorpen,
det erstattes igien fuldelig ved hvad der
udi Biergene hefindes. Oehl.XXX.3. Daarligt
Nemme erstattes undertiden ved Fliid. VSO.
holde skadesløs ved, se skadesløs 2.2. om-
skifte, substituere noget ved noget andet,
se omskifte l.i, substituere 3.

11.6) styrende betegnelse for et forhold, der

giver en ret, beføjelse (jf. bet. ll.gj ell. bestem-
mer noget, danner grundlag for noget: paa
grundlag af; ifølge; i kraft af. *Pandolfus
ene kand ved Broders Myndighed

|
Udslucke

denne Ild og os forhverve Fred,
| Og tvinge

begge at indsticke Sværd og Glavind. HoJ6.
Mel.Y2. *Ved salig Rasmus Langeland,

|

Som ikke var Poet . .
|
Ved store Belt og

Smakker
|
Udmærkedes kun før

|
Korsøer.

Wess.235. *ingen Qvinde, om hun end staaer
høit

I
Ved Skjønhed og ved Byrd, fortrænge

skal
I
Det Billed, I har indtrykt i min Sjæl.

Hrz.IX.326. Homer har . . ogsaa skrevet en
Batrachomyomachi, men er ikke ved den
bleven classisk eller udødelig. Kierk.1.34. det
er forbudt ved Lov at spinde ren Uld. PoL
''U1941.9.SP.2. Ved Gavebrev af 18de Juni
1906 skænkede Etatsraad Jonas Collin sin
Samling af originale Forfattermanuskripter
til det kgl. BihMotek. CSPet.Afhandlinger.
(1949).287. Ved kongeUg resolution af 6. juU
1960 er stationsforstander (N.N.) efter an-
søgning på grund af alder afskediget i nåde
og med pension. Statstidende."/il950.1.sp.l.

forkaste, vedtage (noget), vælge en ved alle,

de fleste stemmer, se 1. Stemme 4.4. en-

hver bliver salig ved sin tro, se salig l.i.

*I maa vide ved (alm.: af^ Erfaring,
|

At jeg . . bestandig
|
Kun gjør, hvad selv

jeg vil. Heib.Poet.IV221. Skal man da gifte

sig, uagtet man ved tolv Aars Erfaring

veed, at man ikke passer sammen, smst.

VI.373.

10 1 1.7) styrende betegnelse for hvad der er tegn

paa ell. tyder paa noget ell. (især) hvad der

er (ell. bruges som) middel til at (af) mærke,
kendetegne, symbolisere, betegne ell. gengive

noget, den Gud, som svarer ved Ilden (1931:

med Ild^ (o: idet han tænder ild i brændofferet),

han er Gud. lKg.18.24. man . . formerkede
hendes Blufærdighed ved en Rødme, som
steeg op i hendes Ansigt. Suhm.I.19. De en-

kelte Blomster (hos ægte kastanie) sidder

20 mange sammen i lange oprette Stande, der

er ret iøjnefaldende ved deres lysegule

F&Tver. Ment20.Pl.71. Sukkerroen adskiller

sig fra de øvrige Roer . . ved at have en

mindre Rod . . og i kemisk Henseende ved
sit store Indhold af Sukker, smst.152. en

midlertidig Vej, der . . bliver at betegne

ved iøjnefaldende Mærker. LovNr.l58"U1938.

§17,1. være karakteriseret, kendetegnet ved
noget I gengive, oversætte (et ord) ved (et

30 andet)
j
forstaa noget ved noget, brugt som

forklaring af i hvilken betydning, med hvilket

indhold man bruger et udtryk. Ved det For-

nødne forstaaes ikke alene det, som Naturen
behøver, men og det, som vi ere vante til.

JSneed.VII.73. De Lærde — ved Lærde for-

staaer jeg her blot Skribenter, og modsætter
dem Almuesmænd, som ikke skrive. JBaden.
Gram.* (1792). 5. mene noget ved noget, se

mene l.i. jf.: Ikke skulde jeg tro, at De ved

40 denne Islænder mente Dem selv. PEMiill.

(Rask.Br.1.232). \\ ved navn, se Navn
1.1-3 og nævne l.i, 2.2, jf.: Det Navn, man
skal bære i firs Aar og huskes ved i tusinde.

MartinÅHans.JR.107.
1 1.8) styrende betegnelse for ting ell. forhold,

der danner forbindelsesled, mellemled ell. ad-

skillelse, skel. Med disse syv (vokaler i et

vokalskema) har i ingen forvåntskab uden
middelbar ved e paa den ene og ved y paa

50 den anden side. Høysg.AG.5. *Ja, sjeldcn er

i Staden
|
En Have som den her.

|
Og ad-

skilt kun ved Gaden,
|
Er Volden ganske

nær. Heib.Poet.IX.60. en Række Pæle, der

foroven ere forenede ved en svær Lægte.

Tidsskr.f.Fiskeri.1873.144. der er jeg kun
ved Tæppet skilt fra dem.Gjel.HS.118. For-

bindelsen mellem Skælbenet og Overkæben
dannes ved Kindbenet. Lieberkind.DYX.40.
omgivet ved, se omgive 2.

11.9) styrende personbetegnelse, der angiver

den, der udfører noget, især for en anden, paa
en andens vegne, som mellemled, mellemmand,
ell. den, der er den virkende kraft .i (bag) et

foretagende. \\ angivende at personen optræder
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paa ens vegne, udfører noget for en, skaffer en

forbindelse i stand ml. to persotier olgn. Juda
sendte det Gedekid ved sin Ven (1931:

sendte sin Ven . . med Gedekiddetj. iMos.
38.20. da jeg i Gaar kom igien, lod hånd
mig svare ved . . Arv (o: en tjener), at hånd
ikke havde Leilighed at tale med mig den
g&ng.Holb.HAmb.I.l. Kongen spurgte . . ved
en Tolk, hvad Kong F. tog sig iore? Schous-

bølle.Saxo.129. *Jeg har ved Bønder og ved lo

TYælle ladet |
Den (o: stenen) bringe hid.

Oehl.lV.45. Jeg fik det at vide ved ham
(middelbart; umiddelbart: af ham).ilfO. der-

som Sagsøgte ikke under Sagen giver Møde
ved antagen ^SkglaxQr.JurFormularbog.*20.

Auktionskataloget føres af Auktionslederen
personlig eller ved en anden under hans
umiddelbare Tilsyn. /ns^r.iVr. 98 »/« 293 7.//.

§7. møde ved en, se V møde 3.2. || angivende

at et forhold beror paa en, ell. at en handling, 20

ttdvikling kommer i stand gennem ell. takket

være en persons virken (især saaledes at per-

sonen betragtes som talerør for noget, repræsen-

tant for en gruppe personer, en bevægelse, ell.

som et redskab i andres ell. skæbnens haand).

Ved mig regjere Konger, og ved mig be-

skikke Fyrster Ret. Ords.8.1 5. Ved Fichte og
Schelling tog Videnskaben en endnu høiere

¥lugt.Ørst.IX.62. Skuespillerpersonalet . .

fik ofte ved hende sat Et og Andet igien- 30

nem.Oehl.Er.il.94. jeg var heldig nok, ved
nogle Kunstnere, at faae (billedet) at see.

HCAnd.Breve.1.180. »Slumrer sødt i Sles-

vigs Jord,
I

D)Tekjøbt den blev ved Eder!
Holst. 1.5. Godfred snigmyrdedes ved en
af sine egne Kngsmddnd.Allen.DS.I.l. *De
vante Ting, vi trives blandt,

|
ved ham

(9: Aakjær) blev ny og unge. Holstein.SB.

80. Danskerne fik deres Maal ved K. A.

og S. (0: i en fodboldkamp). Pol.*/iol937.8. ao

$p.l.
II

ofte i bogtitler (især angivende den,

der har samlet, oversat, bearbejdet ell. udgivet

bogen): Adskillige store Heltes og berømme-
lige Mænds, sær Orientalske og Indianske

sammenlignede Historier og Bedrifter efter

Plutarchi Maado Ved L. Holberg. IIolb.(bog-

titel.1739). Edda eller Skandinavernes he-

denske Gudelære. Oversat ved R. Nyerup.
boglitel.1808. Nyt Udvalg af Selskabs- og
•lægersange for Kongens Livjægercorps, ved 50

n.t>.}Aa\\eT.bogtitel.l829. Skrifter af Paulus
Uflie. Udgivet af det Danske Sprog- og
1 itt. raturselskab. Første Bind ved P. Seve-
nriaun. bogtitel.1932.

I I.IO) styrende betegnelse for levende væsen,
der er en af parterne ved avling af afkom. \\

tyrende betegnelse for den mandlige part, fa-
i'^rn. Ved ham fødde hun tvende Sønner.

'libelle.Saxo.345. jf.: Jeg tror paa Jesus
' 113, Guds enbaame Søn, vor Herre, som 60

ridfangen ved (1860: &f) den Helligaand.
I k.(1909).§66. især i forb. faa, have et
ijarn ved (nu oftest: med^ en mand, blive

froetaomraelig, svanger (se frugtsommelig 1,

svanger 1), tyk ved en mand: *De var til-

sammen i otte Aar,
| syv Sønner hun ved

den Havmand ta,a,T.DFU.I.nr.ll.5. Hustrue,
som Husbond haver og Barn ved hannem.
DL.5—4—18. Men hvordan det nu gik og
ikke gik, saa kom de unge Folk hverandre
for nær, og hun fik et Barn ved ham.Blich.
(1919).XIX.200. Har hun en Dreng ved en
Urtekræmmer? Wied.MB.I.13. imens „ligger

han i" med hende Lyngbjærgtøsen, ja, for

hun er naturligvis tyk ved ham. Skjoldb.NM.
189. (især fagl. (vet.)) m. h. t. hesteavl: Hun
havde sin egen Ridehoppe; den havde ..

haft Føl . . ved en . . Frederiksborg Hingst.

Rosenkrantz.MC.63. Af sættes ved Angivelse

af en Hests Forældre foran Moderens Navn
ligesom „ved" foran Faderens f. Ex. Alex-

ander ved The Warrior af Adv&nce. IdrætsB.

11.817.
II

(nu 1. br.) styrende betegnelse for

den kvindelige part, moderen; især i udtr. for

at faderen avler, faar et barn med hende.

uden hånd haver Barn ved hende. DL.5

—

3—16. Ved hende avlede han (0: Chri-

stian III) (1.) Friderich. Ilolb. DH. II. 397.

Bera, Prindsesse af Upsal, var hans Dron-
ning. Ved hende blev han Fader til Syvald.

Suhm.(SkVid.XII.95). (hun var) født ved
en Vedsoverske. ThitJens. VA.1.262.

II. Il) egl. (til bet. II.2 og ^) styrende be-

tegnelse for hvad der anvendes til at afgøre,

bevidne, bekræfte noget. (Harald forpligtede)

sig til ved Eed icke at kiemme eller klippe

sit Haar, forend hånd hafde bemestred sig

heele Norge. IIolb.Intr.II.2. *Vi ..
|
Afgiøre

Sagen vil alleene ved Duell. sa.Mel.V4. rense

sig ved ed, ved jæmbyrd, se II. rense 2.2.

II
t videre anv. i udtr. for at paaberaabe sig

noget helligt ell. kært under bevidnelse, be-

kræftelse, bedyrelse af noget ell. (foræld.) under
bøn om noget; i forb. som bede, sværge
ved gud osv. (se u. I. sværge 1 og u. II.

hellig 3.1, Navn 2.i^. jeg beder ved alt det

som helligt er, at hun ikke haver de Tanker
om sin ringe Tiener. Holb.Usynl.11. 4. *Det
var sig Herr Asker Ryg,

|
Han bad vel ved

vor Frue:
|
„Give det Gud i Himmerig,

|

At jeg et Taarn maatte akneV Oehl.XXIV
160. Hauch.SD.II.86. Jeg forsikkrer det ved
min Ære. AfO. Hun besvoer ham ved Mindet
om den Afdøde at blive sit Løfte tro. VSO.
i forkortede udtr. (uden verbum), ofte brugt som
eder: Ved min Faders Siel, der avlede mig,

sagde S&ncho. Biehl.DQ.II.63. »Ved Ygdra-
sill ved Urdurs Qvæld, ved Mimers Brønd,

|

. . Jeg spotter ei.Oehl.ND.180. »Hvis Eders

Fordring havde Lovens Medhold,
|
Ved St.

Søren i Rye! Herr Bugge skulde tvinges
|

Til at adlyde Loven. Ilrz.XI.65. nej — han
ejede ved Himlen ikke en Svovlstik. SfZ)rew-

sen.K.105. ved gud, ved alle helgener, ved
den levende, ved mænd, ved profetens skæg,

ved min salighed, ved min sand, ved min
sjæl, ved min moders skygge, se Gud 3.2,

Helgen 1, II. levende 3.i , I. Mand 14.i,

X XVI. R«itrylct V, 1961 47
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I. Profet 1.3, Salighed 6, I. Sand 1, Sjæl 3,2,

I. Skygge 6.1 ; i eufem. udtr. som ved alma-

nakken, ved grød, se Almanak, Grød 3. sml.

u. V vide 2.6. || hertil maaske udtr. som det gør

ell lider han ikke ved (alm.: for, se lY. for

11) sin død. Høysg.S.305.

12) angivende, at noget tjener som
sammenlignings- ell. vurderingsgrund-
lag ell. som maal(s-angivelse). 12.1) (nu

næppe i rigsspr.) i udtr. for Ugestilling ell. lo

sammenligning, vurdering. *A\ den Synd, du
mindes kand, |

Veyer ikke ved (o: saa meget

som) et Grand |
Mod Guds Naades Magt at

regne. Brors. 73. *Hans (o: djævelens) Magt
ey magter ved et Haar,

|
Saa længe jeg i

Jesu staaer. smst.151. lige ved, se Y. lige l.i,

3.1, VIII. lige 1.1 ; komme ved, ligne ved,

sætte i ligning ved, maale sig ved, rangere

(Uge) ved, sammenligne ved, se II. komme
6.2, ligne 6.2, 7, I. Ligning 2.2, I. maale 1.6, 20

rangere 3.2, sammenligne; agte, regne, skat-

tere ved, se agte 2.3 (og u. Havreavne, I.

Sko 1), II. regne 7.1, I. skattere 2.i; (ikke)

agte, anse ell. regne ved en hægte, en sild,

se I. Hægte I.2, Sild 2.2. 12.2) angivende om-
trentliglied i maal, antal: omkring; cirka, der

skal være Rum imellem Eder og imellem
den, ved tusinde Alen i Maal (1931: en
Afstand af 2000 Alen). Jos.3.4. der (lammet)
oplod det syvende Segl, blev der Stilhed i 30

Himmelen ved (1907: omtrent^ en halv
Time. Aab.8.1. et Sted, kaldet Graver-Hullet,

hvor der er ved tredive Favne dybt. Thurah.
B.281. Man kender ved 60 Arter (af planten).

Aller.^VI.(1899).25. jf.: hver Tome kommer
mig i alt ved 1300. Rigsdaler Dansk. Lanje-
hek.Breve.501. (saa) ved et ell. en pas, se

Y. Pas 1.4.
II
nu i rigsspr. næsten kun i forh.

henved, omkring ved (se henved 2, II. om-
kring 8; jf. om ved u. IV om 10.3j samt i io

omtrentlige aldersangivelser (m. overgang til

let. 9.6): (hun) var nu en Enke ved (1948:
paaj fixe og firsindstive Aar. Luc.2.37. Denne
Pige jeg vil gifte mig med var ved 4 Aar
gammel, da jeg først saae Hende. Zom
Grønneg.II.106. han var da ved 66 år g&m-
me\.ADJørg.IV487. Nu var de jo begge
ved de halythundrede a.siT. MKlitgaard.MS.9.
1 2.3) f angivende den maalenhed, der anvendes
ved maaling, optælling olgn.; (nu:) i. det er 50
ikke heller ved Pundevis at dette Seglgarn
føres ind til os, men ved Skippunds-viis, og
ikke ved enkelte Centner at Søm føres ind
til os, med ved Hundrede og ved Tusende
Centner. Occonr.//.4i. Ei tælles denne Skare
(0: af kristne) ved Hundreder og hundrede
Tusinder. Monrad. Prædikener. (1871). 6. jf.

:

den som udfører deres hær ved (1871: efter)

tai.Es.40.26(Chr.VI).
B. som adv. ell. præp. uden styrelse; om eo

forl. hæfte, hætte ved se II. hæfte 7, III.

hætte (jf. u. vederhæftig^.

I3X svarende til bet. 1 \\ i forh. (ofte skrevet
som ssgr.) m. adv. (vi) gik ind i det fortreffe-

lige Cabinet næstved (0: lige ved siden af).

Riher.(Egeria.1,2.(1805).115). (lynnedslaget)

spaltede Skorstenen oppe ved (0: foroven).

Hjort.KritLit.II.v. et uendelig blidt Blaat,

glat og vincablaat nærmest ved, men rynket
af Bris og dybere blaat længere ude. Knud
Pouls.(SWerner.Djursland.(1935).Indl.6). Nu
er Stemmen nærmere ved.AaDons.MV205.
især i flg. forh. (hvoraf nogle ogs. hruges i

videre (ikke-stedlige) anvendelser), dels m.
steds -adv.: bag-, der-, for-, her-, hvor-,

neden-, oven-ved (se u. III. bag 6.I8, der-

ved, TV. for 19, herved osv.), dels m. adv., der

angiver nærhedsgrad: lige, nær, tæt ved (se

VIII. lige 7.4, nærved, tæt IO.2J. || i udtr.

for at anbringe noget ved (siden af) noget ell.

vedlægge det; i forh. som. lægge ved, se II.

lægge 47.
|| (1. br.) i udtr. for at sætte et mærke

ved, gøre en tilføjelse til noget skrevet ell. trykt,

(læreren sagde) at jeg vel kunne fortiene

helt Udmærketgodt for den (o: en stil), men
for at jeg dog ikke skulde tro at den slet

ikke kunne skrives bedre, vilde han give

mig et ? \ed.HCAnd.BCÆ.I.20.
\\

(delvis

til bet. lå) i udtr. for at tilsætte, iblande

noget, være iblandet noget. Kvaset (af ribs)

i Posen kan . . selv om Stilkene ere ved,

koges op i lidt Vand og afvrides. Lom/i.jy.27.

man (tager) en ung Høne, parterer den . .

og steger den . . Drys lidt Salt ved. PoVU
1934.Sønd.30.sp.3. spæde ved, se spæde
2.1 og (i videre anv.) 3.3.

14) svarende til bet. 2, især 2.1-4
|| i udtr.

for at fæste ell. være fæstet ved noget, hænge,

klæbe fast ved noget olgn. Naar . . et Skib

hade stukket Ankeret fra sig og sat Bøje
\ed.Galsch.H.150. Der var en Seddel fæstet

ved, et Mærke bundet xed.VSO. sætte Pri-

sen \ed.Ludv. hæfte ved, se II. hæfte 2.4,

6.1 ; hænge ved (ogs. i videre anv.), se hænge
8.9. der er aldrig saa fedt et stykke, der jo

er en kirtel ved, se Kirtel 1. || i udtr. for at

fastholde, ikke slippe sit tag i noget ell. tage

fat i noget, understøtte noget olgn. tage ved:
Hvad hedder Præstens røde Ko? . . Tag
bedre \ed\ Krist.BRL.163. ogs. i videre anv.,

se II. tage 47.
||

(nu næppe br.) i udtr. for,

at mad brænder paa (bunden af gryden osv.).

brænde ved, se II. brænde 27.

15) (dial.) svarende til bet. å; til bet.i.i:

Der var ingen ved, som saae det. VSO.1.702.

Feilb. Der var ingen ved, da hun blev syg.

UfF. til bet. 4.2 : Barnet . . arbejder sammen
med Forældrene og de Gamle, mest hjemme
\ed. AndNx.LK.73. (børnene) skulde lege

hjemme ved, sagde Mor. Hans Povls.RF.9. \\

til bet. 4.4. snakkes, tales ved, se snakke 5,

II. tale 27.

16) svarende til bet. 6; i forh. gøre ved,

se gøre 13.14; jf. kunne ved u. kunne 24. ||

(jarg.) i udtr. for at faa noget under hænder,

i arbejde: en Svend kunde skrive det paa
sin Ugeløn, saa snart han havde faaet et

Par Sko „ved", saaledes hed det, naar han
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havde faaet udleveret Over- og Bundlæder
til et ?eLi.Aftenbladet.*''/tl933.11.sp.6.

17) (nu næppe hr.) svarende til bet. 8(.2-3),

i forb. som der er noget ved. (Christi til-

hængere) har ikke været at bringe fra Christo

med al verdens pinseler . . See det er jo

aabenbare beviis paa, at der maae dog være
nogen u-synlig sødhed og salighed ved. Hersl.

<.21. Er der Feberagtighed ved, og den
Syge er ikke alt for ung, saa tager man en
Aareladelse til Hielp. Tode.itf.^.

18) svarende til bet. 9; i flg. anv.: 18.1)

(dial.) til bet. 9.3 ; i forb. som blive ved (Phys
BibUI.180. Feilb.1.89), tage ved (se II. tage

47.2j, om hundyr (især ko): blive drægtig.

18.2) t til bet. 9,4, om legemlig éll. sjælelig til-

stand; i forb. som være ilde, henh. vel
ved, være ved daarligt (godt) helbred, være
daarligt (godt) tilpas. Moth.V287.

19) svarende til bet. 10 (.2-3); i forb. som
bUve ved, holde ved, vare ved, se blive 7.6,

II. holde 48, Y. vare 1.3 ;
gaa ved, se u. gaa 39.

C. (i bet. 20-22 til bet. 11) brugt i forb.

m. andre ord ell. alene som sætningsindleder

(konj.).

20) t forb. ved det at, (tilsvarende udtr.

i æda. og oldn., fx.: thæn fisk, som leuer

with thæt, at the swæliæ andræ fiskæ.^ilf.i7,

oldn. hann vaknar vi6 J)at, at skipit skalf

allt; nu nærmest vulg. ell. dial., jf, om forb.

ved det (at): „I daglig tale.'' Mikkels.Ordf.

529} angivende en fremgangsmaade, der be-

nyttes, ell. omstændighed, der bevirker, foraar-

sager, er skyld i noget: derigennem, derved at;

eftersom; fordi, (papegøjen) havde lært saa
færdig at tale, ved det at han havde siddet

mig paa Haanden, lagt Nebbet op til min
Kiæbe, og saaledes talet tydelig efter mig.

Robinson.1.221 . Imidlertid bleve Markerne i

Danmark, ved det at de ikke bleve pløyede
og dyrkede, begroede med Krat og Skov.
Schousbelle.Saxo.244. Ved det, at Skuden
gik i Kystfarten . . fik vi nu og da en og
anden Passager mQå.Drachm.KK.62. man
fik jo ikke Noget at se, ved det at det skete
om Natten, saa man sov fra ået.MaglPet.
F.I.J9. ved det a' jæ' altid har vaaren
• -^ os saa krøv jæ' ing under Sofaen.

"nP.Deterikkemigl(1920).22.
21) (nu nærmest vulg. ell. dial.) i forb.

ved det, d. s. s. bet. 20. Fæderne- Landet
var straffet (haardt) ved saadan stor Kon-
.-'('s P'orliis, og ved det han saa hastigen
var bortrykket. Holb.DH.11.523. Kreaturene
• . kan (ikke) finde mindste Føde, ved
lif't Jorden er der (0: i udmarkerne) al-

tiiind. liL' H\et.Suhm.VI.366. Baagea.SkR.155.
(hun) skaffede sig der samme Lov og Legn,
»om Ingild, ved det hun først fik Gudrod
til at slaae sin Broder: Halvdan, ihjel.

<'irundtv.Hn(nre.J.50. „Hvodden er han kom-
met paa saadden en pip Idé?!" — „.Jo det
"r ved det han er \\c\\\?,." Soya.BM.20.
l{-isk.F,fn.skeBS.90. UfF. || (jf.bet.2Z) m.

delvis bet. af samtidighed: idet. da han var
lam paa den ene Food, hinkede hun for-

agtelig efter ham, ved det hun, tiUige med
sin Moder, fulgte ham til Tiøx^.EPont.Men.
III.493. *(jeg) blev til nye Forundring
rykket,

|
Ved det jeg just en Lerke saae.

Tullin.Maj.Bl.r

22) i forb. ved at. 22.1) styrende en sætning,

der angiver fremgangs-, udviklingsmaade, pro-

10 ces, indtrædende begivenhed, kendetegn olgn.

klatrende Buske, hvis Blomster er ejendom-
melige ved, at Kronbladene er traadformet
ioTlængede. MentzO.Pl.296. Endnu staar der

. . tilbage at fri selve Jærnet ud af Malmen.
Dette kan ske ved, at man blander den
sønderslagne Malm med Kul og sætter disse

i Brand, la Cour & H Holst. Menneskeaandens
Sejre.(1904).100. Ulykken skete, ved at stil-

ladset styrtede ned. Mikkels.Ordf.528. smst.

20 527. Skal et fredeligt samliv kunne gen-

oprettes i vor haardt prøvede verdensdel,

maa det være ved, at vi . . føler os som del-

tagere i en fæUeshusholdning. Finons^tdende.

1946/47.373.sp.l. 22.2) (dial.) m. ren tidsbet.

(„da", „naar") ell. aarsagsbet. („fordi"). Han
kom saa til Guldager ved at min Moder
var godt kendt med dem i Hvam. JFJens.
HH.196. UfF.

23) iænyd., glda. d. s.; sml. bel. 6.7 slutn.;

30 dial.) ved alene brugt som konj., indledende

en tidsbisætn.: idet; da; ogs.: medens. Jørgen
Skræder han fortalte, ved vi gik fra Kerke,
at de har sat vos op i Skat. Lunde.F.8. Ved
jeg var en halv Snes gammel, var der

en Fisker hjemme paa Skarø, der fangede
en Sjæld (0: sæl). Fynsknjemstavn.1939.192.
Feilb. UfF. m.'bibet. af grund, aarsag: ved
jeg kom reysende her igiennem , . skulle det

nu saa komme sig, at jeg saae dend søde

40 EMse.KomOrønneg.1.150.
Ved-, i ssgr. I) (især bot., forst.) af II.

Ved, bl. a. (foruden de ndf. medtagne) Ved-
affald, -agtig, -aske (nu næppe br.: træaske.

(Kalk.lV.762). Amberg. MO.), -bunke, -bæ-
ring (o: det at bære brænde (ind)), -kløvning,

-knude, -produkt(ion) , -spaltning, -stabel,

-stak, -stykke og bot. ssgr. som Ved-dannelse,

-lag. 2) oftest m. hovedtryk paa 1. led (jf. dog

vedbørlig og vedligeholde^ og m. stød paa
50 2. led, hvor dette er lydligt muligt; af VI. ved;

om vekslen m. veder- s. d. f -behold, et.

vbs. til -beholde: bibehold(else) . med Ved-
behold af alle sine Indkomster (fritages han)
for sit Embede (i universitetsdirektionen).

Colle^al-Tidende.1817.213. med Vedbehofd
af sin havende Ancionnetet. MR. 1848.39.

t -beholde, v. vbs. jf. -behold, (efter ty.

beibehalten (se bibeholde^* jf. VL ved IO.2

og 19) bibeholde; bevare, den Rettighed, han
60 havde til at enten vedbeholde eller igicn

oprette Vildbanen. .9tompe./. 77^, et stedse

afvexicnde bølgeformigt Terrain, der ved-

beholder denne Beskaffenhed, indtil henad
mod Gudenaaes BTeddeT.Blich.(1920).XXI.

47*
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227. Den i Scholtens Ravelin beliggende

(have) vedbeholdes for Commandanten. MR.
1849.226.

Vedbend, en ell. (nu kun brugt som

koll.) et ^*snart fortørres |
Det slanke Ved-

bend, naar en Storm har knækket
|
Den

Eeg, hvorom det snoede sig.Ew.(1914).V

107. Huset (var) dækket med det tætteste,

mørkegrønne Vedbende. Egeberg. HS. 1. 138)

.

[ive6|bæn('), nu ofte 've6|bæn'd] (sj. skrevet

Vebend. JVJens.VL.21. — nu mindre br.

Vedbende. 2Makk.6.7(Chr.VI: vedbænde^.

vAph. Nath.VIII. 381. Viborg. PI. (1793). 50.

Ploug. 1. 189. Lange. Flora. 566. Forst O. jf.

Saaby.'' s^ Vedbinde. Vedbinde- Rankerne.

HCAnd.BC.II.157. f Vedbene. Holb.Metam.

6. sa.Herod.l38). flt. d. s. (ChKjerulf.GH.

17) ell. (mindre br.) -er (Dumetius.III.

118. Biehl.DQ.III.180. Dreier.BotTerm.271.

CVaupell.S.61. Bergs.PP.467) ell. (nu næppe
br.) -e (Ew.(1914).1.299). (æda. withbændæ
(AM.), witbendæ (Småstykker. (1884-91).

27), sv.dial. veben, /su. vedbende, widbeen;

jf. betegnelser for vedbend og andre klatrende

planter (især gedeblad og sneiie) som Ved-
vindel (s. d.), SV. dial. jord-, murbinda, no.

dial. vibendel, oeng. wudu- binde, -bindle,

-winde, widuwinde, wij)e-, wi{)owinde, eng.

woodbine, mnt. wedewinde; smsat af II. Ved
og et til oldn. benda, baand, svarende ord;

om andre navne paa sa. plante se Efeu, Im-
raergrønt, Kravlop, Landløber 3.3, Murgrøn,
Omløber 1.2 slutn., Vintergrønt) 2? den busk-

agtige plante Hedera (helix) L., der klatrer

op ad træer og mure ell. kryber hen ad skov-

bunden; ofte i ent. uden art. brugt koll., om
bevoksning ell. ranker af denne plante; som
2. led af ssgr. om planter, der minder om
Hedera (se Jord-, Jærnbanevedbend^. Poe-
ters Løn er ey . . andet end en blot Titul

og en af Vedbene eller Laurblade fletted

Kxone.Holb.MTkr.423. *fra Elmens Fod
|

Vedbenden kryber op.lTrojel.J Prøveraf Da.
Satirer.(1773).20. *En Vedbend sig klam-
rer

I

Til den kalkede Qia.\\.Winth.HF.24.
Brønden i Gaarden, helt omgivet med Ved-
bend. Brandes. Shakespeare. III. (1896). 453.
JTusch.104.

II m. henblik paa, at denne
plante (v. siden af vinranken) var helliget

Bacchus (Dionysos). 2Makk.6.7. Antigonus
for at efterabe Bacchum, førte paa sit

Hoved en Vedbeene i steden for en Krone,
og betienede sig af en Viintræe-Stængel i

steden for Zepter.5oi5.Ferod.i35. „jeg søger
(friheden) i det fulde Bæger —" „Ret I"

svarede C, „omgiv din Pande med Ved-
bende og søg din Frihed i Drømmeverde-
nen." Faucft./,26i,

II
billedl. ell. i sammen-

ligninger, hun (vil) stedse som en Vedbende
slynge sig om enhver fast Stamme, der
staaer hende nær. Mynst.(SkandLittSkr.l814.
156). »Visne vil jeg da snart, som den høit-

opklattrende Vedbend,
| Naar den rives fra

Barken los, hvor den grønnedes forhen.

Hauch.SD.1.72. W. har vel gode Evner og

Gaver; men han er langt snarere en Ved-
bende end en E^.Cit.l840.(Hjort.B.II.281).

Vedbend-, i ssgr. [ive6bæn(d)-] (tidli-

gere ogs. Vedbende-), (især o ell. bol., gart.)

af Vedbend; bl. a. (foruden de ndf. med-

tagne) vedbend-agtig, -beklædt (mur, hus),

-blomst, -familie, -grøn, -grønt, -hus fa.' ved-

bendklædt hus), -klædt (mur, hus), -kvist,

10 -lov, -omsnoet (træ), -plante, -slyngning.

-blad, et. (ænyd. d. s.) alle (jøder) skulde

lade sig indfinde for at enrouUeres, og at

tegnes med et Vedbene-Blad, som var indviet

til den Afgud Baccho, hvilket Tegn skulde

med et gloende Jern brændes paa deres Le-

geme. Holb.JH. 1.643. *Misund mig ej den
Krans, jeg vandt,

|
ej Ærens mørkegrønne

Vedbendblade. Drac/im. UD. 296. -bladet,
adj. f'vedbende-. Lange. Flora.^(1851). 124).

20 (bot.) om plante: hvis blade ligner vedbendens;

i artsnavne som vedbendbladet frøpeber ell.

vandranunkel, Batrachium hederaceum Fr.

(Sal'IX. 106. MentzO.BilV129), vedbend-
bladet pelargonie, Pelargonium peltatum Ait.

(Gartner - Tidende. 1887. 196. Berl Have L. II.

217), vedbendbladet ærenpris, Veronica he-

deræfolia L. (Lange.Flora.'(1856-59). 7. TfP.
reg.I.Till.33). -gammi, en, et. (foræld.)

harpiksagtig plantesaft, der fremkommer ved

30 indsnit i visse (tropiske) arter af vedbend.

Vedbende-: vAph.Nath.VIII.383. FolkLæ-
gem.III.115. -katteurt, en. (jf. Jordved-

bend^ 2e korsknap, Olechoma hederaceum L.

SaVXIII.712. -korsiknap (Kaper.) ell.

-korsknop (se u. Korsknop^, en. SJ> d. s.

-krans, en. krans, flettet af vedbend; spec.

om krans, indviet til Bacchus ell. brugt ved

drikkelag. *See Faunerne! hvor de paa

Høien dandse,
|
Og binde Bacchus friske

40 Vedbendkrandse (Oehl.PSkr.1.373: Epheu-
kTeinåse).Oehl.Digte.I.(1823).324. ved hver

Couvert laa der en Vedbendkrands, hvormed
vi skulde krandse vore Hoveder. iTawcA.

MfU.279. *dér de sad . .
|
mainaderne .

.

fletted vedbendkrans påny, |
hvor den var

faldet væk af deres thyT3ossta,y.NMøll.B.66.

O -kranset, part. adj. *hen, hvor ved-

bendkrandst en Muur sig hæver bag Busken.

Oehl.II.113. det glade Folk . . havde danset,

50 rosenomslynget, drukket vedbendkranset.

Schand.O.II.320. -ranke, en. »Vedbend-

ranken snode sig om (boligen). FOuldb. 1.197.

NisPet.Spildtmælk.(1934).135. Yedh ende-:

Ing.EF.I.154. \\ billedl. ell. i sammenlig-

ninger. *Qvinden er |
En Vedbendranke,

vristet fra sin Eeg,
|
Naar Manden svigter.

Oehl.VII.6. *Ømt som en Vedbendranke
!

Den (o: hendes tanke) klynged sig til ham.

Winth.X.307. -torskemund, en. ^ lAna-

60 ria Cymbalaria (der kan anvendes som hænge-

plante i stuer). SaVXV845. JohLange.Pl.

(1949).74. -træ, et. (gart.) træ, der er blevet

kvalt af og helt overgroet med vedbend. Havébr

L.*1.669. -ærenpris, en. S( vedbendbladet
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ærenpris. Rostr. Flora. I.^* (1925). 329. Ved-
bende-: CGRafn.Flora.1.356.

t ved-bevare, v. [VI.IO, 19] vedlige-

holde; bevare, at antænde, vedbevare og
mangfoldiggiore disse Kundskabs-Lys (o: vi-

denskabelige sandheder). Mali. G. 9. -bille,
en. [II] (zool, l.br.) d.s.s. Træbille. OrdbS.

I. -binde, en. se Vedbend. II. -binde, v.

f-|ben'a] {ænyd. d. s., glda. witherbindæ sik,

jorpligte sig til, fsv. viper binda; jf. binde i'o

noget ved noget (u. VI. ved 2.2j og f binde
sig ved en, udfordre en til kamp (Moth.B173),
•Idn. binda sik vi6 d6ma, underkaste sig rets-

kendelser, samt fsv. binda vidher, overbevise;

VM sj.) binde fast til noget; især i part. ved-
bunden. Moth.V71. Amberg. en afhuggen
blomstersmykket piniestamme . . med en
vedbunden menneskefigur. AOlr.DH.II.258.
Gods, der ikke . . kan forsynes med ved-

bundne, paasømmede eller paaklæbede Mær- 20

ker. Vingehjulet.1943/44. 79.sp.2.

vedblive, v. ['ve6|bli'v8] præi. -blev;

part. -blevet, vbs. (sj.) -else (vAph.(1759).
liøgh.DD. 1870. 138) ell. -ning (Drejer.Bot

Term. 185), jf. I. -blivende (samt ndf. u.

bet. 1.3). (ænyd. d. s., sv. vidbUva; jf. blive

ved u. blive 7.6 og bUve ved noget u. blive

1.1; ;'/. -forblive || de smsatte tider dannes
V. hj. af have ell. (nu oftest) være)

I) O uden obj. ell. præd. I.l) (nu 1. Ir.) 30

om ting ell. forhold: forblive bestaaende,
opretholdt, uforandret; vedvare; fort-

srette; bestaa; forblive. Da nu denne
Ratio, som i sig virkelig er meget vigtig,

endnu vedbliver i sin fulde Kraft. /Stampe./.

262. Skatterne ere vedblevne, og kun Nav-
nene forandrede. Afoi6.i2me./. 274. Nødstil-
«*^r;nflen . . vcdhlev. Friderida.NH. II. 105.

u-n vedblev hele Dagen. FSO. i forb. m.
....; alt vedbliver (alm.: bliver^ . . ved det 40

Gamle. liawertA Garlieb.Bornholm.(1819).132.

1.2) om person: forblive i en tilstand ell.

fortsætte med at gøre noget, være virk-
som

II
(nu 1. br.) i al alm. den geistlige

Stand, Bom iøvrigt ingenlunde forhindrede
ham fra at vedblive paa sin poetiske Bane.
Heio.Pros.V124. hine Præster ere blevne
mange (o: er stadig fulgt efter hinanden),
fordi Døden formeente dem at vedblive
(Chr.VI: blive VGd).Hebr.7.23. || i forb, m. so
præp. i ell. (nu næsten kun) med: fortsætte

med; ogs. (m.h. t. noget daarligt): fremture i.

Cnder Kampen med de christnede Britter
vpcJblpv Erobrerne (o: angelsakserne) i deres

• nedenska,h.Molb.DH.I.178. Si-

n forholder sig saaledes, kan jeg

iidiri Indiscretion vedblive i mit For-

i^'K,n(l(i.IIeib.Poet.I.308. Det lader til, at
I v(!dbliver med eders Spøg. sa.TR.nr. 72.4.
xp.2. I 1B09 blev han Medlem af den konge- 60
lilje Teaterdirektion og vedblev hermed til

sin pøå.TroelsL.nS.1.56. i forb.m.inf. (jf.
bet. 'i.ij: han vedblev med at agitere for
sa^'en i mange aar

j || m. prægnant bet. (ogs.

(jf. bet. S) m. ytringen som et slags obj.):

fortsætte med at tale; især: fremsætte en ny
bemærkning i fortsættelse af en (de) fore-

gaaende. Miinter er ogsaa Frimurer, vedblev
han; alt sit Frimureri har han lært af mig;
thi jeg er Mester af Stolen. Oehl.Er.IV85.

De vare ubønhørlige. Men jeg vedblev, jeg

klamrede mig om deres Fødder. Chievitz.FO.
80. Doktoren havde vedblevet til S.: „Men
Madame har været her i en Menneske-
alder (osv.)."Bang.(Mindebogen.l935.42). Jeg
spurgte: „Hvad er det?" Og han svarede:

„Det er Efaen, som kommer." Og han ved-
blev (1871: sagde^: „Det er deres Brøde i

hele Laindet." Sach.5.6 (1931). 1.3) som vis.

(til bet. 1.1-2^ t formen Ve db li ven. vAph.
(1759). ikke blot standser Lidelsen ikke,

men dens Smertefuldhed voxer med dens
Yedhliven. Kierk.XI1.180. Kingo . . gik med
Varme i Forbøn for dets (o: gymnasiets) Ved-
h\i\en. ACLHeiberg. Kingo. (1852). 133. hans
VedbUven i denne Virksomhed. <S<feB.

2) m. præd.: stadig, fortsat være; for-

blive; blive ved (med) at være. Uterus
vedbliver slap og blød uden Tilbøielighed

til at sammentrække sig. BiblLæg.IY70. Lad
være at vedblive en Philosoph (o: bryd din
tavshed). PVJac.Breve.139. nu kun (o) i til-

fælde, hvor præd. indledes med som ell. at

være: da Otto hele Tiden havde vedblevet
at være nedstemt og k]edélig. Goldschm.Hjl.

11.207. Han vedblev som stiftamtmand til

sin død. MKrist.(RibeAmt. 1921. 446). (jeg)

vedbliver . . at være Hyrde for dine Hjorde
og vogte dem (1871: jeg (vil) fremdeles

røgte og vogte dine Y&ax).lMos.30.31(1931).

3) TO. obj. 3.1) (nu næppe br.) fortsat,
stadig holde fast ved, opretholde, be-

vare ell. (for)blive ved noget.
||

(tn. over-

gang til bet. 3.2) TO. h. t. besiddelse, rettighed,

indeMvende stilling, (da) maa han (o: en

forligsdommer) vedblive sit Sæde. Forordn.

"/il795.§47. (de) erklærede sig beredvillige

. . at vedblive Forpagtningen. Rahb.Fort.II

.

55. Bonden (har) nu vundet en Ret til at

vedblive Besiddelsen (o: fæstet) for Livstid.

JohsSteenstr.BF.69. han var vedblevet sin

stilling som huslæge. Cit.l895.(Arkiv.XIII.

86). II
TO. h. t. overenskoynst, plan, forsæt,

ønske, beslutning, mening, paastand, ifald

Regieringen havde vedblevet sin første Be-

slutning. MaiLS'g/f.272. Dersom du vedbli-

ver dit Forsæt, at bruge Magt imod mig.

PMøll.(1855).II.68. Jeg vil ikke . . mod-
sætte mig dit Ønske . . ifald du ellers ved-

bliver det, naar du har hørt Resten af min
Ta.le.Gylb.(1849).VII.231. Rask har .. ud-

talt den Anskuelse (hvilken han bestandig

er vedblevet), at (osv.). Levin. Gr. II. 58.
||

TO. h. t. tradition, vane, levevis. Dog langt fra

vi sige, at det er et Slags Pedanterio at ved-

blive den gamle Skrive- og Talemaade; hver
Profession, hver Videnskab har sit Sprog.

Schytte.IR.II.31. I Tydskland, Danmark og
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Sverrig har man vedblevet Navnet (o: be-

tegnelsen „daler"). smsU85. (han) dømde
dem til at vedblive deres gamle Religion.

smst.1.239. 3.2) (uden for forb. m. inf. (se

bet. 3.Z) nu gldgs., 1. br.) m. h. t. foretagende,

arbejde, virksomhed, bestræbelser olgn.: fort-

sætte (med); blive ved med. 2de subalterne

Officierer, som med vedkommende Auditeur

vedblive Sagens Undersøgning eller Behand-

ling. Instr. (MR.) */io 1774. §2. (nattergalen)

satte sig længer borte igien, og vedblev sin

S&ns.Oehl.Øen.(1824).III.423. Begjæring, at

den (o: direktionen) vil vedblive sine Func-

tionex. Blich.(1920).IY44. Uhret kunde gjer-

ne have vedblevet sin G&ng.CBernh.NF.I.
144. L. gaar op og ned. Jakob ind fra For-

stuen. Jakob: „God Morgen, Fader!" —
L. vedbliver sin Gang op og ned uden at

sv3i,Te.Bergstrøm.L.81. hvordan, vedbliver vi

vor Spørgen, er Rejseforholdene i Sverige?

Pol.*U1918.9.sp.3. ogs.: fortsætte, genoptage

efter en afbrydelse. Herremandens Selskab . .

bortfjernede sig, for at vedblive den af-

brudte Spadseretour.(7Bern/i.Z/.73. 3.3) O
m. inf. som obj. || om person (jf. bet. 3.2):

fortsætte med, blive ved med (at gøre noget,

være i en vis tilstand, stilling), endskiøndt

vi . . strax saae, det ikke var Folk for os . .

ere de dog vedblevne at paatrænge sig os.

Rahb.Tilsk.1793.420. Han var . . vedbleven
at høre til deres nærmeste Omgangskreds.
Goldschm. Hjl. II. 708. Justitsministeriet er

indtil sidste Uge vedblevet at tilstille os

Ansøgninger. Cit.l876.(KirkehistSaml. 6R.II.

587). vedbKve at styre N. 12° Y. Scheller.

MarO. Han talede Dansk og vedblev at
tale Dansk, indskrift paa det Hiort Loren-

zen 1843 overrakte horn (se Rosendal.D.I.
198. KFabricius. (Sønderjyllands Historie. /TT

(1937).275)). II
om ting, forhold: stadig, fort-

sat være i en tilstand, virke paa en vis maade.
havde Testamentet vedblevet at være til,

havde sandsynligviis det Skridt ikke faldet

mig inå. Kruse.Æsthet.II.167. vor Forretning
vil vedblive at bestaa under det gamle
Firma. Ludu. to raCer der er vedblevet at
have hans inteiesse. LeifNedergaard.JVJen-
sen.(1943).204.

4) part. vedblivende brugt (til bet. 1

(og 2)) som adj. og adv. 4.1) som adj.: som
(stadig) fortsættes (fortsætter), opretholdes, be-

staar ell. varer ved. Guds levende og ved-
bUvende OTå.lPet.1.23 (OGuldb.). Her have
vi jo dog ikke en vedblivende Stad, men
tragte efter den tilkommende. Heftr. 13.24
(smst.). Hele Vægten ligger paa at frem-
stille Personens Karakter som noget vedbli-
vende og \a,Tmåe.JLange.BM.I.56. en fugls
vedblivende sang. Herdal. Blomstrende tjørne.

(1941).34. til bet. 2: Derimod kan jeg som
gammel og vedblivende Gymnast sige med
Bestemthed (osv.).B&rlTid.''*U1923.Aft.3.sp.l.

II
nu især (zool. ell. (oftest) bot.) om del

af dyr ell. plante, der normalt udskiftes.

bortfalder: som ikke henfalder, dør, men be-

vares, holder sig gennem længere tid ell.

under organismens levetid. Vedblivende Blad
. . som bliver Vinteren over paa Planten.

Træearter.(1799).353. I Almindelighed luk-

kes (tand-) Roden; i enkelte Tilfælde er

Tanden aaben og Kimen vedblivende. Z>u<-

ken.Dyr.^20. Axelblade . . ere snart ved-

blivende . . snart tidligt affaldende. Lange.

i(D Flora.xxxi. 4.2) (især Qj) som adv.: stadig-

(væk). Vejret er vedblivende daarligt./SÆB.

Din Gud, som du vedblivende (1871: stedse^

åYTk&T.Dan.6.17(1931). Selvfølgelig gælder
de Aarskort vedblivende, som allerede er

udstedt. PoU/il940.3.sp.2.

1. 1 Vedblivende, et. vbs. til vedblive

1: fortsættelse; vedvaren. vAph.(1759). en Be-
tingelse for Vedblivendet af vor Forbindelse.

Chievitz.FG.227. II. vedblivende, part.

20 se vedblive 4.

ved-borende, part. adj. [II] (zool.) om
insekter: som borer i træers ved. en vedbo-
rende Barkbille (Tomicus lineatus). Ber^s.

MS.*I.366. Spætterne . . Lever af vedbo-
rende Larver. Boas.ZooL*594. -borer, en.

[II] (jf. Træborer; zool.) betegnelse for in-

sekter, der borer i træer. Bergs. MS.'I.320.

spec. om sommerfuglearten Cossus ligniperda

(jf. Pile-, Træborer (I);.- MøllH.VI.212.
30 t -barde, v. (ænyd. (præs.) ved-, vid-,

vetherbør, glda. wedher bøør, sv. vederbor,

fsv. widherbor; til VI. ved, maaske i en bet.:

overfor, mod en ell. ved en bestemt anledning

(jf. VI. ved 6-1); „Nu næsten forældet."

MO.) kun i forb. som (det) (sig) vedbør
(vedburde), som det er (var) passende,

sømmeligt; som sig hør og bør. om nogen
Falskhed derunder befindis at være began-

gen, at lide, som vedbør. DL.i

—

8—4. Lange-

40 bek.Breve.131. komme saa ofte til (patien-

terne), som vedhurde. at. 1757. (C Christ.H.

125). Han viste sig, som det vedbør en

Fyrste. MO. Med den Høihed, som sig ved-

bør, smst. -børlif, adj. [veS'bøJrli, -'bør'U]

adv. -t ell. d. s. ell. f -en (Slange.ChrIV.1367.

Rahb.E.1.33. Lehm.IV241). (ænyd. d. s., sv.

vederborlig; afl,. af præs. vedbør (se u. ved-

burde^; nu kun arkais., jf.: „nu sjeld."

Levin.) som tilkommer en med rette, er i over-

so ensstemmelse med love, regler, vedtægt osv., ell.

som hører sig til, er i sin orden ell. er pas-

sende til lejligheden, omstændighederne; til-

børlig; retmæssig; skyldig; behørig; ordentlig.

Dog, saasom han har været Øjensynlig

Vidne til det som han har skrevet, har jeg

i mange Ting fuldt ham, skiønt med ved-

børlig FTæcsintion. Holb.DH.1.215. Vedbørlig

Straf er den, som for nogen Forseelse findes

i Loven; men tilbørUg Straf er den, som
60 Forseelsen fortiener. Sporon.EO.*229. Forord-

ning ang. Rettens vedbørUge og hurtige

Yleie. Forordn.*/7l796.overskr. (ironien) lærer

at virkeliggjøre Virkeligheden, derved, at den

lægger det vedbørlige Eftertryk paa Vir-
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Uligheden. Kierk.XI11.392. den Mistænkte

bliver taget ud af Cellen . . Han forhandler

frit med Dommeren . . der fører det til Bogs

i sin vedborlige Form og Orden. Hørup.II.63.

jf. u. vedburde: det er ickun . . en liden

Executions-Forretning, som gaaer ud paa,

at I vil behage at forføye jer ud af Huuset .

.

uden nogen Sinckelse, Hinder eller Forfang,

som vedbørligt er. KomGrønneg.II.282. i spøg.

ell. iron. anv.: Siden beærede hun mig med
smukke vedbørlige Æres -Titler (o: skælds-

ord). Jacobi.fSkuesp. IV 100). den „patrio-

tiske" Staahej, hvormed vore patenterede

„Fædrelandsvenner", efterat have styrket

sig vedbørligt ved Sagamjød og trikinfrit

Særimnerflæsk, gaar igang med at tilintet-

gjøre Lynghederne. Aakj.VB.173.
||

(sj.) om
person. Adelen (blev) bevilged, at ingen af

dem maa fængsles for nogen Sag, førend

Dom over ham af vedbørlige Dommere er

faAden.Holb.DH.II.547. || hertil: Vedbørlig-
hed. vAph.(1759). Leth.(1800). -celle, en.

[11] (jf. -tave; bot.) langstrakt, tykvægget

celle i veddelens styrkevæv. Warm.Bot.296.
I. "Vedde, en. se I. Vede.
II. Tedde, v. se vædde.
Ved-del, en. [II] (bot.) den del af

stængelens karstrenge, som ligger ir^en for

dannelsesvævet ell. (i de lukkede strenge)

indenfor blødbasten (Hadrom). Warm.Bot.280.
veddet, adj. ['ve6a<] (afl. af II. Ved;

/. br.) som bestaar af ell. ligner ved. S&B.
(u. vedagtig^. Bl&T. \\ som 2. led [-|Ve6'3<]

af ssgr. som blod-, haardveddet. Larsen.*

(1S88).64.197. D&H.
I. Vede, en. (ogs. Vedde, Vedje, Vejde,

Vid(d)e, Vædde (MDL.)). flt. -r. (ænyd.

ved(d)e, vedie, bavn, vejde, sømærke (Kalk.
IV 765), SV. vette (våtte), no. vete, bavn,

varde, oldn. viti, tegn, mærke, bavn, oddviti,

anfører, ve6rviti, vindfløj; grundbet.: en viser;

til VI. vide i en ældre bet.: vise, angive; dial.)

I) sømærke (stage, gren ell. stamme med
grene paa olgn.), anbragt i det grunde vand
langs sejlløb til afmærkning af dette; ogs. om
lignende mærke til afmærjcning af kørevej i

vadehavet og om mærke paa land, hvorefter

der styres ved indsejling i fjord, havn olgn.;

i videre anv. som stednavn, om grund ell.

grundet farvand. Moth.^V78. sejle Vest ind

til Vedien eller Prikken (i Randers fjord).

•JensSør.II.90. paapasse og vedligeholde de
til de Søefarendes Veiledning fornødne Vee-
Aer.Forordn.**Uil779. Denne Indsejling til

Kjabenhavn maatte da forsynes med Sø-
mærker, Tønder, Vidder o. d.PhysBibl.XI.
27. Seildybet er antydet ved 7 Mærker,
som kaldes „YedeT".Neckelmann.Randers. I.

(}833).42. MDL. 643. 660. Feilb. Vederne,
nat-n paa grundt farvand i Randers fjord.

Søkort Stedn. 103. jf. (om sømærke ved Hals
ved indløbet til Limfjorden): Ingen Baand-
gam, eller Ruser, skal settis fra Hagedybet,
som ligger ved Øekloster og til Hals ve de.

DL.5—10—45. Man vilde have ondt ved
at komme igiennem (indløbet til Limfjorden)

,

hvis Farten ey var bemærket ved Tønder,
Seyl-Stange, de saakaldte Hals-Veder. Thaar.
KS.274. 2) om lille sandhob paa havbun-
den, der skyldes sandorm, de rene Sandskorn
(Ekskrementerne) føres ud gennem Tarm-
aabningen (o: paa sandormen). Hver Gang
den skal aflevere disse Sandmasser, kommer

10 den op mod Overfladen, hvor de smaa
snoede Sandhobe, „Vedder", tilkendegiver,

hvor den hor. RibeAmt. 1946. 363. 3) nød-
flag; signal, vide: Feilb.II1.1047.

II. Vede, en. se Vajd.

III. Vede, en. se I. Vidje.

IV. vede, v. se VI. vide.

I. Tedel, en. [iveJ5(9)l, ive&'(9)l] fli-

vedler. (^fra ty. wedel, oht. wedel, wedil,

wadil, wadol, ofris. wedel, widel, der svarer

20 til oldn. vél, véli, fuglehale; jf. vedele; jæg.)
især i best. f. (vedelen): betegnelse for halen
hos daa-, kron-, raavildt, elg, gemse. Vede-
len (hos kronhjorten) er 8 til 10 Tommer
lang. Skovdyrkn.(1865). 24. VigMøll.HJ.192.
DJagtleks.1359.

n. Vedel, en. se I. Vejle.

vedele, v. ['ve6(8)l8] -ede. {jra ty.

wedeln, til wedel, se I.Vedel; jæg.) om visse

slags vildt (se u. I. Vedel^; vifte med ha-

30 len. DJagtleks.1359.

Vede-penije, pi. (ogs. Veder-. Hii-

bertz.AarhJ.II.314). (foræld.) afgift til ved-

ligeholdelse af vederne (I.l). Taxt . . hvor-

efter Lots- og Veede-Pengo ved Løxtøers
Grunde erlægges. Forordn."/u 2 779.

veder-, v ssgr. ['ve^Obar-] fvéder. Høysg.

AG.27) i visse tilfælde tryksvagt: [ve5(8)r-]

(se u. veder-fare, -hæftig, -kvæge, -stygge-

lig^. i verber og afledninger heraf faar 2. led

40 stød, for saa vidt det er modtageligt herfor,

{sv., no. veder-, oldn. vi6r-, mnt. wedder-,

ty. wider- (wieder-); se iøvrigt u. de enkelte

ssgr.; af en ældre sideform til VI. ved (s.d.),

især i bet.: mod; i mange tilfælde i ssgr.,

der er dannet efter ty. ssgr. m. (det etymolo-

gisk identiske) wider- (wieder-), jf. vider-

t ssgr. og VidSelsk Oversigt.1898.144 ff. \\ i

enkelte tilfælde findes baade ssgr. m. veder-

og ved-: ved- og vederkende, ved- og veder-

50 lægge; om vekslen ml. veder- og vider- se

vider- i ssgr.; jf. ogs. ssgr. m. gen- og mod-

Il
ssgr.'ne er for størstedelens vedkommende

gaaet af brug, resten tilhører især gldgs. ell.

højtid, sprog, -bastet, adj. (fra nt., jf.

glholl. wederbuucht, ombøjel, perf. part. af

wederbugen, mnt. wedderbogen, bøje tilbage;

skibsbygn., foræld.) især om tømmer: vind-

skæv; 8-bugtig (se u. S- i). MilTeknO.316.
Harboe.MarO.448. -døbe, v. (dannet til

60 Vedernavn ell. til -døber (jf. mnt. wedder-
dopen, gendøbe); dial.) give øgenavn. Junge.

Narenstid at (o: naar) du vil vederdøbe
Engelskmanden for in (o: en) Luus, hvad
er du saa for In (o: En)?PNJørg.ER.7.
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-døber, en. (ænyd. wed(d)er-, vedde-

dober(e), sv. vederdopare; efter mnt. wed-

derdoper, ty. wiedertåufer; ;/. -døbe; nu

kun hist. ell. arkais.) anabaptist; døber (2);

gendøber. Holb.Sat.LB6r. Tychon.AD.107.

EHolm.DH.1720-1814.V407.
vederfare, ell. (nu næsten kun)

vederfare«, v. [ve6(9)r'fa'ra(s)] præs.

-farer (Holb.UHH.III.5. KomOrønneg.I.

181.11.6), henh. -fares; præt. -for (Uolb.

Abrac.III.6. Ew.(1914).IV136. Hjort.Krit

Lit.in.l06), -farede (LTid.1756.343), henh.

-fores (Høysg.S.79. Biehl.(Skuesp.III,3.82).

Kierk. VIII. 1 73. Drachm. (Brandes. Br. III.

31). vederfors: Borrebye.TF.845), -faredes

(JJLund.HansEgedesLemet.(1778).20. Balle.

Bib.1.63); part. -faret ell. (ved subj. af fk.;

nu næppe br.) -faren (4 Mos. 20.14 (1931:

vederfaret^. Holb.LSk.IV6. Schousbølle.Saxo.

171), hvortil best. f. og flt. (nu næppe br.)

-farne (Es.51.19(1931 afvig.). CNDavid.Ved
L.Jacobsens Baare. (1843). 5). (ænyd. veder-

fare(s), weyerfares, glda. wetherfaræ , fsv.

vidherfara; fra mnt. weddervaren, jf. ty.

widerfahren; egl: gaa, fare imod, træffe)

I) (især højtid, ell. gldgs., undertiden spøg.

(se u. bet. 1.2 slutn.)) m. tings-subj.: ske,

hænde (med, overfor en); times (en); blive

(en) til del; møde (en); overgaa (en);

næsten kun i forb. m. angivelse af den person,

med ell. for hvem noget sker, v. hj. af et obj.

(hens-obj.) ell. (sj.) v. hj. af præp.-led med
for f'Herre . . lad det vederfares i dag for

mig (1871: lad det møde mig idag^.iikfos.

24.12 (Chr.VI)). I.l) i præs. og præt. \\ i

aktiv form. ingen Modgang eller U-lykke
vederfoer åem.Holb.JH.I.192. den Ære, os

her yederloeT.NyerupRahb.VI.ir. da denne
Skjændsel vederfor mig. Hjort.Krit Lit. III.
106. (nu næppe br.) uden personbestemmelse:
Det samme (o: jødeforfølgelser) vederfoer og-
saa udi Engelsinå.Holb.JH.II.640. \\ i pass.

form. det er eder givet, at vide Guds riges

hemmelighed; men dem, som er uden for,

vederfares det altsammen (1819: meddeles
Alt; ved ]igneher. Marc.4.11 (Chr.VI). det
gaaer vore Siæle i denne Betragtning, som
det vederfares Øyet, naar det i klart Veyr
vil betragte 8tieTneTnG.Ruge.FT.207. Min
Moders Tilladelse (til at lade mig føre an i

dansen) fik han (o: en danselærer) let, da
hun ansaae det for en Ære, der vederfores
hende og mig. FruHeib.EtLiv.*I.15. Den Be-
handling . . der dengang vederfores alle

. . Sigtede. Arup.VH.180. se ogs. u. I. Tort.
(nu næppe br.) uden personbestemmelse: alt

det, der vederfares (1871: kommerj, er for-
fængelighed. Præd.li.Sf'C/ir.F/;. 1.2) i inf.
(især i forb. m. modalverber). \\ i aktiv form.
hvem yeed, om det samme icke kand veder-
fare mig, hvis jeg legger mig til Hvile nok
engang. SoJ6.Jep./¥i. *Skal mig den Ære
vederfare . . |

At bygge nogentid en saadan
Ting til Dem. Wess. 143. \\ i pass. form.

Jakob lod ikke Benjamin . . fare med sine

Brødre; thi han sagde: der kunde vederfares

(1931: tilstødej ham nogen (1931: en)

Ulykke (Chr.VI: ham maatte nogen ulykke
vederfares^. iMos.42.4. Dig skal intet Ondt
vederfares (1931: Der times dig intet ondt^.

Ps.91.10. hun lærde mig den Kunst, at see

i Folckes Hænder, hvad dem skal vederfares.

Holb.Kandst.IV2. skulde sligt vederfares mig,

10 hvad havde jeg da ti\ha.ge? Kofoed-Hansen.
L.167. jeg stod paa Spring til at lade ham
vederfares en lille Ulykke for den Historie.

Etlar.GH.II.193. om uret: Den retfærdige

skal ingen uret (1871: ingensomhelst Ulykke

j

veåQxl&XQS.Ords.l2.21 (Chr.VI). jf. bet. 2: de
. . vare forbittrede, fordi de troede at veder-

fares \]Tet.Rahb.Fort.II.60. \\ i forb. lade
en ell. (især) noget vederfare ell. (navnlig)

vederjfares ret ell. retfærdighed, lade

20 faa sin ret, komme til sin ret; behandle ret-

færdigt; ogs.: give en ret i noget; anerkende.

Det er en eiegod Mand (og) Saa megen
Fortred han end har voldt mig, saa er jeg

dog tvungen til at lade hans gode Hensigt

vederfares 'Ret.Skuesp.IX.381. Oehlenschlå-

ger selv . . skulde vist nødes til at lade mig
vederfares den Ret, at jeg taler efter min
Oveibe\mnmg.Grundtv.Udv.III.621. De er

sært stillet, De kan næppe faa Lov til at

30 lade mig vederfare Ret midt i den Uret, jeg

unægtelig kan hsive.Goldschm.(Borchsen.HI.
29). Historien lader ham ikke vederfares

Ret.D&H. nu især (spøg.) m.h.t. mad og

drikke: tage (godt) til sig af; ikke lade staa

urørt (jf. u. skamme 1 slutn.). Snart sad de

Tre bænkede ved et godt Maaltid, som
Husherren lod vederfare al mulig Retfær-

dighed. (Sc^jond.J-jB.SS. Under dette havde
jeg ladet gamle Besties Vine vederfares

40 for megen Retfærdighed. sa.O.II.33. skal vi

lade maden vederfares ret
j 1.3) i smsatte

former (i forb. m. hjælpeverb.). i Dag er dette

Huus vederfaret Frelse (1907: er der blevet

dette Hus Frelse til 'De\).Luc.l9.9. en Lykke
som ingen Mands Person endnu er veder-

i&xeå. Holb.TJsynl.ilI.l. de havde jo seet

den Ære og Lyksalighed, der var veder-

faret hende. HCAnd. (1919). 1. 198. Jeg hu-

sker, skal jeg sige Dig, af hvad Rod jeg er

50 oprunden, og hvad der er vederfaret mig
selv. Kofoed-Hansen. L. 343. om uret: Bor-

mesters Frue maa icke tencke paa, at hevne
den Uret, som er vederfaret Kandstøberens
Kone. Holb.Kandst.III. 3. Hånd klagede . .

over de U-retter, som hannem self af de

Keyserlige vare \eåeTta,rne. Slange.ChrIV717.

2) (;/. ænyd. da kand han vederfares den
samme ret (Kalk.V640a*^); udviklet af bet. 1,

ved at personbetegnelsen (hens-obj.), der ofte

60 stod (paa suijektets plads) foran verbet, er

opfattet som subj.; nu sj.) om person: komme
ud for (noget); møde; faa; især (m. h. t.

noget ubehageligt): lide; rammes af. Kon-
gen svor . . at han intet Ondt skulde veder-
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faxes. Holb.JH. 1.323. jeg saae dem .. at

giore imod Andre, hvad de selv vilde veder-

fares. Jft/nsi.fie/r./.i 4. (sj.) i aktiv form:

(han skal) betalle skaden, di andre veder-

fare. Cit.l701.(Vider.II.395).

Veder-gæld, en. (ænyd. weder-gield,

-giald, glda. wæthergiæld, æda. vithærgiald,

jf. mnt. weddergelt, oeng. wipergield og oldn.

viSgjold; til -gælde; nu næppe br.) godt-

;orelse; betaling; vederlag. Moth.0105. Fruen- i'o

limmeret, der viste os Slottet . , vilde in-

zi'n Vedergjæld have. deMeza.Krigs-Dagbøger
J 849-51. (1928).133. f -Ruelde, v. (ænyd.

veder-, væder-, veyergielde, fsv. vidhergiålla,

mnt. weddergelden, ;/. oldn. gjalda vi6, ud-

betale, godtgøre; sml. -gæld) gengælde; er-

statte; godtgøre. Moth.G107. det var skeet til

at vedergielde . . Vræt. Slange. Chr IV 502.

t -hage, en. {efter ty, widerhaken, mnt.

wedderhake) modhage. CPont.HR.48. VSO. 20

1.129.
II

billedl., om del af landtunge, der

minder om en modhage. JensSør. 11.68.

-hsettigy adj. [vebar'hæfdi] {ænyd. wed-
(d)erheftig, -heftug, -haftig, werheftig, sv.

vederhåftig, fsv. vidherhåftogher, jf. ænyd.
wederhectig, glda. wetherhechtes ; omdan-
nelse (m. tilknytning til II. hæfte og ænyd.
hechte, pant, sikkerhed (se u. II. Hægte 2)
samt suffiks -haftig^ af ænyd., glda. wedher-
hettig, ;)/. glda. wedherhettiges, wederhettes ; 30

svarende til f hæfte ved, have, stille som
sikkerhed, pant (se II. hæfte 1), omdannelse

af hætte ved (se III. hættej, æda. hættæ
with (DGL.II.76.86.314), jf. fsv. viperhåtta

og håtta vij)er; se i øvrigt VidSelsk Oversigt.

1898.144) I) (især jur.) som kan opfylde (ell.

tentes at opfylde) sine økonomiske forplig-

telser; solid i økonomisk henseende. Dommere
skulle være vederhæftige og Uberygtede
Dannemænd. Z)L.i—5

—

1. Holb.llJ.lI.5. ær- 40

lige, fornuftige og vederhæftige Mænd, som
ikke vilde tage 1 Betænkning at sige god
for dem.Ew.(1914).II.92. TU Værge maa
kun beskikkes en paalidelig og vederhæftig
P.rson. LovNr.277*^U1922.§13. vederhæftig:
bftegner i Reglen økonomisk solid, under-
tiden blot det negative, at den paagældende
ikke er ¥a\\mt. JurO.(1934).159. \\ tidligere

'ii]s. om sikkerhed, garanti: solid; paalidelig.

Denne Embedsmands Pligter ere . . for de 50

ham betroede Oppebørseler at stille veder-

>i;iftifr Caution af 3000 Rigsdaler. Futid.

(l\^nrludg.)^*U1804.§49. Svend havde stillet

'.
'

it rhæftig Borgen for Pengene. Grundfv.

axo.Ul.176. S&B. \\ hertil Vederhæftig-
lied, Molh.H121. hver Dag bragte lange
i.istfr paa P'allitcr selv af Huse, hvis Veder-
1m lunhed ansaaes for grundmuret, LcAm.//.
i:i. LovAT.146'*/tl938.§10. jf. W eder hæl-
'ighedsattest, attest for, at en person er ^
^rdn-hæftig. IawL. 111.318. NatTid.*U1913.
I ''' l.*p.4(se u. udenbirks^. 2) (især Q))
h\is ord, fremttilling, gengivelae af noget ol^n.

man kan ttole paa; paalidelig. vederhæftige

XXVI. Rentrykt '/i 1861

Mænd forsikkre det. Kierk.VI.408. en veder-
hæftig Forfatter, Politiker. Dcfei?. || om ting

ell. forhold: hvis fremstilling, soliditet, rigtig-

hed, paalidelighed man kan stole paa; som
man kan fæste lid til; paalidelig; solid.

den vederhæftige Subjektivitet. Kierk.VII.
34. Malerens (0: Anchers) Fortællemaade er

i og for sig mere nøgtern vederhæftig end
Digterens (0: Drachmanns). MylErich. S. 11.

II
hertil Vederhæftighed, havde jeg troet

det blot i Kraft af hende, fordi hun sagde
det, havde jeg troet det i Tillid til hendes
Vederhæftighed, saa var jeg comisk. Kierk.

VI.343. han (hører) ikke til noget Parti;

det giver ham en særlig Vederhæftighed.
PoU'/iil920.2.sp.5. den Eckersbergske Tra-
dition, dens strenge Eksersits, dens minu-
tiøse Vederheftighed. PC /insiians.CP. 37. f
-kende, v. vbs. -else (se ndf.). {ænyd. d. s.

(og ver-, weir-, weyerk(i)ende ofl.), glda.

wedher-, widhærkænnæ ; sml. vedkende) ind-

rømme; erkende; bekende, undervise dennem
til deris Synders Vederkiendelse. DL.2—7—7.

-kvæge, V. [vebar'kvæ^qa, ogs. 'veCOdar-

ikvæ'qa] (jf. vederqvæier co Reier. Rantzau.
D.Nr.36). vbs. -else (s. d.) ell. (nu næppe
br.) -ning (Moth.K400. Holb.Metam.37. Lar-

sen.), {ænyd. veder-, ve(e)r-, weyerquege
(-quæge), sv. vederqvicka ; efter mnt. wedder-
quicken; højtid., især bibl., relig.) (gen)oplive,

forfriske, styrke ens fysiske ell. aandelige

kræfter v. hj. af mad, drikke, frisk luft, hvile,

henh. opmuntring, trøst olgn.; kvæge (VI. 2);
ofte i forb. m. med til angivelse af hvad
der virker kvægende. David (tog) Harpen
og legede med sin Haand; og Saul blev

vederkvæget (1931: saa følte Saul Lin-
dring^, og det blev godt med h&m. ISam.
16.23. Den klare . . Luft, som vederqvæger
nogle, er andre til Sk&de. Holb.MTkr. 571.

Blomstrene blive vederqvægede med frugt-

bar Regn. CKtou.PT. 120. Hvor vederqvæ-
gede ham den kiølige Skov, da han traadte

ind i den. Oehl.Tieck. 1. 297. *Mine trætte

Øjenlaage | Vederkvæg med Søvnen sød.

Grundtv.SS.lV.373. (Kingos salmer) har veder-

kvæget danske Kristne gennem flere Slægt-

led. Grovcrsen.ICtngo.CiPi/^.29. refl.: paa den
syvende Dag hvilede han og vederkvæ-
gede sig. 2M0S.3/. 77. Han . . lod sine med-
tagne Fødder vederkvæge sig i den friske

Strøm. GyrLemche.S. 1.22. \\ m.h.t. hjerte.

Brød vederkvæger (1931: skal styrke^ et

Menneskes lV]erte.V8.104.15. Vil hun ikke

endnu vederqvæ»ge mit llierte med hendes
Sol-skinnende Ansigts \i\ottehe. Holb.Usynl.

III.l. Hjertet føler sig . . vederkvæget.
PLMøll.KS. 11.238.

II
part. vederkvæ-

gende brugt som adj. *Dog lædsker denne
Saft høistvederqvffigende.OeAI.X//.273. Det
i Sandhed vederkvægende ved Rafael og
Antiken . . bestaar i den naive og ubrudte
Begejstring. 7Lan!/e.i?reve./'32. lidet veder-

kvægende Søvn.Bl&T. -kvægelig, adj.

48
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[ve6ar"kvæ»qali] (ænj/d. vederkveg(e)lig; nu

sj.) som virker vederkvægende. Moth.KéOO.

Palmer, der vederqvægeligt udbredte deres

grønne Sohkierme. Oehl.XXV7. vederqvæge-

fige Samtaler med Broder og Yenner. Sibb.

1.38. hun (var) rolig — vederkvægelig ro-

lig. B.r."/«i946. S. sp.4. jf. uvederkvæge-
Ug.Oehl.EwS.1.60. Sibb.Gab.I.153. -kvæ-
gelBBy en. flt. -r. {ænyd. veder-, ver-, vær-

quegelse, glda. wedherqwegælsæ (4Mos.28.

24 (GldaBib. Sydrak.74); højtid.) vbs. til

-kvæge: det at vederkvæge ell. (især) veder-

kvæges; ofte mere konkr., om hvad der veder-

kvæger. ApG.3.19. Af alle Legemets Veder-

qvægelser er Søvnen den meest nødvendige

for BøTn.JSneed.II.14. Evighedens hjerte-

styrkende Vederqvægelse.ZterA;.F//.ii7. En
anden Dyd ved disse Skribenter er deres

Lydløshed; hvilken Vederkvægelse at læse

dem i en Tidsalder, hvor Støjplagen er det

største Vioh\em.Rubow.KS.33. (nu sj.) kon-

kr., om mad ell. drikke, forfriskning: Han har

sendt Dig flere lignende Vederqvægelser
(o: druer).GBernh.V1.17. (han) bød . . ham
hjem til sig for at nyde en lille Veder-

kvægelse. Cit.l889.(JCLars.ES.xiii). (spøg.:)

han havde tiltænkt LA. Hansen forskjellige

„Vederkvægelser" (o: angreb under valgkam-
pagnen), som dennes Fraværelse dog for-

hindrede i at blive seTyerede.HWulff.DR.
231. -kaer, subst. [-|kæJr] (fra nt. wedder-
kehr, ty. wiederkehr, skarp omdrejning olgn.,

egl. tilbagevenden, til wiederkehren, vende til-

bage (jf. kere); stenhugger-spr.) glat flade,

hvorimod stenens profil stopper op. Priskurant

f. Stenhuggerfaget. (1898). 11. smst. (1938). 24.

I. -lajr, et. (-f -laug. Holb.NF.I.149.133
(smst.(1728).131: Vederlag;. — dial. -læg.
Feilb. CReimer.NB.329). {ænyd. wederlaff og

vederleg, -lig, glda. weyerlau, fsv. veder-
lagh; vist efter mnt. wedderlach; til veder-
lægge; jf. -lov) gengæld; erstatning; kompen-
sation; nu næsten kun (i rigsspr. O, især

emb.) om økonomisk gode, der er godtgørelse

ell. betaling for noget, mand . . agtede at

søge Vederlag hos deres Principaler for slig

Spot og JJ-iæt. Slange. ChrlY 749. mig er

dette rigehgt Vederlag for min Smerte.
Kierk.VI.204. Den, hvem et Formuegode
overlades med Tilkjendegivelse . . af, at
visse Pligters Overtagelse, i. Eks. Pligt til

Vederlag, til Gjengjæld forlanges, bliver ved
Tilegnelsen af Formuegodet pligtig til at yde
det forlangte. Lassen.40.' 232. I (skal) ha'e
Tak, fordi I vil ta'e Ungen. Vederlaget skal
I jo ikke blive velhavende af, men én skal
i al Fald sørge for at det falder til Tiden.
AndNx.DM.lV.26. Feilb. \\ i særlige forb. m.
verber: erholde, faa (1. br. findej, er-
lægge, give, svare, yde (nu næppe br.:

gøre;, have (et) vederlag (for noget),
hvorfor vil Kongen give (Chr.VI: giøre)
mig saadant et Vederlag (1931: give mig
saa meget til Gengæld;. 2/S'am.29.36. Gjør

Godt imod den Gudfrygtige, saa skal du
finde Vederlag, om ikke fra ham, saa fra

den Høieste.<S'ir./2.2. hvo som giver med et

godt Humør, han faar af Andre et rige-

ligt Vederlag. Le/im./.Si. (landstingsmedlem-

merne) erholde samme daglige Vederlag som
Folkethingets Medlemmer. Grundl.(1849).§43.

hvorfor vedkommende Godsejer skulde have
et Vederlag af 20 Rål Sech.D. 1.685. Jur

10 Formularbog.* 107. || i forb. som veder-
lag (for). Høysg.S.273. Mænd, der havde
lovet deres Koner aldrig at snuse Tobak
mere, havde som Vederlag faaet Lov til at

have saa mange Tobaksdaaser, som de vilde.

Kierk.Y14. Som Vederlag for alt dette faar

man nogle Dage efter et trykt Kort, hvorpaa
der staar: „Hjertelig Tak for udvist Opmærk-
somhed ved mit Jubilæum." £Gad. 77.237.

||

i særlige forb. m. præp.-led; til ell. (nu 1. br.)

20 i vederlag, til gengæld. *(den)
|
Der ræddet

har tilforn mit Liv af Røver-Hænder,
|
Skal

jeg til Vederlag berøve ham hans Liv? Holb.

Mel.II.6. *Tog Freir ikke Gerda? Nu atter

Thrymur lyster
|

I Vederlag at kaare til

Brud hans smukke SøsteT.Oehl.XXIX.274.
1 vil udgive mine (o: en forførers) Papirer . .

I jager jo en Angst i de kjære Pigebørn.

Dog . . til Vederlag gjør I mig og mine Lige

uskadelige. Kierk.I.xI. de skaanske Adels-

30 godser, som blev givne i Vederlag for Born-

holm. i/is<Tidssfcr.7E./Y2<?. uden veder-
lag, uden erstatning, godtgørelse ell. betaling.

Langebek.Breve.92. Uden Vederlag maa man
ikke give sin Kiæreste Noget, som har Odd
eller Egg, thi det stikker Kiærligheden ud
og sønderskiærer Yenskahet. Thiele.III. 74.

At de ikke gav Ild fra sig uden runde-

ligt Vederlag eller Forpligtelser paa anden
Maade siger sig selv. JVJens.Br.161. Feilb.

40
II

hertil (især jur.) Vederlags-forudsætning
(JurO.(1934).152), -Iri (o: uden (at betale)

vederlag, gratis. Lassen.SO. 869. Statstidende

^^iiWSO.S.sp.l), -gods (hist., spec. om det

gods i Skaane, der ved freden 1660 blev gi-

vet som vederlag for Bornholm. BiogrL.^VII.

434), -ret (nu næppe br., gengældelsesret.

Slange.ChrIV.698), -sum (Eolst.R.), -ydelse

(Hage.*145). IL -las, et. (glda. withirlag

(Da.Sprogtekster.il. (1928) .24); misforstaaelse

50 (allr. i teksten af Vederloven) af glda. withir-

lag, straffebestemmelse(r), vederlov (smst.25),

æda. withærlogh (se -lov; ved tilknytning

til glda. wederlag, fællesskab, især m. h. t.

forretning, kompagniskab olgn., og Lag 5;

hist., især foræld.) i best. anv., betegnelse for

danske middelalderkongers, spec. Knud den

Stores, hird, tinglid. Aarb.1875.256. OFriis.

IAtt.64.
II

hertil Vederlags-ret (glda. withir-

lax ret (Da.Sprogtekster.II.(1928).24)) veder-

60 lov. NMPet.1.15. Matzen.R.14. IH. -la«,
et. (nu næppe br. Viderlag. ForklMurere.19.

Larsen. Viderlager. ForklMurere.41. Forkl

Tømrere. 73). (med tilknytning til Lag (2)

efter ty. widerlage, til lage, beliggenhed, lag
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(2); jf. Modlag; bygn.) hver af de dele af

det tilgrænsende murværk ell. andre bygnings-

dele, hvorpaa en murbue, hvælving ell. et stik

støtter sig paa siderne; trykleje (2); (dial.)

ogs. om fundament til et hus (UfF.), syld-

sten (AarbHolbæk.1914.88), de sten, der fyl-

des ned omkr. en stolpe i jorden (DF.V.

109) m.m. NordConvLex.III.670. Gnudtzm.
Husb.oS. Da man begyndte at stille Søj-

lerne under Bueslagene, indskød man mel-

lem Søjlehovedet og Buefoden et Vederlag, i

Form af en Tæimng. Stilart.95. TeknLeks.I.
590.

II
hertil Yederlags-baand (DanmKir-

ker.XII.24. jf. Kragbaand^, -fuge (DRun.
sp.274), -højde (Sal. 1. 1087. Danm Kir-
ker. XII. 24), -linie (smst.), -mur (S&B.
MurJernbeton.222), -profil (Hvadhedder det?
(1947).365), -sten (o: de(n) øverste sten i

tryklejet (en alm. mursten ell. en særlig formet
sten af granit ell. sandsten). Stilart.329. Tekn
Leks.I.590).^

vederlig, adj. se viderlig.

veder-lig;it;e, v. se -lægge. -Iot, en.

{glda. (flt.) wedhir loghin (Da.Sprogtekster.

11. (1928). 24), vederloven, æda. withærlogh,

straffelov (DGL.II.6), oldn. viSrlog, n. pi.,

straf; til oldn. leggja vi6 (se u. vederlægge^
og liggja vi5, staa paa spil; egl. sa. ord som
1. -lag; se iøvrigt Wim. (Vid SelskOversigt.
1898.119 ff); hist.) især i best.f., betegnelse

for Knud den Stores hirdskraa (jf. Vederlags-
ret;. Ottosen.VH.I.125. DanmRigHist.I.391.
-Istg, et. se I. -lag.

Tederlaeee®) V. ['ve(-)63r|læga] ff -lig-

ge. Cit.l717.(Falsteriana.97)). præt. -lagde;
part. -lagt. vbs. (nu 1. br.) -else (Moth.L99;
i bet.\.f>: UnivA.1940-41.188) ell. (nu næppe
br.) -nlng (Slange.ChrIV1323), jf. I. Veder-
lag, (ænyd. veder-, ver-, weyrlegge, glda.

vedherlegghæ , æda. vethær-, vithærlæggæ,
bestemme, forordne (DGL.II.365.475), lægge

ved ell. paa (saar olgn.) (Harp.Kr.111.127),
fsv. vidherlåggia; dels til lægge ved (se II.

lægge il), oldn. leggja vi6, bestemme, dels

efter mnt. wedderleggen, erstatte, gendrive)

I) som udtr. for gengældelse, kompen-
sation, erstatning. I.i) (nu næppe br.)

m. h. t. hvad en modydelse bestaar i: yde, ud-
rede, udbetale (til gengæld for ell. som erstat-

ning for noget). Hvo som røver af den Mand,
der dræbt er . . bøde for Valrov . . og der-

foruden vederlægge dobbelt saa meget, som
ravet V&T.DL.6—16—3. jf.: jeg haver veder-
lagt den Ondt (1931: voldet dem ondt;,
som holder Fred med mig. P«.7.5. 1.2) m.h.t.
skade, mangel, afsavn ell. (nu især; O, 1. br.)

udtfifl: yde noget til genoprettelse af ell. er-

»l^itning for; give kompensation for; opveje;
gmoprette; erstatte, ingen maa beskadige en
.'indon, og i fald han har giort nogen Skade,
maa han vederlegge den. Holb.NF. 1. 74. den
Uret, han har giort sig selv . . vederlegger
han nied mueligste Fhd.Spectator.136. Der
paahvilede dem kun at vederlægge den

Udgift, det kostede. EHolm.DH.1660-1720.I.
240. I det hele var Mad og Drikke ikke al

Tid af bedste Slags. Og hvad der skortedes

paa i Næringsværdi, maatte saa vederlægges
i Mængde og Fyld. PhRDam.F1.97. Bekost-
ningen . . maa siges at være vederlagt gen-

nem det forøgede Udbytte, som Ejendom-
men paa Grund af Forbedringen har givet.

Ret.1915/16.91.
\\ t skaffe oprejsning, bøde,

10 hævn for. (Torstenson) besluttede det (o: ad-
miralens dødsfald) strax at hefne, og paa
de Danske at \edex\3igge.Slange.ChrIV1244.

\\
'\ m. tings-subj.: træde i stedet for; opveje;

erstatte, noget, som vederlægger eller op-

fylder det som fattes. JohsPetersen.Den Isl.

Skiørbug.(1769).4. en gold og kold Be-
undring har maattet vederlægge den . . ind-

sigtsfulde Vurdering. Meisling.Digte fra Oldti-

den.11.(1827).x. 1.3) (gldgs.) m. h. t. besid-

20 delse, gode, rettighed: yde noget i stedet for ell.

til gengæld for ell. lade det blive erstattet med
noget andet. Ostemælk var en Natural-
ydelse til Præst og Degn. Den hørte hen
under Navnet: „Midsommers- Rente", som
nu er afskaffet og paa anden Maade veder-

lagt. P/iiEDam.F/.54. naar de Enkeltperso-
ner, som Landets Love giver Forrettighed

til Jordværdierne, vederlægger denne Forret

med tilsvarende Afgifter. SBerthelsen.Hvorfor
30 harFrihandelenikke sejret?* (1904). 9. 1.4) (nu

sj.) m. h. t. modtagen gave, tjeneste, venlighed

ell. behandling af en: gøre gengæld for; gen-

gælde; betale tilbage; ofte i forb. m. med til

angivelse af modydelsen, værer alle . . kierlig-

sindede; Som vederlegge ikke ont med ont
(1819: betaler ikke Ondt med Ondt). IPet.

3.9(Chr.VI). »Den fremmede Person til

Beltet gick i Vandet,
| Og hialp at største

Deel blev frelst: slig Høflighed
|
At veder-

40 legge man med Penge var bereed. Holb.
Paar8.30. Hvor gjerne skulde jeg og borde
jeg vederlægge Deres Godhed med det ene-

ste som staaer i min M&gt.Blich.(1920).

XXXI.42. dette Folk skulde have vederlagt
nogle føje Rim med kongeligt Spir og Herre-

dømme l(r;ei.Z^. 72. iron.: han (lod) de Ord
falde, at naar han næste Gang giæstede

Trøndelagen, skulde han være bedre for-

synet, saa han kunde give Bønderne Lidt

50 at bide paa, og vederlægge deres Artighed.

Orundtv.Snorre.I.139. 1.5) (især emb.) m. h. t.

(tjeneste)ydelse, arbejde: yde godtgørelse, be-

taling for; honorere; lønne, jeg lover dig, at

vederlægge den Omsorg, du bærer for hende.

Skuesp.X.313. hans eget Arbejde som Be-

styrer, Tegner og Haandværker vederlagdes

langt under dets virkelige Værdi. UBirkedal.

WilliamMorri8.(1908).18. Stillingerne som
Ledere af den kliniske Praktikantundervis-

60 ning . . vederlægges med Honorar. ylnordn.

Nr.303**'i*1934.§5. 1.6) m.h.t. person; dels:

gøre gengæld imod; gengælde; dels (nu næsten

kun; især emh.y. godtgøre ell. lønne. Herren
vederlagde mig efter min Retfærdighed

48*
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(1931: gengældte mig efter min Retfærd^;

han betalte mig efter mine Hænders Reen-

hed. Ps.18.21. ieg og min liden Familie be-

finde os for nærværende tid aldeles vel, og

vil ønske at blive vederlagt med lige Ti-

dinger fra min Kiære Herre. Langebek.Breve.

356. Oprindelig maa Kongsbryden ligesom

andre Bryder have været en regnskabsplig-

tig Betjent, der under en eller anden Form
er blevet vederlagt for sit Arbej de. PJJørgf.

RH.285. Forstanderen (for skoletandklinik-

ken) vederlægges med et Honorar, der .

.

svarer til Halvdelen af den for 2. Lønklasse

normerede Løn. Cit.l926.(Ugeskr.fRetsv.1945.

A.751). efter Forhandling indgik han paa at

vederlægge Sagsøgte med 1000 Kr. (o: som
erstatning). smst.l944.A.840.

2) (nu sj.) modbevise; gendrive, hvil-

ken Meening den berømte P. Daniel udi en

a parte Dissertation har søgt at vederlegge.

LTid.l720.Nr.32.2. Naar Farisæeren opfat-

ter Jesus som Dæmon og hans Kraft som
stammende fra gudsfjendtlig, overnaturlig

Kilde, bliver dette sidste vederlagt af det

velsindede Vidne, Rogieren Tacitus. fiJ3nx.

AP.IY177.
'Veder-maal, et. {ænyd. d. s., æda. i

ssg. withærmalsthing (Kalk.IV.773. DGL.II.
115.180), oeng. wij)ermal, jf. oldn. mæla vi6

e-u, gøre indsigelse mod noget; sml. -mæle;
arkais., sj.) genmæle; modsigelse; indsigelse;

især om den anklagedes ell. indstævntes svar
i retten. *De lider ingen Vedermaal.

|
Mod-

standeren de sætter
|
I rette Mod paa Brand

og Baal
I
Som en forførisk Kietter. Falst.

186. den samme dag bestemtes til (alle bøn-
dernes) \edermk\.ADJørg.II.159. \\ hertil

Vedermaals-ting, det ting, hvorpaa mod-
parten skulde møde for at svare paa ankla-
gerne. DL.l—4—1. Baden.JurO. -mod, et
ell. (sj.) en, (ænyd., glda. d. s., fsv. vidher-
modh (jf. SV. vedermoda^; fra mnt. wedder-
mot, modvilje, misstemning, genvordighed,
ulykke, oht. widarmot(i), oeng. wipermod,
fjendskab; til IL Mod; arkais., sj.) modgang;
genvordighed; fortræd. Leth.(1800). Du gjør
mig stort Vedermod udi denne Stund (ved
at rejse bort). P.P.GrevensFeide.l. (1850).116.
den Vædermod, som møder den Ugudelige
vil ikkun ramme den, der ikke vandrer i

Herrens Spor. iJtsi. J. 275. f -mæle, et.

{ænyd. d. s., æda. i ssg. withærmælsthing
(DGL.II. 115.180), oWn. vi6rmæU) d. s. s.

-maal. (der) var ingen som sig indfandt
med vedermæle eller protestation imod for-
bemelte vedtegt.Cit.l703.(Vider.IV.20). *Til
Vedermæle tog den vaabenløse Mand. iVord
Brun.Jon.92. -navn, et. (ogs. Ver-, Vejr-,
VæJ(e)r-. Ved-. Fabricius.Drejø.(1882).105.
Studier Dahlerup. 51). (ænyd. veder-, ver-
nafn, glda. wedhernaffn, sv. vedernamn, fsv.
vij)ernamn, jf. oldn. vi8rnefni; sml. -døbe;
nu kun dial.) tilnavn ell. (især) øgenavn.
De arme Waldenser (maatte) uskyldig, iblant

andre Spotte- og Veder-Navne, som i Tyld-
ter-tall dem blev tillagt, at tage imod dette

Navn af Catharis eller Kiættere. Tychon.
AB. 19. Hvad nu det Ord Hottentot an-

gaaer, saa mener Hr. K., at det er deres

rette Navn, og ey et Veyrnavn.LTid.i743.
293. at. 1760. (Vider. 11.516). Rask. Fynske
BS.67. MDL. Der er vel ingen, som bliver

døbt saaledes (o: Lord), naar vi lægger de

10 Bogstaver sammen, siger det jo Lurt .

.

men det kan jo være Mennesker ere lige saa
slemme til at opfinde „Vedernavne" i Eng-
land, som de er hos os. RasmHans.M.35.

Flemløse. 6.100. UfF. -part, en. (ænyd.

ved(d)er-, væderpart, su. vederpart; fra mnt.

wedderpart; foræld.) opponent, modstander,

kontrapart i krig, stridighed, ordstrid, ved af-

slutning af overenskomst, handel olgn.; oftest

om modpart i proces, retssag. Vidner, som med
20 Eed aflagte ere, maa ikke ved Vederpartens

Eed henegtis.DL.1—14—3. Holb.DU.1.144.
den der vandt, skulde ingen anden Beløn-
ning have, end Lov til at slaae Vederparten
ih\e\.Grundtv.Saxo.I.250. *Hvad Troen an-

gaaer — faldt Defensor ind,
| Idet sin Veder-

part han afskar Talen. Paiikf.Y440. EBrix.
DD.76. om en persons modsætning: Stub.

82. -penge, pi. se Vedepenge, -sige, v.

[-isiJqa] vbs. -else (Moth. S188. AS Ørsted.

30 Haandb.V 82. Lassen.AO.' 90. Jur 0.(1934).
159). (æda. withærsighæ, mnf. wedderseggen;
jur., foræld.; oftest som vbs.) fragaa, tilbage-

kalde ell. gøre indsigelse, protestere mod. Der-

som nogen i Baand og Fængsel . . indgaar,

eller lover noget, og hånd det til Tinge
vedersiger, saa snart som hånd kommer i sin

Frelse igien. Z)L.5

—

1—4. *Hvo det torde

vedersige (SalmHj.150.2: modsige^ |
Motte

ham (o: Stefanus) med Blusel vige. Kingo.

40 SS.IV107. -skin, et. (ænyd. ved(d)erskin,

SV. (foræld.) vederskin; efter mnt. wedder-
schiu; nu kun dial.) genskin; reflekslys; ogs.

om farvers changering (ved forsk. lys). Moth.

S315. Vederskinnet, som listraadene, og lis-

skivene have givet. KSelskSkr.VH.574. MO.
II

hertil Vederskins-farve (Moth.^V82J ell.

-kulør (Fruent.Tid.l770.Nr.l8.3.sp.2), -tøj

(om changerende silkestof. UfF.). -spen-
dig, spæn(d)stig, adj. se viderspæn(d)-

50 stig. -styggelig, adj. [vebar'sdygali] adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (lKg.21.26(Chr.VI)).
(ænyd. weder-, ver-, vær-, veyrstyggelig

(-stiggelig), SU. vederstygglig; til ænyd., glda.

wederstyggæ, føle afsky for, og ænyd., glda.

styggæs wedh, oldn. styggjast vi&, til styg)

I) om person: som nærer en vis ubehagelig

følelse overfor noget. I.l) (bibl., foræld., jf.

Vederstyggelighed 1) som føler modbydelighed

for, afskyr noget, vær ikke vederstyggelig

60 ved nogen (1871: afsky ikke Nogen^ for

hans ringe anseelses skyld. Sir.11.2 (Chr.VI).

\.2) (nu kun dial.) som er ilde til mode;
bedrøvet ell. ærgerlig, hvor vederstyggelige

og incommoderede ere vi da ikke (o: naar
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urin og afføring afgaar ufrivillig)? Suhm.II.

99. MDL.644. Feilb. 2) (i rigsspr. Q) og

højere talespr.) som ved sin uskønhed, smag-
løshed, umoral, ondskab olgn. vækker mod-
bydelighed, stærk afsky hos en; nu især i

al alm.: som byder en stærkt imod; (meget)

modbydelig, væmmelig, styg, afskyelig. Du
skal ikke æde Noget, som er vederstyggeligt

(1931: som er en Vederstyggelighed). Sifos.
14.3. Det er en vederstyggelig Stad; der

finder man det rætte Sodomd,.Høysg.S.4.

Der er dog Intet saa vederstyggeligt som
Hovmod og Fald. Mynst.Betr.11.267. (medi-

cinen) smagte vederstyggeligt. Æein/iard.FC
170. Hvad slæber han mig (o: en bisp) og-

saa altid med for
|
paa disse vederstyggelige

J Sigter? KMunk.C. 59. || i forb. m. hensobj.

ell. præp.-led m. tor til angivelse af person,

for hvem noget er modbydeligt, alt det, som
er vederstyggeligt for Herren (1931: er Her-
ren en Vederstyggelighed^, det som han
hdider. o Mos. 12.31. Deres hæslige Aasyn (er)

os ei mindre vederstyggelig. /SÆuesp.//^^.?/.

For hvert menneskeligt Hjerte er det veder-

styggeligt at see Ødelæggelsens Spor. Gylb.

Novel.II.15. (Georg Brandes) udtalte, at af

alt vederstyggeligt var Ankomststationen i

København ham det vederstyggeligste. iVa-

thans.GB.llS. Feilb. -»tyggelighedy en.

flt. -er. {ænyd. veder-, ver-, vær-, wey(e)r-

styg(g)elighed (-stiggelighed)) I) (nu kun
bibl., foræld.) til -styggelig l.i: væmmelse;
afsky; oftest i forb. faa, have vederstygge-
lighed til ell. for. Deres Sjæl fik Veder-
styggelighed til al Mad (1931: de væmmedes
ved al Slags Ma.d).Ps.l07.18. Jeg har fra

min Barndom elsket lærde Folck. Krigs-

mænd derimod har jeg en Vederstyggelighed
ior.Holb.Tyb.III.6. (hun) bevarede et ube-
smittet Hiertes Vederstyggelighed for Utugt.
Rahb.Fort.II.310. 2) ^13 ell. højere talespr.)

til -styggelig 2: det at varre vederstyggelig ell.

hvad der er vederstyggeligt (vederstyggelig(t)

ting, handling, forhold); især i forb. være en
vederstyggelighed. De ere blevne tilskammo,
thi de gjorde Vederstyggelighed (1931: ve-

derstyggelige T'mg). Jer. 6. 15. I skulle væm-
mes over Eder selv for Eders . . Vcderstygge-
liehfider. 7?2.36.3/. just den, som I elsker, er

en Vederstyggelighed i mine Øyne. Holb.Tyb.
III. 2. Krig er en Vederstyggelighed. ^Vord-

sjælland.*/il905.1 .sp.l. ofte i forb. m. hensobj.

ell. præp.-led m. for: Ægypterne kunde ikke
tP'\f Bred med Hebræerne, thi det er Ægyp-
terne en Vederstyggelighed. /3fos.43.37. Bort
raed dette KjærlighodspantI Det er mig en
Vederstyggelighed 1 Pal M. IL. II. 788. Para-
celsus' Lære var for alle rettroende Tilhæn-
gere af Galenus' System en sand Veder-
styggelighed. C.9Pc/.Lttt./.639.

II
odelæggol-

sena vederstyggelighed, (efter Matth.24.
15). Ødelæggelsens Vederstyggelighed i de
»•ll'rs saa blanke og bonede Stuer . . raa-
'i'i'lo (hun) Bod (paa) med Gulvklud og

Støvekost. Ing.EM.II.117. Ødelæggelsens
Vederstyggelighed (efter Kbh.^s bombardement
1807).Winth.IX.226. Hvad bliver der af

min pæne, sorte Konfirmationskjole? . . hun
græd ved Tanken om Ødelæggelsens Veder-
styggelighed. /S'cAand.-S'j5.34. Først cirka 14
Dage efter Uvejret smeltede Sneen og lagde
Ødelæggelsernes Vederstyggelighed blot.Or-

nitholFT.XXXI.73. f -stygge Ise, en.

10 (ænyd. veder-, ver-, weirstyg(g)else (-stig-

gelse), glda. vederstyggilsæ ; vbs. til glda.

wederstyggæ (se u. -styggelig^) afsky ell.

noget afskyeligt. Moth.S892. de aade qvalte
Dyr og conseqventer Blod, som de paastode
at have været en Vederstyggelse blant de
første Christne. Holb.Kh. 538. -værdig-
(hed), se viderværdig. Viderværdighed.
Vedet, en. [ve'dæd] ^f Vedette. Leth.

(1800). ConvLex.XlX.19. JNHøst. — f Vi-
2odet(te). MR. 1810.573). flt. -ter. (ty., fr.

vedette; af itoi. vedetta, til vedere, se, lat.

videre (se V vide^) ^ hver af de vagt-
poster, forposter, der udstilles fra felt-

vagterne; tidligere spec. om saadan vagt-

post til hest. (ofte i foib. som sætte (Stoud.

Emb.48), stille vedetter ud (Drachm.1.99)
ell. udstille vedetter^. MilConv.VlIl.503.
*hist og her, i Lyngen spredt,

|
Staae en-

kelte Vedetter. Ho/s«./O 7. En dobbelt Ve-

30 det o: en af to Mand bestaaende Vedet-
post. 750. Scheller.MarO. ogs. {^, 4>) om
vedetbaad. 21 hurtiggaaende Vedetter. Poi.

*U1938.2.sp.2.
II

billedl. Er jeg end kun en
ringe Vedet, fremskudt af den frie Forsk-
nings store Armé, saa er mine Vaaben dog
af samme Art som dena. Brandes.XIII.413.
vi véd, at Vaaren har en Stab Vedetter —

|

og blandt de forreste sin Martsviol. Z)oiieris.

Sonetter.(1904). 84. || hertil Vedet-baad (let,

40 hurtiggaaende forpostbaad (større og hw ti-

gere end en dampbarkas). Bardenfl.Søm.I.126.

Wolfh.MarO.150), -kæde (VSO. billedl:

Kierk. 11.34), -linie (d.s. MilConv.VIII.
503), -patrouille (foræld., om patrouillerende

vedet. MilTeknO.83), -post (VSO. Bønne-
lycke.Sp.160.no).

Ved-fakkel, en. [II] (foræld.) fakkel

af splitved. Ing.EM.II.171. Hostr.NF.58.
Larsen, -foged, en. fil] (ænyd. d. s. og

50 wedefoged (DMag.2R.V63); foræld.) opsyns-

mand ved et større (kongen ell. en institu-

tion tilhørende) brændeoplag. Slats-Calender.

1818.96. smst. 1849. 109. BiogrL.* VII1.343.

t -forblive, v. (til VI. ved 10.2 og 19;

d. 8. s. vedblive. Cit. 1706. (Vider. II. 190).

-forraad, et. [II] (forst.) det samlede rum-
fang af træerne i en skov; materialforraad.

ForstO. Sal.*XXIV644. -foje, v. |-,f<i)i'3|

vbs.-else (s.d.) ell. (l.br.) -ninj? (s.d.). {til

60 føje (noget) ved (noget) u. IV føje 1 slutn.;

sml. ly. beifiigcn; (ti VI. ved l.i og 13) I) (9

tilføje; især: foje til ved siden af, nedenunder,
som bilag ell. tillæg til noget skrevet (trykt);

hosføje. (kancellisekretærernes) embede er . .
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I særdeles protocoUer at extrahere alle Sup-

plikker, som Hs. K. M. skal foredrages, hos

en hver at vedføje Conseillets betænkning

og de indkomne erklænngeT.Holb.DNBJOO.

herved (følger) en Plan og Munderings-

Reglement . . med vedføiet Beregning over

de sædvanlige Afkortninger. ilf/2J7S5.6. Jeg

skal her tillade mig at vedføie en kort Skil-

dring, som jeg nogle Dage efter gav.Goid-

schm.BlS.III.407. et Verspar med vedføjet

Melodiangivelse. OFms.Li«. 79. som vedføje-

de Tegning viser. WesenbL.Ins.64. 2) (gram.)

om et ords (leds) direkte, umiddelbare tilknyt-

ning til et andet; især i part. vedføjet om
adj.: knyttet umiddelbart til et subst. (sub-

stantivisk ord), dannende sammen med dette

eet led (i forhold til sætningsverbet, styrende

ord osv.); attributiv; som vedføjelse. Rask.

FS.31. Hvert Navn har sit vedføjede Aå-
iektiv.Schand.TF.II.62. Vedføjet Tillægsled.

ERehling.Detda.Sprog.(1932).64. -føjelse,
en. vbs. til -føje. I) 03 til -føje 1; ogs.: ved-

føjet oplysning, anmærkning olgn. (Gold-

schmidt) sendte . . da han havde faaet fat

paa en Flaske italiensk Vin, en Indbydelse

til P.L. Møller med Vedføjelse af en anden
til den anonyme Victor 'ETemit&.VilhAnd.

BT.255. i en Vedføjelse (o: meddelelse om
færdigskrevne stykker i Holb.JJBet.a9) be-

tegnes (Holbergs „Melampe") som en Tra-

gedie. HBrix.(Tilsk.l920.II.124). 2) (gram.)

til -føje 2; især konkr. om vedføjet ord (led);

attribut. Mikkels.Sprogl.265. fast, løs ved-
føjelse, om det forhold, at et attribut staar

umiddelbart foran ell. efter det subst., det er

knyttet til, henh. (som ved num. og visse pro-

nominale ord i dansk) skilt fra subst.; ogs.

om de ord (led), der staar paa denne maade.
Mikkels.Ordf.62.65. -føjnine, en. (1. br.)

d. s. s. -føjelse (1). Amberg. Opfordring . . at

underkaste (afhandlingen) et critisk Gjen-
nemsyn med Vedføininger, hentede fra de
sidste Aars Erfaringer. FWendt. Rodfrugter.

(1860).l. VSO. I. -følge, en. (til VI. ved
1.1 og 13; jf. II. -følge; emb., foræld.) det at

et dokument følger med et andet som bilag

olgn. Hylling.HJ.46(se u. indlemme 1.2j.

tage et Dokument til Sagens Vedfølge. DS'^.

1922.135. II. -følee, v. [-|føl'qa] (til VI.
ved 1.1 og 13; jf. I. -følge; nu næppe br.)

følge med noget skrevet ell. trykt som tillæg,

bilag olgn.; medfølge (I.2). Den berørte Søns
Skudsmaale vedfølge. Blich. (1920). XXXII.
148. i præs. ell. perf. part. brugt som adj.:

Copie af vedhæftede mit Brev med vedfulgte
Bilager. Holb.Brv.107. de . . indsendende . .

Beregninger maae være forfattede som ved-
følgende Schema .. udviser. Mi2.27S0.79i.
det vedfulgte Kort. smst.1807.129.
Tedgaa, v. ['ve6|gå?] præt. -gik; part.

-gaaet. vbs. -else (s. d.), jf. Yedgaaende.
(ænyd. vedgaa, -gange, glda. vidgonge, ve-
dergaa, -gangæ; jf. ænyd. vedgang, glda.

withgang, wethergang, tilstaaelse, godken-

delse, samtykke, oldn. vi8ganga, vi6rganga,

-gangr, tilstaaelse, erkendelse; til gaa ved
(se gaa 39^; grundbet. i bet. 1-2 vistnok:

gaa hen til og stille sig ved noget, sml. ved-

staa 2 og bet.-udviklingen ved tilstaa og de

der nævnte ord)

1) tg tilstaa; indrømme; bekende, (om
det indbyrdes forhold ml. brugen af disse ord se

PEMull.'458f.). I.l) ikke nægte, ikke fragaa

10 at have begaaet noget straf- ell. dadelværdigt

(især: uden at være genstand for (stærkt) pres,

aabenhjertigt, frivilligt ell. uden at være sig det

straf-, dadelværdige fuldt bevidst ell. (jf. Molb.

NTidsskr.III.83. PEMulU459) som udtr. for

en ringere grad af vished, mindre fuldkommen
viden ell. medviden (end tilstaaj^. Hvis nogen
for Dom og Ret vedgaar det, som hånd sigtis

og beskyldis for, da maa hånd det ej siden

fragaa. DL.l—15—1. 1 Almindelighed at ved-

20 gaae sin Synd er lettere; men fra den en-

kelte (synd) at opdage et Sammenhæng .

.

er en tung Gang. Kierk.Y196. saaledes er

Canibalen ikke; han vedgaaer aabenlyst, at

han er en Menneske-Æder. smst.XIV.334. jeg

tilstaar jo at jeg er en Morder. Vedgaar jeg

da ikke aabent nok min Brøde? AndNx.PE.
1.80. Vedgaar Tiltalte . . at være skyldig i

det ham paasigtede Forhold, optages Sagen
til Bom. LovNr.53^'/il909.§912. I.2) (under-

30 tiden m. overgang til bet. 2) ikke nægte, ikke

fragaa ell. skjule, men give udtryk for, aaben-

bare, at noget, man hidtil har bestridt, ikke

anerkendt ell. ikke erkendt, ikke indset ell.

ikke aabenbaret for andre, ikke fremdraget i

en diskussion olgn., har sin rigtighed, er i

overensstemmelse med virkeligheden, nu er-

kendes som sandt; ikke lægge skjul paa; ind-

rømme; erkende, de (havde hverken) Mod til

at tie, til at trodse, eller til at vedgaae deres

40 forrige JJiorsksimmenhed.Grundtv.LSk.4. Pu-

blikum (vil ikke) vedgaae sin egen Umyn-
dighed. PLMø?J.ZS'.ii.233. Sæt hun var saa-

ledes stolt, at hun ikke turde vedgaae sin

Kjærlighed til mig. Kierk.VI.215. naar du

har besluttet dig til at vedgaa Sandheden,

kan vi tales ved igen\ CHans.F.100. \\ nu
især m. dit-sætn. som obj. hun vil meget vel

vedgaae, at hendes egen Fader er bonde-

fød. B?ic/i.^i920';.XiTri58. Endelig vedgaaer

50 Charles, at han er giit.Kierk.1.247. Jeg ved-

gaar ogsaa, at jeg slutter fra de tilsvarende

Forhold i Danmark. JLangfe-ST. 77. jeg vil

gerne vedgaa, at jeg blev gruelig bange.

JVJens.HF.60.

2) (nu 1. br. undt. jur.) erkende, anerkende

noget som sit (eget), som tilhørende en med

deraf følgende forpligtelser, ansvar; vedkende
sig; m.h.t. egne meninger, udtalelser olgn.:

holde fast ved; staa ved. at han kuns ikke

60 siger meer end han tør vedgaae ! S'A;wcsp.iii,

2.36. deres Pligt mod Staten , . vilde de kun
nødtvungne yedga&e. Molb.EPl.23. sin Præ-

diken om Søndagen . . vilde han ikke ved-

gaae om MandsLgeTi.Kierk.Bl.67. Da man for-
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drede Forklaring, vedgik han sine Ord. Allen.

1.136.
II

(jur.) m. h. t. arv og gæld. rette

Arvinger, som Arven vedgaa. Z)L.5

—

6—7.

vedgåe gelden. Moth.G45. nu især i forb.

vedgaa arv og gæld, se u. Arv l.i.

3) (ænyd. d. s. og lade gaa ved sig ; maaske
ql.: lade blive synligt ved (siden af) ell. hos
'ig;

jf. dial. (vistnok m. tilknytning til vide

lade en vide)^ lade vedgaa, give (en) varsel,

meddelelse om noget, lade en noget vide (Feilb.

u. vidgå^ samt dial. det gaar ved sig, det

hliver aabenbaret, aabenlyst, vitterligt (Feilb.

1 .525), fsv. viperganga sik, give sig til kende,
: ibenbare; vel m. (senere) tilknytning til

bet. 1) t * /<"&• lade sig noget vedgaa,
i ord ell. miner, optræden, give udtryk for

"oget; lade sig mærke ell. forlyde med noget;

jbe noget, hånd lod sig ikke vedgåe at det

gidrde ham ont.Moth.G45. hun tal jo icke

et Ord, og lår sig icke det ringeste vedgaae,
hun har nogen Godhed for mig. Kom Grønneg.
1.107. (hun) holdt hende for meere erfaren

i Kierligheds-Sager, end hun lod sig vedgaae.
Biehl.DQ.II.198. Rahb.Tilsk.1791.92.

4) (ænyd. d. s.; jf. VI. ved 5.5 ; nu 1. br.)

angaa; vedrøre; vedkomme, hvad her
udvikles vedgaaer ingenlunde de Eenfoldige.

Kierk.VII.141. Skarphedin er, saavidt jeg

véd, ikke Søn af din døde Hustru . . forre-

sten — hvad vedgaar saa Skarphedins Her-
komst migl EBrand.A.42. en Verden, der
ikke vedgaar dem — men som de paa sin

Vis har sit Medansvar ioT.Blækspr.1947.32.

Yeds^aaelse, en. {glda. vith-, vether-

gangels, vedergongels) vbs. til vedgaa. I) (nu
1. br.) til vedgaa 1. Moth.G45. han bekæm-
per den bestaaende Kirke, fordi den mod-
arbejder Socialismen . . der turde være An-
ledning til at lægge sig denne Vedgaaelse
alvorligt paa Sinde. Blad forDanmarks Højre-

Foreninger.**/il895.3.sp.3. jf. ASØrsted.Euno-
ia.III.(1819).472. 2) (jur.) til vedgaa 2.

Møller.Forudsætninger.(1894). 72. især i ssg.

Scd^aaeises-bo, bo, hvori arvingerne har
overlaget det personlige ansvar for arvelade-
rens gæld; gældsvedgaaelsesbo. JurO.(1934).
159. Statstidende.*'tl950.3.8p.4. jf.: (boet) er

behandlet som ikkc-vedgåelsesbo. sms<.**''io

1049.5.sp.l. Yedg^aaende, et. (til vedgaa
•1 ; sj.) d. s. s. I. Vedkommende. At Hr. G.
for sit Vedgående var tilfreds . . er \ieg;ti\ie-

\\^\. Ujort.KritJjit.il.313.

Ved-eaard, en. [11] (foræld.) d. s. s.

have. liruun.FR.I.405. f -jroet, part.adj.
{•rnyd. d. s.; til VI. ved 2.8 og 14) dybt rod-
'rgtei; indgroet (te indgro 2.\). vedgroe-
1" Lårdomme. Pram.(Rahh.Min.l785.I.9).
-pnrKnsende, part. adj. (til VI. ved l.i

;

I.) som grænser op til; tilgrænsende, nær-
iiiest vedgrænsende Jord. JPPraW.ylC.46.
-£amHil, en, et. [III (fagl.) trægummi
fXylan). Christ.Kemi.183. Howard Grøn.SF.
101. -(øre, V. f-igo'ra] (ænyd. d. s. i bet.:

foretage tig nog^ ved (ogs. i andre bet.: hindre,

modsætte sig (glda. wethergøræ, d. s.), handle

imod, gengælde, hævne); til gøre ved (se gøre

13.14); nu næppe br.) istandsætte; reparere.

Lædertøiet opsmøres eller vedgjøres./2esA;r.

*/»1754. besørge den (o: en vej) vedgjort
og i forsvarlig Stand S3it.Cit.l793.(RibeAmt.

1940.149). (han) havde sendt sit Uhr hen
at vedgiøTe. Rahb.Tilsk. 1798. 518. -ham-
mer, en. [II] (ænyd. d. s.; 2. led er mulig-

10 vis II. Hammer (se Hammej m. henblik paa,
at en brændestabel i form kan minde om en
fiskeruse; nu næppe br.) om brændestabel, ved-

kast (jf. Høysg.AG.33) ell. (især) det sted,

hvor man opbevarer brænde: brænderum ell.

(oftest) brændeskur, -hus. Holb.DH.III.315.
alt Forraad af Brændeveed (skal) bevares
i indesluttede Veedhamre under teglhængt
Tag, eUeTiEuse.Forordn.yiil805.§23. -ha-
Te, en. [II] (ænyd. d.s.; foræld., jf.: „End-

20 nu bestandigt i Brug om Gaardspladserne i

de kgl. Slotte til Brændeoplag." Levin.; sml.

-gaard) indhegnet areal, gaard til større brænde-

oplag; især i forb. den kongelige vedhave ell.

kongens vedhave, om saadan gaard ved konge-

lige slotte. Cit.ca.l775.(AarbAarh.l945.79).
Stats-Calender.1803.44.1848.111. de fire mind-
ste Purke . . samler Æg efter Hønsene i

Vedhaugen og paa Stænget.GyrLemche.S.I.
76. „Galejhavnen" (0: den kanal, der fandtes,

30 hvor Kgl. Bibl.s have nu er) blev endnu be-

nyttet af Smaaskuder, der kom sejlende med
Brænde til Kongens Vedhave.iJeppesen.

Fradetgl.Kbh.(1935).27. f -hold, et. 07.
glda. wetherhold, (bidrag, der betales gildet

som) bøde) vbs. til -holde: vedvaren. vAph.
(1759). -holde, V. [-|h(ora] vbs. (sj.) -else

(Gram.Breve.191), jf. -hold. (ænyd. d. s., sv.

vidhålla, fsv. vidherhalda; til holde ved
(noget) (se u. II. holde I.2, 48j) I) (nu sj.)

*o m. obj.: opretholde; bevare; vedligeholde; fast-

holde; ogs.: vedblive, fortsætte med. Mand
finder her en Kirke som . . har vedholdt
den Lærdom som Protestanterne antoge.

LTid.1724.802. Under Øvelsen . . maa Ryt-
teren vedholde et fast og roligt Sæde.
PWBalle.RD.58. Antagelsen af en noget

havekyndig Mand til at vedholde den (0:

en kirkegaard).Betz.EngammelIjærersLiv8erin-

dringer.(1899).33. (hans) altfor længe ved-
so holdte Vægring ved atter at løslade Danser-

inden. KBokkenh. Det kgl. Theaters sidste Blaa-

taarnsFange.(1911) .40. 2) uden obj. 2.1) (nu
næppe br.) om person: vedblive, fortsætte med
at gøre noget (ofte i forb. m. medj. de skulde

forbhfve til Franckfurt, og vedholde med
deres ofrige BeTa.&ds\agen. Slange.ChrIV1 182.

Enhver Bonde skal hvert Aar (plante) 10

Pile og saaledes vedholde aarlig. Forordn.

(Kvartudg.)'*/t 1781.§68.1. 2.2) (nu kun i

60 præs. part., se vedholdende^ om ting, for-

hold: have varighed, bestandighed; holde sig;

vedblive; vedvare, da mand tog Steenen bort,

kom en sort ilde lugtende Røg frem, som
vedholt i 3 Timer. LTid.1724.624. en stærk
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Regn . . havde vedholdt i nogle Dage.

FrSneed.1.625. Lyngen vedholdt endnu be-

standig til Schilder8lag.Ba^gfes.L.7.282. t forb.

m. med: Hiulet . . maa ved holde med sin

Omveltning.Z/Ttd.i 724.27. 2.3) som vbs. i

formen Vedholden. Amberg. nu vist kun

(o) om fastholdelse af mening, tro olgn., det

at holde paa noget, man nødig vil miste. En
vis genial Vedholden ved dette Liv, saa man
ikke slipper Haabet og Tilliden. Kierk.fVSO.). lo

-holden, adj. [-|h(i)r(3)n] (jf. holdenj I)

(nu sj.) om ting, forhold: som opretholdes,

bevares, ell. (vel til dels ved sammenblanding

m. -holdende^ som vedvarer, er varig, lange
Aars

I

Utrættede, vedholdne, strenge Flid.

Oehl.1.79. Hendes Fader . . lagde Mærke
til denne vedholdne Taushed.PaiAf./L./.26.

det regnede vedholdent med en fin, isnende

Regn. Ponf. 3/. SS. 2) (nu ikke i rigsspr.)

om person. 2.1) udholdende, stadig, energisk 20

m. h. t. hvad vedk. foretager sig. Moth.H253.

jf. Feilb. u. vedholdende. 2,2) nærig; gerrig;

paaholdende (I.2). Hånd er så vedholden, at

hånd ei vil slippe en luB uden hånd faer en

loppe igen. Moth.H253. jf. Feilb. u. vedhol-

dende, -holdende, part. adj. [-ihml'ono]

(egl. præs. part. af -holde^ I ) (1. br.) d. s. s.

-holden 2.i. Af alle hendes Friere var en vis

Othar . . mest veåho\åenåe.Suhm.Hist.I.496.
(han var) trofast og vedholdende i Alt, 30

hvad han begyndte paa,. Hauch.Y33. (vær)

vedholdende (1819: varagtige; 1948: udhol-

dende; i Bønnen. Rom.12.12 (1907). 2) (jf.

-holden 1; især tg) om ting, forhold: som
holder sig, varer ved gennem længere tid; ved-

varende; uafbrudt; uafladelig; (lang)varig; om
arbejde, flid olgn.: ihærdig; energisk. Ved-
holdende sygdom. Moth.H 253. vedholdende
Virksomhed i at overvinde Vanskeligheder.
Abildg. Mindetale overAPBernstorff. (1797).12. 40

en Kvindes Trætter ere et vedholdende
(Chr.VI: ideligt; 1931: som ustandseligt;
Tagdryp. Ords.i9.23. Moderens Valken paa
^ms/ce-; Brættet lød vedholdende ind til

hende. Hans Povls. RF. 116. (sj.) gradbøjet:

Smerten bliver utaaleligere og vedholdendere.
Tode.Overs.afCadogan:Gigt.(1796).93.

\\ om
vejrlig, en vedholdende (1871: hvirvlende;
Storm. Jer.23.19 (Chr.VI). Da Klokken var
bleven syv om Aftenen, marcherede G. og 50

jeg i vedholdende Regnvejr til Stationen.
KLars.Ci.232. Om Natten . . var det stille

Regn, og om Morgenen — var det Foraar.
Det kom ganske pludseligt efter lang, ved-
holdende Kn\de.JakKnu.S.202. -holden-
hed, en. I) (nu 1. br.) til -holden 2.1,

-holdende 1 : personlig udholdenhed, bestandig-
hed, ihærdighed ell. energi; ogs. om energisk
fastholdelse af mening, plan, maal, bestandig-
hed m. h. t. følelse, indstilling olgn., stadig, eo
vedvarende brug af noget olgn. „ei meget i

hmg." Moth.H253. (jeg haabede) ved ufor-
trøden Vedholdenhed at bestemme ham .

.

til dette . . Skndt.Rahb.Fort.il.87. saa give

Du i gode Dage Vedholdenhed til at ville

Eet, i Adspredelser Samling til at ville Eet.

Kierk.VIII.119. de gamle (ord) blev (de)

ved at bruge med en smertelig Vedholden-
hed, som piskede de Avner i en Kværn.
Bang.S.294. Niels Anesen skulde . . have et

Par paa Skrivemaskinen for den . . Vedhol-
denhed, hvormed han lader den hamre hans
egen .. Person i Forgrunden. ZMun/c.i/./.

125. i forb. m. i: Hans Vedholdenhed i Ar-

beidet er ikke stor. MO. jf.: den sædvanlige
Logiks Vedholdenhed i at opbevare en Lære,
som er uden al reel Anvendelse. i/et6.Pros.

1.310. 2) O til -holden 1, -holdende 2: det

at være vedholdende (2); især (undertiden m.
nogen tanke paa personificering) om tings evne

til at fortsætte en virksomhed ell. tilstand

gennem længere tid. Regnens Vedholdenhed.
MO.^ vandtunge Skyer . . udtømmer deres

Indhold over Byen med forfærdende Ved-
holdenhed. Pon^.£¥i2. Den elektriske Klok-
ke lyder . . skingrende, irriterende i sin Ved-
holdenhed. Oi<oLarssen.Ows(re;7er-Zii;.^i909;.

173.
II (fys., sj.) inerti (2). inertiens eller

vedholdenhedens lov. JELange.Fysik.(1899).
87. -hng^ger, en. [II] (({) -huggere, se

ndf.). {ænyd. vedhugger(e)) I) (nu sj.)

brænde-, skovhugger, være Vedhuggere (1931:

Brændehuggere} og Vanddragere for hele

Menigheden. Jos.9.2i. Biehl.DQ.IV153. (mus-
vitten) piber med en Lyd, som naar Ved-
huggeren filer sin Sa,ug.NPWiwel.JL.53.

2) \- nordamerikansk spætte, Picus (ell.

Campephilus) principalis, der hugger bark-

og vedstykker af træer; elfenbensnæb. DrejerS

Bramsen. Naturhistorien. I.(1840).114. Brehm.
FL.352. -huffst, en. [II] (jf. oldn. yib&r-

hogstr; nu sj.) skovhugst ell. hugning af

brænde. Moth.V72. D&H. -hos, et. [II]

(gfZda. vedhuss ;
;'/• -hammer; nu sj.) brænde-

hus, -skur. Moth.V73. Fleuron.S.57. -hæft,
et. (til -hæfte; gram., sj.) hvad der føjes til

et ord for at danne en afledning ell. sammen-
sætning. PerSprog vild.Dansk Sprogavl.(1901)

.

61. GSchutte.DT.1.49. -hæfte, v. vbs. -else

(s.d.) ell. -ning (s.d.), 7/. -hæft. I) [VL2]

(til hæfte ved u. II. hæfte 2.^) hæfte til, sam-

men med noget andet (især i perf. part.), de

vedheftede Vogne. Ursin.D.181. (de) havde

anlagt en Snor om Halsen med et Par

vedhæftede Ringe. rroeZsL./Tri22. Haand-
taske . . Hanken vedhæftet et Kort ly-

dende paa Navnet N. N. PolitiE. Kosterbl.

^*/xol923.2.sp.2.
II

nu især m. h. t. noget

skrevet ell. trykt, som hæftes sammen med
noget andet (skrevet, trykt). Copie af ved-

hæftede mit Brev. nolb.Brv.107. Katalogen

. . findes vedheftet sammen med Piecen.

Brøchner. (Brandes. Br. 1. 49). Manuskriptet

med Brevet vedhæftet findes i Den Collin-

ske Manuskriptsamling. CSPet.Afhandlinger.
(1949).306. jf.: (jeg) vedhefter (o: tilføjer,

hidsætter) . . et Par Udklip af disse Drenge-

udgydelser. Po«<.Z).i7S.
II

(nu sj.) uegl., fx.
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om tilføjelse af lyd, affiks olgn. til ord ell.

om supplering af noget, g indskydes imellem
to Selvlyde, eller vedhæftes i Enden. Bas^•.

ySO.55. Fantasien omformer, vedhæfter
(Pol.**U1904.1.sp.5: annekterer^ og opfinder.

Brandes.X\:59. 2) [VI.2] (til hæfte ved, se

u. II. hæfte 6.1-2 ; nu 1. hr.) klæbe, hænge fast

ved; jf. u. Vedhæftning; billedl., om mangel,

ulempe olgn., der er forbundet med noget: naar
Mennesket . . søger at afryste alt det, der

vedhæfter hans legemlige og aandelige Per-

sonlighed, som Følge af den Længde- og
Bredegrad, under hvilken han er født.

HNClaus.N.6. Den vedhæftende Mangel.
Brøchner.(VSO.). 3) (til hæfte ved u. II.

hæfte 7 ; jf. vederhæftige f garantere; bevise.

Kongen (havde) nok (o: bevismateriale), sin

Retfærdighed at vedhæfte. Sian^e.CAr/ ¥265.
-hæftelse, en. (sj.) vbs. til -hæfte 1;

ogs. om det vedhæftede, fx. om tilføjelse af

lyd, affiks olgn. til ord: Indskydelse af Bog-
staver eller Vedhæftelser i Enden af Ordene.

Rask. NSO. 54. -hæftning^, en. vbs. til

-hæfte 1-2. Amberg. VSO. \\ nu især (fagl.):

det at (faa stof til at) hænge, klæbe fast

ved noget. Vedhæftning (af Farve, Maling),

DaEngTeknO. Et Bindemiddels Evne til

laa Grund af Adhæsionen at fastholdes af

t Stof, hvormed det kommer i Berøring
(kan) kaldes Vedhæftningsevne. FeyTcomi-

teensSkriftNr.2.* (1945).40.

Vedhæng:, et ell. (i bet. 1, sj.) en (se

n. bet. 1.2). [ive5|hæri'] flt. d. s.

i) (1. br.) som vbs. til -hænge og hænge
ved: vedhængen. I.l) til -hænge l.i. Moth.
H162. Qveksølvets fordejede Deel løber ikke

(af glaspladen), fordi den holdes tilbage af

det Vedhæng som den har faaet med Tinnet.

'Aph.Chym.1.463. || hertil (fys.) Vedhængs-
kraft (d. 8. s. Vedhængningskraft. MKnud-
sen.Fysik.(1923).131), -vand (o: de vandlag,
der findes uden om vandhinden paa (sands)-

korn i jorden. TeknLeks.II.586). 1.2) til

-hænge 1.2. (han) dreves fra Velvilje til

Uvilje, fra Vedhæng til Frafald. Drac^w.
VD.218. Hele hans stilling beror på den
gamle vedhæng ved kong Frode. AOlr.DH.
11.43. 1.3) til hænge ved (u. hænge 6.2

slutn.). (han) følte disse Øjnes Vedhæng
som klæbende Beg. ORung.SM.88.

2) hvad der hænger (fast) ved ell. er
knyttet til noget. 2.1) i egl. bet.: hvad der

hænger fast ved, er fysisk forbundet med noget,

lom er hoveddelen; vedhængende del; appen-
diks. Moih.H162. Ved „Rav" forstod man
l'-enene og Finnerne med det fedeste Ved-
hæng (paa helleflynder). Troels L.V 42. to

Kryiantemum og een Rosenbuket med Ved-
hæng af lange SilkehaAnd. Buchh.Kornmod.
(1930). 37.

il især i spec. anv.; fx. (jf. An-
hrpn?or 2; fagl.) om del af smykke, hals-,

de olgn. Collier med fine Vedhæng.
y."/»1907. 11. GuldfemdoUar, hvori et Hul

til Ring, kan benyttes til Vedhæng til

en K3dde.PolitiE.Kosterbl.'/iol925.1.sp.l.
\\

(zool., anat.) om legems- ell. organdel, der er

forbundet med hoveddelen ell. danner (som)
en (hængende) til-, udvækst til denne (jf.

Hjernevedhæng^; spec. (zool.) om de fra

leddyrs og ledormes ringe (segmenter) ud-
gaaende „lemmer". De yderste Føleres blad-

dannede Vedhæng (hos krebsen) er ovalt.

Krøyer. (Naturhist. Tidsskr. IV (1843). 221).
10 Halen er (hos rokkerne) kun et tyndt, pidske-

formet Yedhæng. Liltken.Dyr.^288. dette lille

Vedhæng, man almindelig betegner med
Navnet Blindtarmens Yedhæng. Am Møll.

Sundhedsl.49. det orm(e)formede vedhæng,
se orraeformet 1.

||
(bot.) d. s. s. Tilhængsel 1.

Hos Fyr og Gran er Frøet forsynet med
et hindeagtigt Yedhæng.CVaupell.S.107. fra

Bægerets Overlæbe udgaar et skjoldformet

Yedh3ing.SaUXXI.153. 2.2) (1. br.) om til-

20 føjeise ell. tillæg til skrift ell. tale. || tillæg

til noget trykt ell. skrevet; anhang (1). FDyr-
lund. TN.359. FOhrt.DanmarksTrylleformler.
I.(1917).501. Denne vigtige . . Paragraf er,

som Loven nu fremtræder trykt, sat ud i

ét (fraset et uvæsentligt Vedhæng). Jo/is

Brøndst.RU.94. || om sprogligt element, der

knyttes til et ord. que sættes som tonløst

Vedhæng efter det Ord, der tilknyttes.

CLinderstrøm-Lang. Lat. Syntax.(1895) . 61 . af-

30 hængigt Vedhæng til Navneord (o: attribut).

QSchutte.(AarbSkive.l939.24). 2.3) (især ned-

sæt.) om levende væsener; dels koll. om væ-

sener, der klynger sig til ell. er afhængige af
et andet, om samling af ledsagere, tilhængere

olgn. (jf. Anhang 2). Armeens civile Vedhæng
svulmede utilbørligt op. KLars.JapanskAand.
(1909).178. Kirken har ved Hjælp af samme
Traad (o: radioen) faaet et Vedhæng af

Publikum, hvortil der selv i Ritualet maa
40 tages Hensyn. VilhAnd.BM.78. her væltede

en So sig med Vedhæng af fjorten Grise,

ORung.P.103. dels om enkelt person, der er

uselvstændig, underordnet i forhold til en
anden person, som vedk. omgaas ell. ofte er i

selskab med. naar (kvindens) Kald tænkes
udtømt med Husholdning og Barnepleje,

kan hun kun være et Vedhæng til Manden.
Høffd.E.257. Lind er kun det blufærdige

Vedhæng til Hald, Sjælen til Kroppen, den

50 ene lidt for slatten, den anden lovlig plump
som Følge af kdi,\i\\\e\%en.Kehler.KK.120.

2.4) (1. br.) om hvad der hører ind under ell.

med til noget større, centralt; appendiks; til-

behør, det gamle Rom med alt dets Ved-
hæng var ioTg&&et.Sibb.Aa.II.138. Til dets

(o: Valhals) Vedhæng hører vel det mytiske
Væsen Ya,li&\nen. G SchUtte.HH.81. 2.5) om
forhold, der er en følge af, hører sammen med
noget, ell. (nu kun, 1. br.) hvad der klæber

M ved noget og præger det ell. er noget over-

flødigt ell. uvedkommende, syndens vodheng
er BtTa,f. Moth.Hl 62. det forjættede Land,
hvor de frigjorte Sjæle, rensede for alt legem-

ligt Smuds og Vedhæng, svimlende svang
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sig rundt i den liljehvideste, aandige Lyk-

salighed. W^ted..S.i(?^. Lyell havde skrællet

det ikke naturvidenskabelige, teleologiske

Vedhæng (o: til Huttons naturvidenskabelige

tanker) bort. Naturens V 1915.236. Folk . .

hvis mulige lokale Vedhæng i Talen (o: steds-

prægede udtale) er skuret mod hverandre og

blevet &imet.Pol.*/itl927.19.sp.2. jf.: hans

Tanker (var) aldeles nøgterne og uden
Stemningsvedhæng. JVJens.D.188.

vedhænge, v. ['vebjhæri'a] præt. (i

bet. 1) -hang ell. (i bet. 2) ^hængte
;

part.

-hængt. vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else

(i bet.l: Eilsch.Term.n), ?/. -hæng. iglda.

wed(er)hængæ ; til hænge ved (se u. hænge
6, 7.7, 8.9;)

i) intr. I.l) i egl. bet.: hænge fast ved noget,

være fysisk forbundet med noget større (hoved-

delen) ell. klæbe ved noget, de saltagtige Dele,

som vedhænge Tangen, tiltrække Atmos-
phærens Dunster. Rawert&Garlieb.Bornholm.

(1819).66. Navlesnoren er overrevet og ved-

hænger i en Længde af cirka 18 Tommer.
SundhedsKollForh. 1894. 125. Brevet findes

nu i det danske Rigsarkiv, og endnu ved-

hænger Seglet med Ørnen, urørt af Tidens
T&nd. LJac.KvM.132. \\ nu næsten kun (03)

i part. vedhængende, JMHert2.Isr.200.
Knoppen med et vedhængende Barkstykke.
C Vaupell. Planterigets Naturhist.^ (1860). 112.

Det er om Aviser af denne Slags, det vittigt

er blevet sagt, at de aldrig burde sælges

uden vedhængende Lænestol. Stangerup.K.
1.113. vedhængende frugter, (jur.) om frug-

ter, som ikke er adskilt fra modertingen. Hage.*
214. vedhængende segl, se II. Segl l.i. f t

forb. vedhængende (insel), om halvø.

Dette Land og Kongerige (0: Korea) er en
stor vedhengende Insel. Pflug.DP.537. I.2)

(nu 1. br. undt. som vbs. (se bet. 1.4^^ billedl.,

om levende væsen: slutte sig nær til, føle
hengivenhed for, være tro mod en ell.

noget, søge at beholde noget i sin besiddelse,

holde fast ved et gode, opretholde skik, tro,

mening olgn.; ogs. (nu især dial., se Feilb.):

være udholdende, paatrængende; vist kun i

part. vedhængende (jf. Vedhængenhed^
samt som vbs. (se bet. l.i). Venderne vare et

i deres . . Tro ivrigt og vedhængende Folk.
Molb.DH.II.310. Vedhængende som Burrer,
hjemløse som Trækfugle (0: om tatere).

TroelsL.I.lo. I.3) billedl., om ting ell. forhold

II
være knyttet til ell. forbundet med.

en Feil, som vedhænger de fleeste Lærde,
uden at de merke det selw. Eilsch.F.2. Der
kan ikke vedhænge nogen Mistanke. MO. i

part. vedhængende: de hemmeligste Hof-
Stats- og Krigs-Affaires ere alle blandede
blant hinanden, hvilket vil hindre mange
af Læserne paa hver Stykkes ellers vedhæn-
gende Artighed ret at kunde skiønne. LTid.
1732.235. Denne Foreening kan formedelst
den vedhængende Synd ikke være absolut
uofløaehg. Mart.(VSO.), nu kun (m. tilknytn.

til bet. 1.1 ved tanke paa rentekuponer, der

hænger ved obligation; Y) i forb. vedhæn-
gende renter, de renter, der ved en opgørelse

findes knyttet til (er paaløbet) obligation,

pantebrev, sparekassebog, men endnu ikke er

forfaldne. Cit.l842.(OrdbS.). en Sparekasse-

bog med vedhængende Renter. /)ama.X.775.
JurFormularbog.^168.184.269.

||
(nu næppe

br.) holde sig, vare ved, stadig være
i'o levende, virksom. Author (søger) efter

Aarsagen til den Misfornøjelse, Endeel har

over slige en geistlig Mands Forretninger,

som hånd tilskriver endeel den gamle Mis-

tanke, som fra de Catholske Tider endnu
vedhænger, endeel de Geistliges eget Mis-

brug. LTid.i72S.25<?. i part. vedhængende:
Hals-Syger ere hos endeel Personer en ved-

hængende Sygdom, som hvert Aar indfin-

der sig. JBang.S.136. om arbejde, flid: ved-

20 holdende; ihærdig. Lyst og vedhængende
Flid overvandt liinåungerne. Mall.SgH.559.
Denne Vei havde Rothe vandret, og med
usigelig Slid . . og vedhængende Arbeide

havde han vandret den. JKierulf.(Rahb.Min.
1796.111.159). 1.4) som vbs. (til vedhænge
og hænge vedj i formen Vedhængen; især

O til bet. 1.2: vAph.(1759). paa den anden
Side næres en stiv og forstokket Vedhæn-
gen ved Ord og Bogstaver. HNClaus. Ref.

30 176. den unge Piges Vedhængen ved sin

Elsker i det Øjeblik, han vil trække sig til-

bage fra henåe. Brandes.II.334. (hans) tro-

faste Vedhængen ved Demokratiets Idéer

fik den smukkeste Omtale. OlesenLøkk.NH.
1.130. megen sejg Vedhængen ved Klassi-

cismens Doktriner og Tradition. Acta Jutl.

XVII,2.8.
2) trans. 2.1) (især i perf. part.) hænge

noget fast ved noget; hæfte, knytte ell.

40 føje til noget; især m. h. t. segl ell. (nu 1. br.)

bilag, tillæg til noget skrevet ell. trykt ell.

(foræld.) om tilføjelse af sprogligt element.

(Schlegels) Brev til Prof. Wilson i Oxford,

som er vedhængt hans seneste Skrift. Zf^'or^.

KritLit.II.282. som Indholdsfortegnelse og

Register forholde sig til den Bog, de ere ved-

hængte. MHamm.Progr.(1847). 14. det ved-

hængte „P" i Propforeningens Navn. Prop-

foreningen„P".(1919).179. vedhængt segl, se

50 II. Segl 1.1. (gram.:) den senere vedhængte
endelse (0: suffiks). Lund.Ordb.149. det ved-

hængte kendeord, den efterhængte bestemte

artikel. FDyrlund.Uds.l5. EJessen.Sprogl.57.

2.2) (nu sj.) om ting ell. forhold: hænge ell.

klæbe ved; hænge sammen med. Fiord-

sælen udmærker sig ved en slem Stank, der

vedhænger saavel Kiødet, som Skindet.

Skrivter af Naturhistorie-Selskabet. 1, 2. (1791).

81. Flader, der er vedhængende et Buestykke.

60 Priskurant f. Stenhuggerfaget. (1938). 18. \\ f
billedl.: være knyttet til, forbundet med; især

om straf ell. ulempe, da bør dog Kongen,
eller Husbonden, deris Bøder, i de Sager,

som Bøder vedhenge. DL.l—24—8. Alt hvis
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(o: hvad) nogen sig imod denne vedtægt
findes at forbryde, som . . nogen straf eller

vide til byen vedhænger. Cit. 1723. (Vider.

111.219). Indskrænkelser . . maae vedhænge
alle endelige ^aXxaei.Eilsch. Phil Brev. 327.

2.3) t holde fast ved, følge (en idé, plan,

fremgangsmaade, skik olgn.). Dog maa mand
see sig vel for, hvor B. alt for friit vedhenger
sit eget Hoved og frie Philosophiske Geist.

LTid.n30.158. Den ofte vedhængte Skik at \q

dyrke en og samme Sædart bestandig paa
samme Sted. Husted. Jorddyrknings -Læresæt-

nimer.(1839). 58.

Vedhænccn-hed, en. {til fart. ved-

hængende, se u. vedhænge 1)1) (fagl., l.br.)

m vedhænge l.i : evne til at klæbe ved noget

(jf. Vedhængning 1^. Mælkens Vedhængen-
hed synes at forøges med Fedtholdigheden.

LandmB.11.410. 2) (nu sj.) til vedhænge 1.2:

tilslutning til, trofasthed mod, fastholden, op- 20

retholdelse af noget; ogs.: det at vise udholden-

hed, stadig søge at være i ens selskab, hænge
over en olgn. Tid efter anden begyndte den
uafbrudte Vedhængenhed og Opmærksom-
hed (fra hans forlovede) at trætte ham.
Rahb.Chrms.1807.110. Det blege Vemod, som
hviler paa hans Ansigt med det mørke Skæg,
taler om Jødernes Lidelser og Vedhængen-
hed gennem AaLihundTedeT. SophClauss.RB.
101.

II
især i forb. m. ved ell. (sj.) til. 30

Denne Vedhængenhed ved det Gamle maa
giøre dem al Cultur vanskelig. BasiA.f'ikfO.^.

den fejgo . . Vedhængenhed ved det nærvæ-
rende Liv. Mynst.Præd. (1810). 75. Blev du
fredløs (for) Kong Birgers Skyld, saa har

du dyrt maattet bøde for din blinde Ved-
hængenhed til enkelt Huus og Herskab.
Ing.P0.I.17. i Spidsen for Arbejdet stod

en Mand (med) kærlighedens Tillid til og
Vpdhængenhed ved dem, der stod ved hans 40

\ile.ChrSørensen.VilhBeck.(1913).97. Ved-
hænger, en. flt. -e. (til vedhænge I.2;

"/. Anhænger 1; sj.) tilhænger. Naturligviis

ar Dagbladet endnu sine Vedhængere.6'ift6.

nmfundsbetragtninger. IL (1870). 16. Bernt-
ri . . valgtes med 783 Stemmer imod

• dhængere af II. M. Petersen. HWulff.
.'. t vedhiengig, adj. {afl. af ved-

hænge 1 (og hænge ved^; sml. dannelser
•fom af-, an-, tilhængig) I) svarende til ved- 50

1.1: som hænger ell. klæber fast ved.

fl764). jf. tt. vedhænge l.i slutn.:

Morea) giøris vedhengig (0: landfast) ved
11 smal Hals til Grækerland. P/Zu^.Z)P.2SS.

\\ (det er) fordeelagtigt, at tage denne Syre
fa: irilriolsyre) indviklet i nogen ildbestandig

i. hvorved den har megen Vedhæn-
d. vAph.Chym.111.513. 2) svarende til

1.2. stiv Vedhængighed ved de
'

siden nedrevne Fordomme, foi 60
i'KjA UI.203. Vedhængning, en.

'/ vedhænge (og hamge vod). I) til

..iiid;n?e 1.1; især (fys.) om den kraft, hvor-
med to legemer ved delenes indbyrdes tiltræk-

ninger holder hinanden fast ved berøring ell.

meget ringe afstand; adhæsion. Ørst.NAID.'

(1859). 79. Christians. Fys. 566. (pladerne)
frembyder (ikke) Vanskeligheder for Pud-
sens Vedhængning. Ugeskr.fRetsv.l947.A.848.

II
spec. (jærnh.) om den glidende gnidnings-

modstand (friktion) ml. et lokomotivs hjul og

skinnerne, der bevirker, at hjulene under paa-
virkning af maskinens drivkraft ruller hen
ad skinnerne. Ursin.D.155. Vedhængningens
(Adhæsionens) Lov, at Hjulet i sin Fremad-
skriden skal kunne gribe fat i Skinnevejen,
som giver meget mindre Gnidningsmod-
stand end Landevejen. (Tadsilfa9.i927.35S.

||

hertil Vedhængnings-evne, -kraft. 2) (sj.)

til vedhænge 1.2. (dronning Victoria) var
konstitutionelt konservativ, udrustet med
et Vedhængningsinstinkt, der gjorde

enhver Forandring ligefrem fysisk mod-
bydelig for hende. Friis-Møll.SB.142. 3)

(1. br.) til vedhænge 2.i. nærværende Blad,

stadfæstet ved Vedhængning af vort Segl.

DanmRigHist.il. 9. spec. (gram.): kende-
ordets vedhængning (suffigering) til navne-
ord. Lund. 00. 490. „Bestemtbøjning" eller

vedhængning af \iendeord. EJessen. Sprogl.

35. Vedhængsely et. ['ve8|hæn,'sal] (nu
næsten kun dial.) d. s. s. Vedhæng 2. I)

d. s. s. Vedhæng 2.i. UfF. om amulet: man
finder at (ældre tiders læger) meget haver an-

priset Vedhængsler. HZetlitz. Huus- og Bonde-
Raad.(1789).24. i zool. anv.: (det bageste led

af snyltekrebsens krop) er forsynet med to

langstrakte, elliptiske Vedhængsler. X^røi/er.

(Naturhist.Tidsskr.I. (1837). 302). 2) d. s. s.

Vedhæng 2.2. Der kommer imidlertid et

slemt Vedhængsel til Udtalelsen i Præste-
bladet. FZens&Æ%oiS97. i. sp.^. 3) d. s. s.

Vedhæng 2.8-4. Danmark blev betragtet som
et engelsk Vedhængsel og Paris som de rige

Englænderes Sommerresidens. Samfundet.^*/*

1900.2.sp.7. Holstenerne følte sig som Ved-
hængsel til D&nm&xk. FlensbA.^*/i\1903.1.sp.5,

t ved-hørende, part. adj. (ænyd. ved-
høre, være skik og brug) som hører med til

ell. falder ind under noget; tilhørende; herhen-

hørende, under de (i viden) dicterede bø-

der og straf i vedhørende tilfælde. Ct<.2779.

(Vider.III.500). Landstings-Aet med ved-

hørende Documenter i den Sag imellem .

,

Anders Fransen, contra Peder Ohen.Skueap.
V93.
Vedie, en. se Vidje.

Vedje, en. se I. Vede.
Ved-kar, et. [11] (forst., bot.) veddelens

kar. Warm.Bot.280. Suenson.B.II.6. -kaat,
en ell. (ved tilknytning til 11. Kast^ et

(Rich.DM.l. FrHamm.Levn.1.92. Wied. BS.
204. Lunde.F.36. Feilb.). (111 flt. (l.br.)

-er (Grundtv. Christel Præd. III. 198). {æda.

uib-, wef)-, withæcast i bet. 1 (DGL.I.155.
8fl.V234), SV. vedkast, no. vedkost, oldn.

viftarkostr; til I, Kast 1; nu kun dial.)

I) bunke ell. stabel af træ-, brændestykker.

49*
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(han) styrtede frem op ad den høie Vedd-

Kast (o: en vejspærring af fældede træer

olgn.), besat som en Muur af kæmpende
BøndcT.Grundtv.Saxo.III.161. ved denne Lei-

lighod var der en Dansk, som . . huggede

Enden af sin Spydstage . . og nu gjorde alle

Andre det Samme, til der blev som en heel

Vedkast af lutter saadanne Stumper. sws<.

235. Vedkast, - Dynge af lange Tømmer-
og Brænde-Stykker, satte paa Enden. (Nord-

sjælland). FPJDahl.fOrdbS.). Postrytteren

(fandt) min Fader liggende inde bag en

Vedkast i Teglstrup Hegn . . ynkeligen

myrdet. Baud. KK. 96. jf. Vort nord. moders-

mål.(1942).29. \\ (jf. ænyd. Der er nødde
hos veddekast. Der vil en haard vegge til

en ond knude, stærk tand til en haard nødd.

PSyv.I.491) i forb. m. Nødde i udtr. for

at sætte haardt mod haardt, sætte en stolen

for døren, bruge tvang ell. hindre en i noget;

især i forb. sætte (en) nødden for ell. ved,

hos vedkasten. General Forpagterne væg-
rede sig meget . . men fik til Svar: gode
Herrer, giører det, thi hvis ikke, maae I

vente, at jeg inden 24. Timers Forløb lader

eder henge i Gallien. Da denne Nødie blev

sat hos Vedkasten, skeede strax hvad der

burde skee. EPont. Men. II. 65. Sv Grundtv.
QIM.II.139. KristOrdspr.nr.6159. Feilb.II.

702. 2) en (ofte indhegnet) plads under aaben
himmel ved hus, gaard, hvor træ, grene osv.

hugges til brænde og brændet opstables; ogs.

undertiden om overdækket rum, skur til brænd-
sel ell. om plads til brænde ved komfur (UfF.).
*Nu er min Vedkast gandske tom;

|
For

tilig Tørven B]ippeT.Cit.l710.(NkS4°820.
25). Livskraften i Træet har modstaaet
Døden, indtil det er kommen hjem paa
Vedkastet og er bleven savet igjennem og
hugget i Stykker. NCNielsen. Paa Rejse om-
kringimitHus.(1897).71. den Plads, der er
tilovers (omkring længerne), udnyttes til

Møddingplads, til Stakhave, til Vedkast.
Sydfynske S.67. Feilb. LollO. UfF. \\ ofte efter

præp. i. Grenene af det stynede Træ ligge
i Vedkasten. 5øysy.5'.2Si. *En mægtig Bøg
i hans Vedkast laa,

|
Den vilde han kløve,

for Staver at ls.z.Q.Schaldem.MR.24. gaa ud
i Vedkasten for at faa noget at fyre under
med. Pont.UE.* 76.

vedkende, V. ['veSikæn'el præt. -kend-
te; part. -kendt. vbs. -else (s. d.). {ænyd.
ved(er)kende ofi., glda. weder-, widhær-
k(i)ænnæ, jf. oldn. vi8(r)kenning, erkendelse;
til kende sig, kendes ved (se u. III. kende
b.i), oldn. kennast vid; jf. vederkende)

I) t . o^"»- oktiv form: aabenlyst be-
kende, tilstaa ell. tage ansvaret for, er-
klære sig skyldig i noget; vedkende sig

(2.1). (jeg) tilstaar hermed, og . , vedkender,
at jeg har afsagt og renonceret (mit præste-
kald). Cit.l736.(HimmerlKjær.l941.145). der-
som ingen vedkiender samme skade. Cit.

1760.(Vider.II.514).

2) (især O, ofte hos sprogrensere (til afløs-

ning af bekende^^ dep. ell. refl. 2.1) (nu
oftest refl.) m.h.t. ting ell. forhold: bekende,
indrømme, vedstaa en handling, mening,

følelse ell. erkende og i ord ell. handling
aabenbare, at noget er ens eget, tilhører
en, med rette tilkommer ell. tillægges en
ell. er antaget af en som ens eget; ogs. (sj.):

indrømme, at noget er rigtigt, i overensstem-

10 melse med virkeligheden. \\ dep. Efterkom-
merne vedkjendes det Exempel, deres .

.

Fædre saa ofte talde om med Henrykkelse.
NKBred.TT.27. man drister sig at ved-

kjændes, at man frygter og afskyer Almeen-
OTp\y3nmgen.Rahb.Tilsk.l800.733. Jeg agter

ikke at handle . . anderledes med min bit-

treste Dødsfjende, end jeg tør vedkjendes
det for mit troe Folk. Ing.KE.1.86. I det

svenske -inga, -inge forudsætter H. over-

20 vejende en Genitiv af Slægtsnavn med
Underforstaaelse af By, Land ell. lign., hvad
E. ikke vil vedkendes i Engelsk. iVordts/c

Kultur.Y(1939).88. || refl. min Familie vilde

. . ikke taale, at jeg vedkjendte mig dens

N&yn.Gylb.TT.142. Denne Hat vedkender
jeg mig ikke. MO. Vedkjend dig for vore

Brødre (Chr.VI: for vore brødre kiendes

ved; 1931 afvig.) det hos mig, som tilhører

dig, og tag dig det. 1Mos. 31.32. *Er det

30 dit Svar? Vedkender du dig det som dit?

KMunk.C.42. m. h. t. tro: bekende sig til;

bekende (2). Calvin . . opmuntrede dem til

frimodig at vedkjende sig deres Tro. MMel-
bye.FortællingerafKirkehist.II.(1860).293. Al-

ligevel vedkendte han sig ikke kristentro.

Lefolii. Sandhed og virkelighed. (1899). 60. 2.2)

(nu oftest dep.) m. h. t. person: ikke lægge
skjul paa, at man kender en og (ell.)

anerkender ham som sin ven, bekendt,
40 slægtning ell. som lærer, forbillede.

||

dep. *Nu er du bleven stolt . . Nu vil du
ei meer

|
Vedkjendes gamle Venner. Oc^i.Z/.

309. det er haardt nok . . naar Ens egen
Datter ikke maa vedkendes En. Wied.MB.
11.131. hans Kone vil ikke vedkendes ham.
Schyberg.(PoV'1x1941.7.sp.5). \\ refl. (Thor-

valdsen) kan vedkiende sig sine store Lære-
mestere i Rom og kt\ien..Høyen.Thorv.20.

enhver som vedkender sig mig for (1819:

50 hvo som vil bekiende mig for; 1948: kendes

ved mig over for^ Menneskene, ham vil ogsaa

jeg vedkende mig for (1819: den vil jeg og

bekiende for; 1948: kendes ved over for)

min Fader, som er i Rimlene. Matth.l0.32

(1907).

3) (nu sj.) passiv anv. af bet. 1-2 ; m. h. t.

ting: en Blyring i det venstre Øre ved-

kjendtes (o: genkendtes) af alle . . som Niels

BTnuses.Blich. (1920). XIV 174. m.h.t. for-

60 hold: et Manddrab, aabent tillyst og ved-

kendt. /n^v Bond. t/i?.//. 257. (jf. bet. 2.2)

m. h. t. person: han skal ikke blive ved-

kiendt hos Guds Engle. Luc.l2.8(OOuldb.).

Vedkeudelse, en. (m, navnlig jur.)
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fbs. til vedkende 2 (ell. kendes ved^; spee.

(jf. Trosvedkendelse; hos sprogrensere): be-

kendelse (2). disse sandheder . . kan meget
vel opfattes og godkendes af forstanden .

.

uden at der i hjærtet er nogen vedkendelse

til frelsen. JB Cardale.Forelæsn.overLxiurgien.

III.(ov€rs.l902).104. ét er en sådan vedken-

delse, et andet er den personlige bekendelse.

EdvLehm.Præstevalg og præstedannelse.(1906).

15. især i forb. m. præp. af ell. (nu sj.) gen.:

Et Documents Vedkiendelse . . kalder man
den Handling, ved hvilken En tilstaaer, at

det mod ham fremlagte Document er, enten

af ham selv, eller paa hans Vegne og efter

hans Befaling forfattet og underskrevet.

Herreg.Privatr.VI.61. den gammel-jødiske,

til Kristendommen overgaaede Sky for Ved-
kendelsen af den sanselige Kærlighed mel-

lem Kvinde og Mdind.JLange.II.332. Under-
skriften paa Testamentet eller en Vedken-
delse af denne skal ske . . for Notarius

publicus. Jur Formularbog.* 127 . Vedken-
aer, en. flt. -e. (g/da. vedkænnere; sj.) be-

kender. Troen paa Kristus, Vedkenderne af

ham er rykket frem i første Linje som det

afgørende i Modsætning til Lovopfyldelsen.

CKoch.GrundtvigskeToner.(1925).115.

ved-klæbe, v. [-ikjæ^ba] vbs. -ning
(iAph.Nath.VII.221). (til VI. ved 2 og U).
I) (1. br.) klæbe noget fast ved noget, han
havde vedklæbet en lille Seddel. Lewn. 2)
hænge fast ved genstand ved sin egen ell.

genstandens klæbrighed. 2.1) (tS, især i præs.

part.) i egl. bet. Glasset gik strax i stykker,

tog de vedklebende Deele af Galden med
ni^. LTid.1734.718. en Sey, hvid Skimmel .

.

som vedklever Stilkens Nederdeel. OFMiill.

8vampe.46. Det vedklæbende Smuds. VSO.
tJt) (nu 1. br.) billedl. : være nøje forbundet

med, uadskillelig fra. mange andre Ting af

samme Art, som rører, henhører, paaligger

og vedklæver den vandrende Ridderorden.
Biehl.DQ. 111.56. skulde nogen Reminiscens
-if (denne læsning) vedklæbe mig eller denne
(Igave, er det mig visseligen ubevidst.

:!isk.Br.I.222. Dette Bibegreb, som efter

progbrugen vedklæber OxAet. PEMull.^1.63.
vedkomme, v. ('ve8|ka)m'o] præt.

-kom; 7;aW. -kommet, vi«. ;/. 1. Vedkom-
mende, {ænyd. ved-, vidkomme, ogs. i bet.:

mme hen til ell. i besiddelse af, komme i en
IS situation, stedes i, være i stand til, evne,

•erkomme, glda. wederkommæ, evne, formaa,
'(rkomme, fsv. vijjerkoma, d. s.; til komme

.< i fxe u. II. komme Ib), jf. æda. kummæ
•^ith(aT), komme ell. skaffe tilstede, tilkomme
n, komme til at udrede ell. vise noget, høre

• il rioget, være stedt (i forb. kumbær bæn illæ

uifia r, jf. dial. iido vedkommen, ilde stedt,

X knibe (AfDL. Feilb.), oldn. illa viBkominn^,
tml. ogs. dial. vedkomme, komme til (som
noget yderligere, en forøgelse. Feilb.); om præs.

; art. se 11. vedkommende)
I) (især, navnlig i bet. 1:2, fO; undertiden

hos sprogrensere til erstatning af angaa^ m.

obj.: angaa; vedrøre. I.l) m. obj., der be-

tegner person, institution olgn.: berøre, angaa
ell. høre ind under ens (personlige) forhold

ell. interessesfære; spee. (og nu især; oftest i

spørgende ell. nægtende sætn.): være af per-

sonlig interesse for, være noget, som vedk. bør

blande sig i ell. have at vide, sættes ind i,

ell være noget, der hører ind under ens virke-

10 omraade; ogs. (1. br.): tilkomme ell. tilfalde

en som en pligt, et hverv, de ting, som ved-

komme (1871: angaae^ Judas Maccabæus.
2Makk.2.20(Chr.VI). Folket .. skal ikke

troe, at Statens Held kun vedkommer, og
paaligger FyTsten.Rahb.Fort.il.258. *det er

en Sag, som kun |
Vedkommer ham og mig.

Oehl.IV.91. det var en (gammel) Grundsæt-
ning, at det nærmest vedkom den Fornær-
mede . . at tage Hævn over Forbrydelser.

20 Molb.DH.II.78. *Hvad jeg kan have sagt

til en Veninde . . |
Vedkommer ingen Tredie.

Ueib.Poet.IV212. Det vedkom ikke ham,
hvor jeg stod, men alligevel blev jeg nervøs

af hans S'pøTgsma,a.\.Buchh.UH.20. Han var

. . beredt til at tage sig af alting; enhver
Sag syntes paa ophidsende Maade at ved-

komme netop h&m.JørgenNiels.DH.62.
||

(nu næppe br.) i forb. hvad ell. (for) saa
vidt mig vedkommer, hvad mig angaar.

30 (kaperføreren) har forpligtet sig til, at holde

sig samme Reglement (o: for kapere) og
Søekrigsartikelbrevet, saavidt ham vedkom-
mer, allerunderdanigst efterretteligt. Cit.1807.

(Tilsk.l930.1.175). MO.I.996. Hvad Kvin-
derne vedkommer, da var de sædvanlig
adskilte fra Mssndene.NCRom.Læsebog.III.
(1887).128. il t lade sig noget vedkomme
(ænyd. d. s. (Kalk.II.164b*'')) bryde sig om;
ænse. mine pedantiske Lærere (lod) sig nøye

40 med at proppe min Hukommelse . . uden
at en loed sig det vedkomme, enten jeg

kunde tænke og føle, eller ey.Ew.(1914).IV
248. 1.2) m. h. t. ting ell. forhold: høre ind
under, have tilknytning til ell. være af inter-

esse for; vedrøre; angaa. *Naar forglemmer
|

Jeg Maden, og hvad der vedkommer Maden
(Oehl.ND.344: hvad Maden anbetræffer;?

Oehl.III.94. det, som umiddelbart vedkom-
mer min egen S]iisihne.Blich.(1920).X.176.

50 Dog dette vedkommer mindre mit Foreha-

vende. iirterA.///.J9i. det vedkommer ikke

Sagen. VSO.
|| (jf. u. bet. l.i; i forb. som

hvad det vedkommer, hvad det angaar.

Skønt jeg saaledes i bogstavelig P'orstand

var hans Overmand, var jeg en ren Visk

ved Siden af ham, hvad Kræiterne vedkom.
ZakNiels.Fort.8. Hvad dernæst det daglige

Skolc-Arbejdo vedkom, da stod Lærernes
Hu til, at det skulde være et Kærlighedens

60 Arbejde. Kors oaStjærne.1899.19.

2) t **<'«* obj.: være af betydning ell.

interesse ell. være passende, „paa sin
plads". (Nederlandene) beholdte . . alt det,

som de udi Indien sig hafdc tilvundet, med
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andet meere . . hvilket vedkommer ikke her

at opresne.Slange.ChrIV 258.

I. Vedkommende, et. [ive6|k(om'9n3]

(endnu ikke i MO.; dannet som vbs. til ved-

komme; sml. Vedgaaende) hvad der angaar,

hører ind under noget, vi (kom) overeens om
Maaden at . . dele med hinanden Reisens

Vedkommende paa (ty. udg.: Das, was uns

auf der Reise ZMstiease). Bagges.L.1.409. \\

nu kun i forb. som for mit vedk«rmmende,
for saa vidt angaar mig; hvad mig angaar;

for min del, part. For mit Vedkommende
maatte Eftertrykket lægges paa et andet

Sted. Kierk.VI.185. Grundl.(1849).§48(se u.

IV for 7.9^. Men at andrage paa en Gage-

forhøielse for hele Personalet, vilde være
ubeskedent; jeg ønsker den kun for mit

Yeåkommende. FritzJiirg.nr.l. Jeg for mit

Vedkommende foretrækker afgjort Maler-

kunst fremfor Skulptur. IsakDin.FF.119.
\\

ogs. i forb. m. gen.: for ens vedkommende,
det er vitterligt, at af Juda er vor Herre
oprunden, og for den Stammes Vedkom-
mende (1819: for hvilken Stamme^ har
Moses intet talt om Præster (1948: om
Præster fra den har Moses ikke talt et Ordj.
Hebr. 7.14(1907). mesterskaberne udløber den
10. maj, men vi har for Danmarks vedkom-
mende faaet udsættelse til den 21. maj. Pol.

'"'/il949.4.sp.5.

II. Tedkommende, part. adj. ['veb-

(kom'ana] vedkommende. Høysg.AG.129.
(ænyd. d. s. i bet. 3 ;

præs. part. af vedkomme

;

jf. uvedkommende)
I) (nu 1. br.; undertiden hos sprogrensere

(til afløsning af angaaendejj i forb. m. obj.

-bestemmelse (hensobj.): som vedkommer

,

angaar , vedrører en ell. noget. I.l) m. for-

ansat bestemmelse
||
(nu næppe br.) brugt som

subj.-præd. hvad . . intet Sagen er vedkom-
mende, det agtes som intet. MR.1706.140.
det, som er mig vedkommende. Høysg.S.320.
Bommanden . . er ham (ikke) i mindste
Maade paarørende eller vedkommende. Rahb.
Fort.II.14.

II
som attrib. at lære, hvorledes

man . . kan sammendrage tvende hinanden
vedkommende Perioder til en. Høysg.AG.185.
saasnart det dem vedkommende Tegn gi-

\es.Forordn.^*/7l799.§122. den mig nærmest
vedkommende Deel af Klagen. Levin. || som
eftersat præp. (postposition). Jeg spurgte . .

først efter hans Herre, og derpaa om dennes
pudsige Kroholder i Anns. Den Underretning,
begge under eet Vedkommende (o: vedrø-
rende dem begge, indbefattende dem begge),
jeg modtog af den vakkersnilde Tjener, gjen-
giver jeg sammenhængende. Blich. (19,20)

.

XXX.14. en Optegnelse, hans tidligere Liv
vedkommende.Coll.HCA.i. især i forb. som
sagen, denne sag vedkommende: Slange.
ChrlV.192. Imidlertid har jeg dog isinde at
. . udføre alle hans Ønsker og Befalinger,
denne Sag \edkommende.Gylb.l.72. I Bladet
„Vort Land" . . findes en Række Udtalelser

denne Sag vedkommende fra nogle kendte
danske ^ænd.FlensbA.^*U1899.1.sp.4. 1.2)

m. eftersat bestemmelse (brugt som en præp.).

Aktstykker vedkommende kashu^.Hubertz.
(bogtitel.1845). løvrigt maa jeg tilføie, at

alle de Dokumenter, som jeg har seet ved-
kommende denne Sag, formelt have været
fuldkomment i Orden. Schack.448. Vedkom-
mende Sagens Enkeltheder turde jeg maaske

10 . . henvise til mit Ulle Skrift: „ Retskrivnings-
spørgsmålet". ilforgfenftiade<.'/»25S7.2.sp.2.

2) ^CJ, 1. br.) i abs. anv.: som er af stor
vigtighed, interesse for en, griber ind i

ens personlige forhold, berører en per-
sonlig, den Smaasladder, som gaar unge
Piger imellem om dette mest vedkommende
af alle Emner (o: kærlighed). Gjel. GD. 30.

Begivenhederne ude i Verden (blev) saa
vedkommende og spændende, at Folk ikke

20 just behøvede at søge Teatret for at faa

Del i Oplevelser af nervepirrende Art. Woel.
20rneog30rnesDigtere.II.(1941).237. Hun lod

som om . . hans Tilbedelse var en selvfølgelig

og almindelig Kendsgerning og ikke saa ved-
kommende og alvorlig en Kendsgerning for

hende, at hun maatte helt bryde med ham.
MartinAHans.A.92. jf.: Gud veed, om jeg

nu for mindre vedkommende Ting har glemt
^tørre.Ørst.Br.1.283.

30 3) {ænyd. d. s.; til vedkomme 2 ell. (sna-
rest) til vedkomme 1 m. videre (passivisk)

bet. (som ved paagældende (se paagælde 2),

ty. betreffend ('die betreffende person olgn.),

sml. FalkT.Synt.216 \\ I Rahb.Tilsk.1806.499
siges ordet at tilhøre kancellistilen, og der ad-

vares mod ordets anv. uden for denne \\ især

GJ og højere talespr.) som er af betydning,

interesse i det givne tilfælde, den givne sam-
menhæng, ell. som noget angaar, vedkommer,

40 drejer sig om, ell. som har med noget at gøre,

under hvis (virke)omraade noget sorterer olgn.;

(det, den) paagældende; oftest, nu næsten

kun, uden foransat art. og lign. bestemmelser.

3.1) som attrib. adj.
\\

(nu 1. br.) om ting

ell. forhold, den Flid, hvormed han gik W.
til Haande i at gjennemgaae vedkommende
Vapirer. Rahb.Fort.II.200. naar man tænker
sig det saaledes, saa faaer vedkommende
Digt en ganske anden Interesse. Schack.199.

50 Tjenestemænd . , som praktisk beskæftigede

sig med det vedkommende Omraade. iSer I!

Tid.^^/iol946.M.10.sp.2. \\ om person, myn-
dighed, institution olgn. da overlades til ved-

kommende Lods-Eiere, selv at vælge .

.

Regn. Forordn.^*U1781.§13. (han) tilbød sig

at . . anbefale (ansøgningen) paa vedkom-
mende Steder. Rahb. Tilsk.1 791.252. Det paa-

hviler Lederen af Fægtningsskydningen . . at

tilstille direkte de vedkommende Afdelinger

60 Oversigtslister over deres Træfferresultater.

Skyderegl.45. vedkommende Fabrik. Z^wdt.

3.2) substantivisk, om person. Comoedien .

.

har holdet Tilskuerne i Latter fra Begyndel-
sen til Enden, og derfor af alle er spilled med
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størst Profit for de Vedkommende (o: skue-

spillerne). Holb.JJBet.a7J De Vedkommende
ere tre slags Folk. 1) De, som ere satte

til at dømme i en Sag. 2) De, som har Kund-
skab om en Sag. Og endelig 3) De, som
Sagen angaaer. Mossin. Term. 714. Din be-

tydelige Gave til Athenæum har jeg allerede

anmeldt for Vedkommende, som bleve paa
den behageligste Maade overraskede derved.

Heib.Fam.l3. Jeg har nu endt mit store lo

Maleri og solgt det til Galleriet, og Vedkom-
mende ere meget tilfredse dermed. Cit.l868.

(KMads.Marstrand.320). Enhver Gæst bør
være En hellig, saa længe Vedkommende er

i Ens Yim.EGad.TT.146. Fortegnelse over
de rekvirerede grundstykker . . er tilstil-

let den paagældende kommunalbestyrelse til

uddeling. Enhver vedkommende, der ikke

på denne måde måtte erholde et eksemplar
af fortegnelsen, vil derom kunne henvende 20

sig til . . kommunalbestyrelsen. 5to<s<idende.

^^U1950.1.sp.3. hvorefter alle vedkommende
sig have at rette, se V rette 6.2. || høje(re)
vedkommende, (nu l.br.) om en ell. flere

højefre), indflydelsesrige personer, der har med
en sag at gøre, bestemmer over noget. LTid.
1723.52. dersom (jeg) besad nogen Indfly-

delse hos hoie Vedkommende, da skulde jeg

sørge for at De blev ansat som Overlæge i

Noahs Ark. neib.Poet.VII.36. Frygt for, at 39
der, hvis høiere Vedkommende fik Øie paa
os, skulde blive lagt Hindringer iveien for

en fornyet Udflugt i MsLiken. Schack.24. se

ogs. u. II. høj 8.1. rette vedkommende,
(egl. emb., nu ofte spøg.) person(er), der er

de(n) rette til at afgøre, bestemme noget, be-

handle en sag olgn. (administrationen plejer)

at oversende Ansøgninger, der er stilede til

en Regjeringsmyndighed, under hvem Sagen
ikke henhører, til rette Vedkommendes Af- 40

?^']øTe\se.JurFormularbog.^358. jeg forudsæt-
ter, at De har „rette Vedkommendes"
(0: kegens) Tilladelse (til at gøre middags-
selskab). J Lange. Breve. 321. Digtet blev al-

deles til Grin hos rette Vedkommende.
Huchh.UH.154.
Ved-legeme, et. [Il] (bot.) den del af

planles stængel, der bestaar af ved; partiet ml.

bark og marv. Drejer.BotTerm.129. LandbO.
IV 430. 50

vedlige, adr. se u. III. lig 7,

Vedligc-hold, et. (Q), 1. br.) vbs. til

vedligeholde (ell. holde ved lige/" vedlige-

holdelse, veienis vedligehold. Ci<.i73/.^Ftder.

IV 194). Svellerne kostede (meget) i Vedlige-
hold. flamfrtwcA.JÆ.i 75. ved Regnskabet (o:

de khh. sporvejes) er der taget Hensyn til

Fornvelser oe Vedligehold. Pol.**' 1 1946.7.sp.l.

II
hertil VedlUeholdg-pllgt. Ugeskr.fRetsv.

1920.AM.'i. 60

edligeholde, v. [ve(&)>li(q)a|b(i)ral
))T<rl. -holdt; part. -holdt ell. (nu næppe
br.) .holdet (Slangp.ChrIV3f)9. Langebek.
Breve.14) ell. (nu mi],},'' hr.) -holden (Borre-

bye.TF.592), hvortil best. f. og flt. -holdne
(Holb.Ep.II.431). vbs. -else (s. d.) ell. (sj.)

-ning (sa.DNB.719), jf. -hold. (ænyd. d. s.;

til holde ved lige (se u. III. lig l.i); især O)
1) m.h.t. ting: holde i god, oprindelig til-

stand; hindre i at forfalde, (især i perf.

part. som adj.). et allmægtigt Væsen, der
alle Ting viiseligen haver skabt, ordentlig

regierer, samt mægteligen og stedsevarende
vedligeholder. Heitm. Physik. 43. Mumierne
vare . . forunderlig vel vedligeholdte efter

omtr. 3000 A!iT.PNNyegaard.S.136. \\ nu
kun (især bygn.) om menneskelig virksomhed,

hvorved noget passes med røgt, reparationer

olgn.; konservere. *De (0: velholdte huse)

gifver mig aarsag, at Rose Borgemester,
|

At hånd dend lille bye, saa vel ved lige

holt. Jernskæg.D.89. Møblerne (havde) et

venligt og vedligeholdt Fræg.Hauch.VI.lO.
de (har) neppe . . Raad til at vedligeholde

deres Kirker. Holst. UH.232. At plante og
vedligeholde Skov var . . en af hendes
Hovedinteresser. IsakDin.FF.121.

2) m. h. t. bevægelse, handling, virksomhed
ell. (nu næppe br.) institution(s virken, be-

staaen, trivsel): holde i gang; fortsætte
(med), handelens aftagelse . . reyser sig

deraf, at de første indskudde (i kompag-
niet) ikke have været tilstrækkelige nok til

at vedligeholde den foretagne Indianske
handel. Holb. DNB. 566. Vores Brevvexling
igiennem Mr. H.s Hænder var begyndt, men
synes ikke at ville blive lykkeligen vedlige-

holdet. Langebek. Breve. 14. vi har vedlige-

holdt Forbindelsen i mange A&r. LollO. Paa
Ejendommen skal vedligeholdes et almin-

deligt Jordbrug. LovNr.90'/»1941.§29. jj ijj

m. h. t. skydning, en stor Mængde Skytter
vedligeholdt en levende Ild paa Albatrosser,

Capsduer og andre Stormlngle. StBille.Gal.

1.122. en vel vedligeholdt Skydning. Scheller.

MarO.
3) m. h. t. tilstand, standpunkt, egenskab

olgn.: holde usvækket, paa samme trin, højde

som hidtil; opretholde; bevare. Religionens

og Statens Hæder saae Christian at kunne
ikke vedligeholdes uden Lærere. Mall.SgH.
707. han vedligeholdt . . sin gammeldags
Klædedragt og sine gammeldags Maneerer.

Mynst.BlH.111.127. vedligeholde Damptryk,
Vandstand. TeÆnAfarO. den historiske Ret
til et Land forudsætter i det lange Løb en
vis Evne til at vedligeholde og hævde Herre-

dømmet over L&ndet. Berlin.G.122. Forman-
den . . sørger for, at god Orden vedligeholdes.

ForrFolketing.§4.
||

(nu 1. br.) m. h. t. per-

sons legems- ell. sjælstilstand ell. (deraf føl-

gende) optræden, holdning, jeg béer jer, at

vedligeholde jeres Godhed for mig. Kom
Grønneg. 1. 116. Det bestandige Reiseliv ved-

ligeholdt hans Sundhed og Munterhed. /n^.

EF. 1 11.206. Fruen, der i en vel vedligeholdt,

ligegyldig Tone spurgte sin Mand. WitUh.

IX.118. Under saadanne Omstændigheder
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er det vanskeligt at vedligeholde Modet
(oftere: at holde Modet vedlige). V/SO. ved-

ligeholde tavshed (om noget), se Tavshed

1.1.
II (jf. u. bet. i) m. h. t. livet, tilværelsen.

Var der ingen Circulation i Blodet, saa

kufide Livet ikke ved Lige holdes. Mos-

8in.Term.336. \\
(sj.) part. vedligeholdende

brugt som adj.: konservativ. Orundtv.MB.13.

4) (nu næppe br.) m. h. t. levende væsen.

4.1) holde i live; især: skaffe underhold, \p

livsfornødenheder; underholde; ernære. Til

at vedligeholde (gederne), faldt mig . . to

slags Middel i Sinde. Robinson.1.249. en Ca-

{)ital, som alene er tilstrækkelig til at ved-

igeholde hans Familie. J/Sneed. ///. 5. 4.2)

m. h. t. gruppe af personer, nation olgn.: be-

vare intakt; opretholde (som gruppe, na-

tion), den saakaldto Pluk- eller particulaire

Hverving (maa) fra nu af indskrænkes til

blot deraf at vedligeholde Underofficerer og 20

Spillemænd. MR.1803.264.

5) (nu 1. br.) refl. anv. af foreg, betydnin-

ger: holde sig; bevares, hendes Billede,

saaledes som det . . efter saa mange Aar
uforandret vedligeholder sig i mit Hjerte. Æu;.

(1914).IV.313. Minder om (amagernes) frem-

mede Herkomst have lige indtil Klæde-
dragten vedligeholdt sig den Dag idag.

VKorfitsen.KF.182. For omtrent to aarhun-
dreder siden afskaffedes (skrivemaaden) oc; 30

men at (conj), det, -et har vedligeholdt sig.

Thorsen.Afh.il. 8.
|{ f om person: hævde sig,

holde sig (i en stilling, paa et stadium). Den
indvortes Verden, Mennesket . . danner sig,

er en Digtningens Verden . . Kunde Menne-
sket vedligeholde sig i denne Digtnings-
verden, vilde hans Liv være en harmonisk
Heelhed. Ørs<.7.86. jeg maa nu vedligeholde
mig paa den Plads, hvorpaa du selv engang
frivillig har stillet mig hen.Hauch.I.SSl.
Tedlij^eholdelse, en. flt. (i bet. 1)

-r. (ænyd. d. s.) vbs. til vedligeholde. I) (fagl.,

især bygn.) til vedligeholde 1. (pantets) for-

nøden ved lige Holdelse. Z)L.5—7

—

9. Byg-
ningen havde i Tidernes Løb vistnok tabt
ved mangelfuld Vedligeholdelse. Leftm.//S'.37.

Alle Arbejder, der skulle foretages ved selve
det faste Skib . . henhøre under Mesteren
ved Flaadens Vedligeholdelse. jBarden^.Søm.
11.131.

II
hertil Vedligeholdelses-arbejde 50

(VeiBygn.(1865).129) , -belægning (vejbelæg-

ning, der er af en saadan art, at den maa
vedligeholdes ved fornyelse af øverste tynde lag.

Vejkomiteens Skrift Nr.2.' (1945).59), -mate-
riale (VeiBygn.(1865).129), -omltostnin-
g(er), -pligt, -udgllt(er). 2) til vedlige-
holde 2. mand er visse Velyndere og Venner
forbunden for deres Høflighed og Velvillig-

hed i at contribuere til dette Verks ved Lige-
holdelse. LTid.272S.3(?7. Til dette Gymnasii eo
vedlige holdelse, gav Velbr. Herre Holger
Rosenkrantz . . 1000 Specie Dalern. Borre-
lye.TF.632. vedligeholdelsen af færgeforbin-
delsen mellem Gedser og Wamemiinde j

3) (nu 1. br.) til vedligeholde 3. forlange

Appanage udi Riget som andre Kongelige
Børn, hvilke intet andet havde til de-

res Stands Vedligeholdelse. //oi&.DH./.77«.

Fæstnings-Portene (skal) til Ordens og Ro-
ligheds Vedligeholdelse (lukkes) til behørig

Tid. MR.1772.405. Forfatterens Vedligehol-

delse af egne Kundskaber. JSiUesA;oi;J.j;/./.35.

II
om opretholdelse af livet, slægten, verden

(jf. bet. 4). Guds Villie er den hele Verdens
Vedligeholdelse. i^M^e. i^T. 345. det nødven-
dige til Livets VedUgeholdelse. MR.1804.476.
Menneskeartens begyndende Vedligeholdelse

ved Incest har (djævelen) vel ikke dadlet

Jhwh (0: Jehova) for. EJessen.RI.l 6. || om
opretholdelse af legemstilstand. Iagttagelse af

alle de Regler, som foreskrives til Helsens

Vedligeholdelse. ^iiWg'.D. 5. hertil Vedlige-
holdelses-foder (landbr., om foder, der op-

retholder (hverken forringer ell. forøger) dyrets

foderstand, netop er tilstrækkeligt til lege-

mets vedligeholdelse). M0llH.II.lO6. LandbO.
IV.758. 4) t til vedligeholde 4. 4.r) til ved-

ligeholde 4.1. De undergrave alle Støtter,

som Lægen anvender til den Syges Vedlige-

holdelse. /ScAtø<er.i/afeA:rarnpc.Cotcrs.2757/32.

spec. om selvopholdelse (jf. Selvvedligehol-

dehe): Det Bud, at elske sig selv først og
fornemmeligen, er et guddommeligt Bud,
grundet paa vor Natur, Vedligeholdelse, og

ligegammelt med Mennesket. Schytte. IR. I.

369. 4.2) til vedligeholde 4.2. andre Natio-

ner have forsættligen arbeidet paa Jødernes
Vedligeholdelse. Holb.JH.II.435. Ved I ige-
holder, en. (l.br.) person, der vedligeholder

noget; til vedligeholde 1: (graveren) var en
samvittighedsfuld Vedligeholder af Gtblw-

BtedeTne.Søiberg.KK.1.82. til vedligeholde 3:

dog er Synet . . Kjærlighedens egen Vækker
og Yedligeholder.Heib.Pros.11.366. en tro-

fast Vedligeholder af Bladets kulturpolitiske

Linje. Stangerup.K.II.38.

ved-liggende, part. adj. (til VI. ved

1.1 og 13; især emb., foræld.) som ligger ved

siden af ell. nærved noget; hosliggende, eiheller

måe kalfve komme på de nest vedliggende

]oTd.Cit.l715.(Vider.II.135). (husene er) ind-

rettede til Kjøbmandsgaarde med vedlig-

gende Pakhuse. ESchiødte.Gl.kbh.Huse.(1894).

43. Den vedliggende Skrivelse. FiSO. -lus,

en. [II] (zool., foræld.) om trælus, bænkebidere

(Psocidæ). Brehm.Krybd.655. Bl&T. -læg,
et. {dannet som vbs. til -lægge; ;/. Hoslæg;
nu især hos sprogrensere) hvad der er vedlagt

noget; især: trykt ell. skrevet tillæg ell. bilag.

Bagges.III.255. Frank.SM.1808.533. 60 Ark
i stort Medianformat med særskilte trykte

Vedlæg og Tekst\iiYLeder.HøjskBl.l883.980.

Med Lægeattester som Vedlæg sendte han
den nævnte Dag en lang Protestskrivelse.

FlensbA.'"'U1895.1.sp.5. -lægge, v. vbs.

(1. br.) -else (Amberg. VSO.) ell. -ning
(Larsen. VSO. D&H.). (jf. vederlægge; til

ved (u. II. lægge 47^/ sml. hos-,
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i- (2), indlægge (l.i); især emb., X) lade

noget følge vied noget (en skrivelse, et doku-

ment, en sags akter osv.J som hilag, tillæg olgn.;

\cegge noget inden i et brev sammen med skri-

elsen; oftest i part. vedlagt. I) m. enkelt

bestemmelse (som obj.). en saadan Figur,

som \eÅ\&%iQ.MR.lSl9.104. Je^ vedlægger
en Afskrift af . . Tante Kathmkas Brev.

Nans.FR.135. en Vare som vedlagte Prøve.

Ludv. uegl.: Der siges: „Derpaa haves i'o

mange Exerapler" . . men der vedlægges
ingen. BilleskovJ.H.11.59. især i mer ell. min-
're faste formler i breve: Vedlagt gør man
:g en Ære af at fremsende et smagfuldt

lithograferet Kort fra Firmaet A. Winther
<fe Co., Berlin. iCLars. Ct. 234. idet vi ved-

lægger Faktura, meddeler vi Dem. Ludv.
vedlagt følger, smst. 2) m. dobbelt bestem-

melse (hvoraf den første styres af verbets

første del (ved-), den anden af verbets sidste 20

del (-lægge)^. en lille Anecdote, vist ikke før

optegnet . . maa jeg vedlægge disse Blade.

HCAnd.ML.347. oftest i pass.: Foruden de
Bilager, som Casse-Regnskaberne hidindtil

ere blevne vedlagte, maa endnu dette Regn-
skab vedlægges en Specification. Af i2.2 774.

J62. De Sagen vedlagte Documenter. AfO.
Vedlagt Provstens venlige Breve fulgte .

.

en lille Pakke „Nik-Nak" (o: slikkeri). Bre-

gend.GP.152. -maaler, en. [II] (forst.) 30

apparat til bestemmelse af vedstykkers rum-
fang; xylometer. Sal.*XXV514. f -majft-
holde, V. vbs. -else (LTid.1747.329. Slan-
ge.ChrI\:900. vAph.(1764)) ell. -ning (Slan-

ge.ChrIV1252). {sv. vidmakthåUa; jf. holde
ved magt (u. Magt 6.4^) opretholde; vedlige-

holde, bemældte Tings Istandsættelse og be-

standige Yedmdigtholden.Slange.ChrI'V1452.
^danskerne) paa deres Side (skulde) ingen
lovlige og billige Middel . . udskae, til Fre- 40

flcn at vedmagtholde. smst. 1222. vAph.(1759).

-masse, en. [II] I) (bot.) den forveddede del

af stængel, stamme. Warm.Bot.301. 2) (forst.)

den masse ved, der rummes i en træstamme,
en række træer, skov osv. ForstO. -mærke,
V. vbs. -ning (s. d.). (til VI. ved l.i ; sj., hos

sprogrensere som erstatning for) anmærke,
bemærke. Til Gisningen Trollerup < Toreld-
torp må ved mærkes, at det er det eneste

Trollerup i D&nmåTk.GSchiitle.(DSt.l946-47. 50

136). -mserkninK, en. (hos sprogrensere,

sj.) vbs. til -mærke; isan^ konkr.: anmærkning;
bemærkning, grunden . . er i følge udgiverens
vedmærkning på tillægets første side denne,
at (osv.).Skolebladet.l886.237. -naTn, et.

^'^ Vedernavn. -ord, et. (gengivelse af lat.

rhium; gram., sj.) biord; adverbium.
dsen.Da.Grammalik.(1908).41. -plan-

«*', ''n. [II] (bol.) plante, hvis stængel og
'jrrne forvedder (er forveddet) (busk ell. træ), io

Warm.Bot.77. MenlzO.Pl.358. -ring, en.
[Il] (l.br.J aarring. IIFB.1936.626.
veldrivende, part. adj. (til I. Ve; med.,

id.) om middel: som forstærker fødselsveer

(og fremskynder fødselen). KPont.Retsmed.1

.

155. MdsskrDyrl.LVIII.3.
ved-rere, v. [-|r6'ra] vbs. (nu næppe

br.) -else (i bet. 1: LTid.175S.268. vAph.
Chym.111.404) ell. -ing (i bet.V. OFMull.
Svampe.51). {ænyd. d. s.; til røre ved noget
(se III. røre 3-4j) I) t * egl.bet.: røre ved;

berøre, den dinglende Bevægelse, man mer-
ker hos fedt Flesk, naar det vedrøres.

ACHviid.Dagbog.I.(1787).257. Haugen lod

han uden videre omhugge; men det brand-
lidte Yndlingstræ maatte intet Jern vedrøre.

Blich.(1920).XXVin.l48. Min Kjæreste tU-

lodes det vel at bringe mig Thevandet i

Værelset, men i største Stilhed, uden Pik-

ken paa Døren, eller nogensomhelst Ved-
røren. ij!£7ss.t/. 64. 2) (nu næppe br.) omtale

flygtigt ell. i forbigaaende; omtale; berøre,

(det var) en Sag, som blef endnu alt for tilig

og u-tidigt at \eåxøxe.Slange.ChrlV.1278.

Dog skete dette først, efterat Thorvald, som
siden skal vedrøres, havde forladt Skotland.
Uauch.V.243. en Indsamling til en Mindesten
(sattes) i Gang, og det var den, der, som i

Indledningen vedrørt, afsløredes den 22. Au-
gust 188G.NordslSønd.Folk.l898.413.sp.l.

||

ogs.: behandle ell. studere et emne. det ofte

yttredo Ønske, at erfarne Læger og gode
Skribenter maatte ville bearbejde dette li-

det eller intet vedrørte Fag (0: pædiatrien).

PhysBibl.II.439. 3) O dreje sig om; angaa.

3.1) i al alm. Noget har jeg udeladt, da det
vedrører andre. Mall.HO.60. Fag, der mindre
vedrøre den Side af Dannelsen. Af/famm.
Progr.(1853).8. Alt hvad der vedrører Syge-
huset omfatter jeg med .. Interesse. Buchh.
UH.19. Parlamentslove, der vedrørte Eks-
port, Import. VerdenGD.IV,1.24. 3.2) i forb.

hvad noget vedrører (vedrørte), hvad no-
get angaar (angik); med hensyn til; angaa-
ende. Hvad hans Fader vedrørte (orig.:

Hvad Faderen angik^, da var han atter

efter faa Dages Forløb bleven sat paa fri

Fod. ZakNiels.GV47. hvad den daarlige Stil

vedrører, saa var den skreven uden Ordbog.
H0m.HT.l6. 4) part. vedrørende. 4.1) (til

bet. S) brugt som præp.: angaaende; med
hensyn til; dels styrende et foransat, dels

(nu oftest) et eftersat ord. Skoletidende.1884.

588. (de havde) drøftet allehaando Ting, de-

res fælles, ansvarsfulde Gerning vedrørende.

Pont.FL.6. Kongens Bud vedrørende (1871:
om; ?TBisternc.2Krøn.8.15(1931). Uviden-
hed om alle personlige Forhold, Sakse ved-
rørende. VioCouf./)i/./.765. 4.2) t brugt sub-

stantivisk: slægtninge; paarørende. Moth.^R
183. Rostganrd. Lex. V32 b.

Ved-Mkjul, et. [II] {vel efter sv. ell.

no. vedskjul; l.br.) skur ell. lille hus til op-

bevaring af brænde. LandmB.JII.314. TroelsL.

BS.lll.31. Rørd.S.249. -skrift, en. (sj.)

paaskrift; tilskrift (3). En Solvakaal fra Au-
gustus' eller Tiberius' Tid , . har en Relief-

frise af Skeletter, der ved Navnevedskrift

XXVI. E«ntrykt Vt 1951 60
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betegnes som berømte Digtere og Filosoffer.

PJohans.DB.9. -skrive, v. [-isgriWa] (til

VI. ved 1.1 ; jf. -skrift; nu sj.) tilføje en skre-

ven notits, anmærkning olgn.; tilskrive (3).

nogle danske Ordsprog, som B. . . havde
vedskreven Ascensii Edition af Saxo. Nye-

rup.LittM.291. Gjenstandens Benævnelse og

Hovedegenskab (er) vedskreven paa Kor-

tet, hvor Rummet har tilladt det. MR.1823.
144. malede Fremstillinger i stort Maal
og med vedskreven Text.PJohans.DB.50.
-soverske, en. [-jsmu'orsga] (til VI. ved

4.8; sj.) som fordanskning af Bislopperske,

Konkubine. Alle Prælater og Kanniker har

jo . . deres Vedsoversker. ThitJens.SK.1.13.

sa.RA.1.190. -staa, v. vbs. -else (Moth.

S730. Larsen.), (ænyd. d.s. (i bet.2-3), oldn.

(part.) viSrstandandi , tilstedeværende; jf.

glda. wedderstaa, modstaa, mnt. wedderstan,

d.s.) I) (til VI. ved 13; Qp, l.br.) part. ve d-

staaende brugt som adj., om billede, figur

olgn.: som er anbragt ved siden af ell. nær
ved noget (i noget skrevet ell. trykt); hosstaa-

ende. 0rst.VIII.5O. paa vedstaaende Bæger
er afbildet en Di&ge.Wors.DO.Sd. Vedstaa-
ende Fotografi . . giver et tydeligt Bevis.

HFB.1936.353. 2) (til staa ved u. II. staa

53.1^ gøre en tilstaaelse, indrømmelse med hen-
syn til; vedgaa. 2.1) (nu især m. overgang til

bet. 2.2-b) m. h. t. hvad man hidtil har skjult

ell. nægtet: bekende; aabenbare; tilstaa (2).

(han vilde) ikke vedstaae, at det skeede efter

Kæyserens Villie og Begieiing. Slange.ChrlY
823. gierne tør jeg vedstaae, at de Tidsrum
af mit Liv, hvori jeg meest har overladt mig
til begge disse fra ham nedarvede Tilbøielig-

heder, have været . . de gladeste . . jeg har
Idændt. Rahb.E.LGl. jeg (ønsker) at vedstaa
overfor (bogens) Læsere, at jeg efter An-
modning har gjennemgaaet Hr. P. R. Møl-
lers Haandskrift. Ploug. (PRMøll.Mads Han-
sen.(1881).77). 2.2) (nu l.br.) erkende, ind-
rømme rigtigheden, sandheden af noget; især
m. h. t. en anden persons mening, paastand
olgn.: give ret i; gaa med til; indrømme; tid-

ligere ogs.: hævde; paastaa. den sidste Hi-
storie røber sig selv, uden man vil vedstaae,
at Fiskerne alle vare L&tinisteT.Holb.DH.IL
521. (Tilly) bekiendte og vedstood, at Kong
Christian fattedes intet af det, som hos en
stoor Feldt-Herre udiordiedes. Slange.ChrlY
666. *l . . maa vedstaae

|
at I har før op-

fattet Sagen paa
|
hel anden Yh.IliaFibiger.

NielsEbbesen.(1866).112. Betragter man nu
Sagen, maa det vedstaas, at den dan-
ske Udvidelse ikke er synderlig værdifuld.
HBrix.AP.V.88. 2.3) erkende noget som sagt,

gjort, følt af en selv og tage ansvaret derfor

;

ikke vige, „løbe" fra noget; vedkende sig; staa
ved noget (især: mening, løfte), det Ægte-
skabs-Løfte, som Kierlighed har tilsagt, og
Gierighed ikke vil vedstaae. ZomGrønnegf.
111.396. at undersøge, hvormeget af det,
han rask hen udsiger, han . . vilde vedstaae

som sin .. lAenmg.PMøll.(1855).V.33. jeg

vil nok sige det, jeg vil ogsaa nok have
sagt det, og ogsaa nok vedstaae at have
sagt det. Kierk.IX.334. Hvad hjalp det, at

den lille Sjæl var avlet af en Gaardmands-
søn, naar han ikke vedstod Handlingen.
AndNx.DM.1.24. testamentsvidnerne ved-

står . . den af dem på testamentet under-
skrevne erklæring. Statstidende.^Ul950.3.sp.4.

10 3) (til staa ved u. II. staa 63.2J f være tjent

med; staa sig (økonomisk) ved. Kiøbstæderne
maae selge . . for ringere Priis . . end de tit

kand vel \edstvL2ie.0ecMag.V111.230. -stof,
et. [II] (bat.) d. s. s. Træstof. Nytteplanter.

392. t -stænideliSf (idj. (dannet til ved-
staa) som man ikke kan nægte, fragaa. De
overtygede ham adskillige Circumstancer,
som han ej kunde fragaa . . Det blev klart

og ved stændelig, at en ung Sværdfeger
20 Kone .. har hjulpet S.Cit.l705.(KbhDipl.

Y.799). t -sætte, v. (til VI. ved l.ij ved-

føje i noget skrevet ell. trykt. Paa Hielmen er

sat 6 gyldene Palisader, hvoraf udkommer
en halb springendes Ulv, som vedsatte Teg-
ning forklarer. LTid.i 724.275. (pagterne skal)

underskrives af troeværdige Personer, der

vedsætte deres Navne og Segl.Schytte.lR.V

218. -sætter, en. [II] (nu næppe hr.)

favnsætter. MO. -tafl^, et. (hos sprogrensere)

30 vbs. til vedtage (1.4): beslutning; vedtagelse;

ogs.: resolution (2.i). D&H. de „unge" fast-

holdt deres vedtag (o: beslutningen om at

gifte sig). SlesvigskeKvindersJulebog. 1946. 56.

jf. Vort nord. modersmal.II.(1943).93.
vedtage, v. ['ve5|ta?q8, talespr. 've6-

|ta(')] (part.:) vedtaget. Høysg.AG.117. præt.

-tog; part. -taget (hvortil best. f. og flt. (1.

br.) -tagede. Leop.SE.70) ell. -tagen (nu i

rigsspr. næsten kun som attrib. adj. ved subst.

40 af fk.; tidligere ogs. som præd., især ved ord

af fk.: den Bøde, som vedtagen er (o: er

fastsat ved vedtægt). DL.3—13—39. hvad da
. . bliver vedtSi^en.Cit.l715.(Vider.I.ll). den
christne Tro . . var vedtagen paa Island.

Hauch. FH.7), hvortil (og til part. -taget^

best. f. og flt. -tagne. vbs. -else (s. d.) ell.

(til bet. 2.2) -ning (Bryg.(1941)), jf. Ved-
tagende, Vedtægt, iglda. ved-, vid-, vet-,

vethertagæ; til tage ved (noget) (se II. tage

50 16.10, ^1), æda. takæ with(ær), godkende, ved-

tage (DGL.II.8), oldn. taka vi6 (e-u), mod-
tage, gøre modstand mod, være til hinder for,

m. m., taka vib, begynde)

I) egl.: tage imod noget, der ydes ell. til-

bydes en. I.i) t modtage noget til pasning;
overtage pasningen af. Hvo som skal vedtage
grandhiorden, når pålegges af menige gran-

der, hånd skal advaris aftenen tilforn. Ci<.

1716.(Vider.II.89). 1.2) anerkende som ell.

60 erklære for god, rigtig, fyldestgørende; god-
kende. Præsterne skulle beflitte sig paa at

have og bruge foruden Bibelen gode tienlige

Bøger, som af vise og lærde Mænd ere ved-

tagne. Z)L.2

—

11—15. jf. bet. 1.5: i Engelland
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er Træet (o: bøgen) ganske almindelig ved-
taget til Køler paa Skibe, efterdi det under
Vand er meget va,Ta,gtig.JPaulli.Urte-Bog.

(1761).183. II
nu kun (jur.) om en forhørt

persons godkendelse af rapport. „Skal han
(o: en arrestant) for igen?" — „Nej, han ved-
tog jo det hele igen i Baig.'' Rosenkrantz.En
Tilstaaelse.f1900) .2. Efter at (arrestanterne)

havde vedtaget den oprindelige Rapport,
der blev oplæst for dem, sendtes de tilbage

til Arresten. Berl Tid."U 1915.M. 3. sp. 4. 1 .3)

erklære, at man modtager et tilbud ell. er til-

freds med stillede betingelser olgn.; gaa ind
paa; antage. Hollænderen tog (munken)
paa Ordet, og bad at hånd, som St. Peder,
vilde gaae paa Vandet. Dette vedtog Mun-
ken, og en stor Mængde af Japoneser for-

samlede sig for saadant at &nsee.Holb.Ep.
V131. Disse (krønikeskrivere) hafve ved-
taget den gemene Mening om lOSl. Gram.
(KSelskSkr.1.28). Lovet være Hs. Majestæt,
at han vedtog dette Væddemaallfireda^i.
IV 128.

II
nu næsten kun emb., jur. og T-

Haver nogen . . for Retten vedtaget, at

svare for nogen Ret, som ikke er hans
Værneting. DL. 2

—

2—20. paa de vedtagne
Betingelser. Zywdt;. Enten maa De flytte eller

vedtage en rimelig Husleje. Grat;LT.2S7. den
nævnte Erklæring skal være forsynet med
Fuldmægtigens Paategning om, at han ved-
tager Fuldmagten. Lov AV. 192 V, 1936. §13.
Arv og gæld er ikke vedtaget i boet. Stats-

tidende.^^/iil950.3.sp.2. spec. (jur.): gaa ind
paa at betale en forelagt bøde ell. modtage en
straf (saaledes at sagen dermed afsluttes).

idømte eller vedtagne Bøder. JurFormular-
hog.*42. (give) Tiltalte Adgang til at vedtage
S,tT!if.LovNr.90^'U1916.§936. 1.4) om flere

personer: blive enige om; bestemme ell.

beslutte i fællesskab; især m.h.t. hvad der

ved beslutningen gøres til aftale, overenskomst,
vedtægt, lov olgn. Holb.DH.III.117. det (vil)

være rigtigt i Lejekontrakten at vedtage,
at Udeblivelse med Lejeafgiften medfører
Lejerettens Forbrydelse. JurFormularbog.^94.
Ved kendelse af 8. marts 1960 har skifte-

retten stadfæstet en samme dag ved for-

dringshavernes afstemning vedtagen tvangs-
akkord udenfor konkurs. Statstidende.^^/»1950.

3.sp.4. (sj.) uden obj.: Ingen af os måe
begynde at slåc græs, førend alle mand
yeditigeT.Cit.l772.(Vider.I.470). \\ spec. om
medlemmerne af en (repræsentativ) forsamling

(fx. medlemmer af en forening, et udvalg, en
bf^tjfrelse, en rigsdag): (især ved en afslem-
'•"ig) godkende, billige et fremsat forslag og
d*;ned ophøje det til beslutning, vedtægt, lov

osv. hvis Byeraændene vedtage, at deris

Qvæg og liæster skal gaa i Vongen til

imod St. Mortens Dtig.DL.3—13—42. Et-
hvert af Thingene er berettiget til at fore-

»laae og for sit Vedkommende at vedtage
Loye.arundl.(1849).§48. „Naar nu Lands-
thinget antager en Lov" . . Hatting (ret-

tende): „Vedtager et Lovforslag." jffosir.E.

III. 6. Krigserklæringen . . vedtoges med
omtrent Enstemmighed. Fridericia.NH.1.74.
vedtage en Resolution. Lttdv. Hovedforslaget
(blev) enstemmigt vQdtdkgQt.NSkriver Svend-
sen. Valg ogVedtagelser.(1946).58. vedtage (no-

get) ved ell. med alle, de fleste stemmer,
se I. Stemme 4.4. || det er vedtaget, ogs.

brugt (dagl.) i videre anv., som udtr., hvor-

med man afskærer yderligere diskussion om
noget. Det er vedtaget, at vi først gaar
til Lolland og derefter over og snakker
med Olsen . . Færdig. LindskovHans.NH.188.
saa snakker vi ikke mer om det; saa er

det vedtaget. LoHO. 1.5) optage, antage
en tro, skik osv. (jf. bet. l.e^ ell. fast-
lægge noget som praksis, tradition, der
ere mange andre Ting, som de have ved-
taget at holde (1907: de fastholde de gamles

20 Overlevering^. Marc.7.4. de hellige Skikke
. . vedtoges allevegne. Mynst.Præd. II. 285.

Hauch.FII.7(se sp.788**). Nu taler en ung
Dame med hvem hun har Lyst, hun læser

hvad hun har Lyst; gaar alene ud i Moskva
. . Og alt dette er vedtaget. /Jo/ians.J.2(?S.

II
(blive enige om at) fastslaa regel, fastlægge

en terminologi, fastsætte en størrelse, værdi

(fx. ved matematisk operation), et udgangs-
punkt (for en tankeoperation) olgn. det (er)

30 f6rån §. 260 . . vedtaget at rætte sin skrift

efter udtalen i den beste Dialect. Høysg.AG.
117. Man har vedtaget at betegne en ube-
kiendt Størrelse med x. VSO. selv i den
højere Matematik „vedtager" man jo under-
tiden, hvor Bevis ikke lader sig føre. Knud
Pouls.Va.71. 1.6) part. vedtagen brugt (til

bet. 1.5^ som adj.: fastlagt ved sædvanlig prak-
sis, tradition, skik og brug; almindelig an-
taget, brugt; traditionel; gængs; tidligere ogs.:

40 som en enkelt person har antaget som prak-
sis, sædvane, det er en vedtagen Maade at
dictere paa blant de store Advocater uden-
lands. Holb.Stu.II.9. min vedtagen maade
udi dette verk er at tage enhver ting af

vigtighed op med roden.sa.DNB.83. uden
reent at forjage alle fremmede Ord, naar
de ere aldeles vedta.gne. Suhm.Hist.I.Fort.2.^

Det er et almindeligt . . i Sproget vedtaget
Billede, at sammenligne Livet med en Vei.

50 Kierk.VIII.370. (dette) viser, hvor langt

tilbage i Tiden Rigssproget har existeret

som vedtaget Skriftsprog, LJac./2H.67. hans
Forhaandsfjendtlighed over for alle ved-
tagne Meninger. Friis-Møll.SB. 109. ofte i

forb. (en) vedtagen skik: det er dog en

god gammel vedtagen Skik (s: at holde

julestue). IIolb.Jul.7sc. Det er en vedtagen
Skik i den Egn.MO. en vedtaget Skik og
Brug. UnivProgr.l944.II.80.

60 2) (jf. tage ved u. IL tage 47.8^ begynde.
2.1) t om strækning, areal: begynde (2.8).

Den grob, som går fra Blåhøi og nør på,
til de enge vedtager, som kommer af øster.

Cit.l732.(Vider.III.558). Taarnet fra Grun-

50*
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den og indtil Sparværket vedtager. CtiJ 7^3.

(AarbThisled.1939.207). 2.2) (bryg.) om ur-

ten, der er kommet i gærkarret og tilsat gær:

vise tegn paa at gæringen er begyndt, idet

kulsyren ses stige til vejrs og der dannes

skum.N&HT Gjæringen er synlig ved et be-

gyndende Skum paa Vædskens Overflade,

siges Øllet at vedtage eller være vedtaget.

OrdbS. Bryg.(1941).

3) ijh tage (II.47.8) ved i bet. „tortsætte"

samt ænyd. vedtagen, indgroet) f gentage;
i perf. part. som adj.: (man) blev uvillig

over Præstens vedtagne Erindringer (o: gen-

tagne paatale). Iris.1793.31.

\edt»gelsej en. vbs. til vedtage 1;

ogs.: hvad der er vedtaget. I) (jur.) til ved-

tage 1.3: det at gaa ind paa ell. med til no-

get. Akkordens Vedtagelse eller Forkastelse.

HandelsTekn.463. jf. Bødevedtagelse.Lov
L.IX.123.

II
betingelse, aftale, bestemmelse,

man er gaaet ind paa, med til. I Mangel af

anden udtrykkelig Vedtagelse skal Fraflyt-

ning fra og Indflytning i Lejligheder i Kjø-
benhavn . . ske paa de lovbestemte Flytte-

dage. JurForniMiar&ogr.' 92. For maanedsvis
stiftet Tyendeforhold maa Opsigelse i Man-
gel af anden Vedtagelse ske med 14 Dages
Varsel til den 1. i den følgende Maaned.
VortHj. III, 3.193. \\ hertil Vedtagelses-
vcerneting, en af samtlige ligeartede retter i

første instans, for hvilken parterne er blevet

enige om at indbringe en sag. JurFormular-
bog.*662. 2) til vedtage 1.4: det at vedtage et

forslag; ogs.: det vedtagne forslag, vedtægt olgn.

embedsrette Ord, der er vedtagne ved Lov
. . Heldigvis har Sproget andre Love, hvis

Majestæt bryder sig fejl . . om Rigsdagens
Vedtagelse. jfførup./.SOfi. (der) foretages Af-
stemning om Lovforslagets endelige Ved-
tagelse i Tinget. ForrFolketing.§13. regler og
vedtagelser, som fra tid til anden gennem
landstingenes beslutninger er blevet hæ-
vet til gældende \oy. Skautrup.JL.v. En en-
stemmig Vedtagelse. iV/SÆnver Svendsen. Valg
ogVedtagelser.(1946).57. f Vedtagende,
et. vbs. til vedtage; til vedtage 1.3 : de
fleeste vare for Garantiens Vedtagende og
Erkiendende. LTid.1734.301.

t Ved-tale, en, flt. -r. (ænyd. d. s., jf.

oldn. vi6(r)tal, viQrtalan; til -tales) sam-
tale; drøftelse af noget. I Fællesgierselskov
måe ingen hugge giersel, førend alle mands
vedtale. Cit. 1731. (Vider. IV 181). Cit. 1772.
(KirkehistSaml.6R.I.127). -tales, v. (ænyd.
d. s.; til tales ved (se u. IL tale 21); nu
næppe br.) tale sammen; samtale; drøfte noget.

Stuen er besat med Scribentere, som besør-
gede neste Dags Post, saa der ikkun var
kort Tid til at \edt&lis.Klevenf.RJ.103. vi

mødes, vedtales, uden at see hverandre.
Blich.(1920). XVIII. 173. i forb. m. om:
samles og vedtales med hverandre derom.
Cit.l739.(Vider.III.449). Wiwet.D.140. Dog
herom . . vedtales vi snart, naar De kom-

mer herned. Cit. 1817. (Personalhist T. 1939.

203). -tave, en. [II] (bot.) d. s. s. -celle.

BotTidsskr.XIX.z. Suenson.B.II.5. -teg-
ne, V. [-itai'na] vbs. -els« (s. d.) ell. -ning
(s.d.). (;/. hostegne ; til VI. ved l.i ; nu sj.

undt. som vbs. (i formen Vedtegning^) til-

føje, hidsætte en tegning ved siden af ell. som
tilføjelse, bilag til noget ell. (oftest) tilføje en

skreven ell. trykt bemærkning ud for, ved

10 noget, de Forbædringer, som U. havde ved-

tegnet sit Exemplar. LTtd.i723.7. i samme
(bibel) havde han vedtegriet og hosskrevet

meget. CPRothe.MQ.1. 15^. (en) Krog, af

Facon som vedtegnede figur. MR.l819.127.

Man vedtegner, for at give nye Oplysninger.

PEMull.*363.
II T om revisor (jf.u. Ved-

tegning). JMandix.K.430. -tegnelse, en.

[-itai'nalsa] flt. -r. (især hos sprogrensere,

1. br.) tilføjet bemærkning, anmærkning (i

20 noget skrevet ell. trykt). Madv.RS.II.583.
Laharpe . . ledsagede Forfatternes Værker
med en Vrimmel af fine Bemærkninger eller

Anmærkninger, Vedtegnelser og Iagttagelser.

Brandes.F.88. -tegning, en. [-itai'neq,]

flt. -er. (jf. Hostegning; især emb., T og hos

sprogrensere) d. s.; navnlig om en i marginen
ell. en særlig rubrik anbragt notits, anmærk-
ning, der knytter sig til noget skrevet ell.

trykt; ogs. i al ahn., om skrevet, trykt bemærk-

30 mng i tilknytning til noget ell. (sj.) oplysende,

kommenterende note. Jeg har . . forsynet den
(o: en liste over unge damer) med en Rubrik
„Vedtegning", hvor De vil finde Oplysning

om Familieforhold . . samt Formuer. Chie-

vitz.J.11.137. enhver (kan) uden lærde Ved-
tegninger endnu den Dag i Dag . . fatte det

sprudlende Vid. A Erslev. Fremmed Digtning.

(1894).46. Ved den første Hjemsendelse
gjøres der for Underkorporaler og Menige

40 Vedtegning i Stambogen om den Enkel-

tes Brugbarhed som Solddit. Tjenesteregl.23.

(Christian VVs) egenhændige mangfoldige

Vedtegninger ved Indstillinger fra afle Kol-

legier vidner om hans ærlige Stræben for

at gøre Ret og Skel til aJle Sider. Bobé.

(DanmKonger.344). || spec. (fagl.) om revi-

sorens bemærkninger til regnskabsførerens

svar paa hans antegnelser (2.2). JMandix.
K.reg. PEMull.'363. DSt.1922.138. \\ hertil

50 Vedtegning 8 -rubrik. MR. 1830. 129. Medd
Rytt.156. -torn, en. [II] (bot.) betegnelse

for enhver forveddet torndannelse (bark-, blad-

ell. grentorn); tornskud (Spina). Drejer.Bot

Term.129. Rostr.Flora.I.'*(1925).460. jf. ved-
tor net. Drejer.BotTerm.174. -trykke, v.

vbs. -ning (Amberg). (jf. hostrykke; til VI.

ved 1.1 ; nu næppe br.) trykke noget ved siden

af, ud for ell. som bilag til noget (især i perf.

part.), hans vedtrykte Censur. Lrid.i75i.

60 276. alle Priserne på Regningen (var) højere

end de i Katalogerne vedtrykte. i2asA;.Br./.

439. Det omhandlede Schema findes \ed-

trykt. MR.1838.119.
Vedtægt, en. ['ve6|tægd] flt. -er ell.
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t -e (Holh.E-p.V.lW. Slange.ChrIV.1054);
gen. -8 ell. (f) -es (Cit.l714.(yider.IL425)).

{ænyd. ved-, vid-, veder-, weirtect, wed(er)-

tagt, glaa. veder-, wetertegt, jf. oldn. viftr-

tekt, modtagelse; vbs. til vedtage (1.3-5) (og

tage ved;, jf. Tægt)
I) (nu 1. br., ofte m. overgang til bet. 2)

dd at aftale, blive enige om, vedtage noget,

ell. i al alm. hvad man ved forhandling er

gaaet ind paa, hvad mayi har aftalt, er ble- lo

ret enige om; vedtagelse; aftale; overens-
ko Jtist. at Bonden efter Byemændenis Ved-
tægt sig tilbørligen med Host i rette Tide
forholder. DL.2

—

23—5. de Svenske Gesan-
tere . . veigrede sig ved at samtykke saa-

dan Vedtægt eller Interims Fordrag. Holb.

DH.III. 118. paa den Maade, som disse ved
Foreening og eenstemmig Vedtægt med hin-

anden maatte bestemme. Forordn."/« 1752.

Brandes. 1.463. i forb. m. ord af lignende bet.:

beherskes, nu af andres Anseelse, nu af

Vaner og Vedtægter. Sporon.Afod.225. Uskik-
kelighed viser dog en Kraft til at trodse

Former og Vedtægter. 5osir.ÆS'./.i2. Skik-
ke og Vedtægt e. Holb.Ep.III.70. *vi efter

gammel Skik og Vedtægt
|
Paa denne Dag

Adonis' Død begræde. PaBf .///.i 7i. Kierk.

IV393.
Vedtægts-, i ssgr. (sj. Vedtægt-, se

u. Vedtægtsbroder, -stemmende^. I) (især

hist. ell. jur.) af Vedtægt 2, bl. o. (foruden
de ndf. medtagne) Vedtægts-forandring, -post

(jf. u. Videpost), -rettighed (Fridericia. 17
&18Aarh.288), -stridig (Bl&T.), -ændring.

2) O af Vedtægt 3; af sjældnere dannelser

kan nævnes Vedtægts-dyrkelse (Brandes.lY 6

(Brandes.E.17: Convenients^;, -hensyn (Rahb.

Fort. 1.376), -lov (smst.II.301), -moral (Vilh

§10. Vor Vedtægt var, at det ved disse 20 And.Litt.III.318), -spørgsmaal (Rahb. Fort.

(julelege) ikke maatte gaae ud paa Kys ved
Panternes Løsning. Sibb.1.139. giøre Vedtægt
om noget. MO.

||
(til vedtage 1.5^ om af-

tale om at bruge tegn, terminologi olgn. paa
en vis (fælles) maade. jf. Sign al vedtægt.
Scheller.MarO.

2) (indbegrebet af de) regler, retsbestem-
melser, der er formelig vedtaget af ell. fast-

sat under medvirken af (repræsentanter for)

11.22). -bog, en. (foræld.) bog, der inde-

holder landsbyvedtægter olgn. Cit.1723. (Vider.

11.234). Cit.l779.(smst.III.90). -brev, et.

(foræld.) dokument, der indeholder landsby-

vedtægter. Cit.l789.(Vider.III.535). vide- og
vedtægtsbrov, se Videbrev. -broder, en.

('Vedtægt-. Cit.beg.afl8.aarh. (Vider. 1.434)).

(foræld.) medlem af et samfund m. fælles ved-

tægter. Cit. 1709. (Vider. 1. 419). -banden.
en kreds af personer (ell. kommet i stand paa 30 part. adj. (jf. traditionsbunden; nu mindre
lign. maade), og som gælder for, skal over-

holdes af kredsen; især om saadanne bestem-

melser, der gælder inden for et snævrere lokalt

omraade (jf. By-, Landsbyvedtægt; ell. en
mindre kreds af mennesker (fx. et selskab, en

forening), ell. som angaar den enkelte kom-
munes anliggender (jf. fx. Bygnings-, Politi-,

Skatte-, Sundhedsvedtægt;, efter Naturens
.ov og det Tydske Riges gamle Vedtægte

br.). Julius Lange lever og aander i disse

Breve . . som han stod og gik i sine unge
Dage . . tænksom og vedtægtsbunden. Bran-
des. Julius Lange.(1898).237. Den gamle ved-

tægtsbundne hiktion. Rubow.HL.IO. -hær,
en. (polit., foræld.) om en i debatten om
hærvæsenet efter 1864 foreslaaet lille, nærmest
symbolsk hær. V la Cour.DH.11.403. -mæs-
uig, adj. som er i overensstemmelse med

og Forordninger. Slange. ChrIV 1054. de i ao vedtægter. I) til Vedtægt 2. efter at de
Landet med Lovskraft gieldende Vedtægter
vilde denne Konge ikke agte. Molb.DH.II.80.
En saadan Vedtægt, der vil være at ting-

læse, bliver gjældende for det Omraade, der
falder ind under nærværende Byggelov.
LQv**Utl858.§40. Love, Anordninger, Be-
kendtgørelser og lokale Vedtægter offentlig-

gøres i Lovtidende. /^a^c.*//.4i5.

3) (nu l.br.) om (hvad der er fastlagt

vedtægtsmæssige Afskrivninger og Henlæg-
gelser har fundet Sted. HandelsTeKn.421. 2)
til Vedtægt 3: konventionel. Det er . . en
Smule vedtægtsmæssigt, ubetinget at ville

se den skonne Literaturs Toppunkt i Skue-
spillet. Brande«. ///.70i. Man forstaar ikke

fuldtud hans Betydning, saa længe man
anlægger en blot vedtægtsmæssig Maalestok
paa ham. Rubow. Smaa kritiske Breve. (1936)

.

ved) stiltiende overenskomst, (gammel) 50 87. -penge, pi. (foræld.) bødepenge, der

praksis, tradition, skik og brug. Hvi
overtræde dine Disciple de Gamles Vedtægt
(1907: Overlevering;. Afa«/i. 75.2. Derfor er

vel ingen skreven Lov, men en almindelig
Vcfltægt, som siger: I Herrer! værer eders
P^i'iefogeder hørige og lydige. Ilolb.PliU.III.

•5. visse staaende Manerer og selskabelige

yedtKgter.Ing.EF.IIl.llS. de af Vedtægt
hjemlede T&lemsL&der. PMøll.(1855).V62. den

betales efter vedtægten. Cit.1789. (Vider. III.

532). -ret, adj. (1. br.) I) d. s. s. -mæs-
sig 1. en særlig organisation eller vedtægts-

ret ordning. FI>j/r/und.rA^. 259. 2) d. s. s.

-mæssig 2. lignende Udbrud af . . Afsky for

blodig Hæder slutter det mesterlige Slag-

maleri „Valerik" (af Lermontov). Pusjkin

tager sig vedtæ^tsret (Brandes. IR.324: kon-
ventionel; ud I Sammenligning. firondea.X.

e,im\e Vedtægt, hvorefter Kroningen skulde 60 468. •stemmende, part. adj. (l.br.) d.s.s.

forp^jaae i Upsala Domkirke. Allen. 1. 154.
iU'l til den uægte Antikiseron, til Aleks-
andrinernes Tvang, til Vedtægtens (Bran-
dét.(m Tid.186St69.196: Traditionen«;; Aag.

-mæssig 2. Selv paa Digtets teatralske Højde-
punkt, Mødet mellem Kongen og Agnete
(er) det dramatiske Sammenstød (mat),

Opløsningen . . vedtægtsstemmende (Bran-
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des.(IllTid.l867l68.303.sp.3: conventionei;;.

Brandes.I 481. denne halvvejs saa dristige

og halvvejs saa vedtægtstemmende T)\%t-

VLU\g.8mst.V.142. -vand, et. (^isk.) fiske-

vand, hvorfor der gælder visse vedtægter. Rigs-

dagst.B.1904j05.8p.748.

t Ved-tarft, en. (ænyd. d. s., glda.

wedher-, withertørft, -torft, oZdn. vi8rj)urft

;

til ænyd. vedtørve, glda. wed-, wedher-,

widherthørvæ og glda. thørvæ wedh olgn. (se lo

turde 8^) behov; trang; nød(lidenhed) ; fattig-

dom. Moth.T56. Betrængte Venners Tarv
og Vedtørfft forekom,

|
Vær gavmild. LTid.

1740.138. t -torftig, adj. (-tøTvtig. vAph.

(1759)). (ænyd. d. s. og vedtorftig, ved-

tørtig, glda. weder-tørftig, -thortig, wider-

tørtigh; til -tørft) som er i trang for no-

get; trængende; fattig, vedtørftige Kirker.

DL.2—22—55. 6 skikkelige og vedtørftige

T)isci]pleT.Falst.(Skoleprogr.Ribe.l828.37).

Veda'nder, et. se Vidunder.

t Ted-Tant, adj. {ænyd. vedva(a)nt; til

vant ved (u. II. vant 1.2J) som man har

vænnet sig til, er vant til; tilvant (2). Gamle
og vedvante ^æringsweie. Schytte.(MO.). At
bruge sin Pen paa den vedvante Maade.
Molb.(MO.). -var, subst. (sj.) vbs. til -vare:

vedvaren. Lungernes pathologiske Secretion

tager paafaldende til, naar ved Sygdom-
mens Vedvar . . Reproductionens Almenli- 30

den stiger,^nnaier/. Lægevidenskabens Yndere.

(1810). 59.

Tedvare, v. ['ve6|Va^ra] -ede ell. (sj.)

-te (Drachm.(Tilsk.l908.143)). vbs. f -else

(LTid. 1742. 682. Eilsch.Term.20. Rothe. Ph.
1.14.62. Hallager.4) ell. f -ing (LTid.1736.
404. ChrFlensb.DM.III.44), jf. Vedvar,
I. Vedvarende (samt ndf. u. bet. 2). {ænyd.
d. s. (i part. vedvarende); til vare ved (se

u. V vare 1.3^; især O og fagl.) fortsætte 40

med, vedblive med at være til, eksistere, bestaa
(gennem længere tid); vare ved.

\) i al alm. I.l) (l.br.) om ting ell. le-

vende væsener, kun paa Maal og Vægt
kan formet Materies Vedvarelse grundes.
Rothe.Ph.1.14. „troer du da, at den Sjæl,

der funkler i dit Øie, ikke skal udslukkes
med dem (0: stjernerne)"}'' — „Den skal
visselig ved\axe.''Hauch.III.425. jeg be-
tragter Statuerne, der ere saa gamle, og 50
dog . . skulle vedvare, naar baade Du og
jeg længst ere blevne til Støw.sa.MfU.258.
1.2) om forhold (tilstand, bevægelse, handling).
Er det brøstfeldige endnu icke forfærdiget,
pantis den skyldige atter . . som (0: hvilket)
såledis skal vedvare, til det er gandske
færdig. Cit. 1731. (Vider. 1Y.190). (pinseunde-
rets) Virkninger vedvare fra Slægt til Slægt.
Mynst.Betr.II.177. Umuligheden af at min
Lykke kunde vedvare synderlig længe.Gylb. éo
(1849).IX.167. Regnen vedvarer. F^O.

2) som vbs. i formen Vedvaren. 2.1)
(l.br.) svarende til bet. l.i. Siælens Vedvaren
efter Døden. JfO. 2.2) svarende til bet. 1.2.

Amberg. hendes Deiligheds Vedvaren. ZterÆ.

YI.63. den stærkeste Trang i Livet og
Betingelsen for dets Vedvaren fra Slægt
til Slægt, Kjærligheden, den ejer ethvert

Menneske Muligheden til. Schand.F.189. det

skønne Tankedigt om den svundne Tids

fortsatte Vedvaren. EFrederiksen.JJ.276.

3) part. vedvarende brugt som adj. og

adv.: som holder sig, bestaar til stadighed ell.

gennem længere tid (uden afbrydelser, op-

hold). 3.1) (jf. bet. 1.1; fagl.) om noget konkr.

I Forhold til Dyrets (0: hestens) Udvik-
ling benævnes Tænderne Mælketænder eller

„Føltænder" og vedvarende Tænder eller,

som de ogsaa kaldes „Hestetænder". Ugeskr.

f. Landmænd. 4R. II. (1871). 574. \\
(landbr.)

om græsareal: som henligger med græs gennem
en længere aarrække. I daglig Tale skjelnes i

Almindelighed mellem naturlige og kunstige

vedvarende Græsgange. ikførø.y/.2i3. Enge
eller andre vedvarende Græsarealer. Landm
B. 1.513. Vedvarende Græsmark. Landi O."

11.661.
II

(bot.) om plante ell. plantedel:

som først dør efter flere aars forløb; fleraarig.

Vedvarende Rod.Træearter.(1799).353. nogle

(blade) ere affaldende . . andre derimod ere

vedvarende. Tychsen.A.1. 109. vedvarende
planter (Lange. Flora. XLViii) ell. urter
(LTid.1759.238. LandbO.UI.54). i artsnavne

som vedvarende maaneskulpe (0: Lunaria
rediviva. TfP.reg.LTill.33), salat (0: Lac-

tuca perennis. Schaldem.HB.il.54) . 3.2) (jf.

let. l.'i.) om forhold, de vedvarende Beplig-

telser (o: forsikringer) om eders Hiertens

Elskov. Kom Grønneg. 1. 43. denne ved va-

rende Storm rygte mange Træer op af iox-

den.Borrebye.TF.438. ethvert ordentlig be-

stemt, enformigt og vedvarende Arbeide.

Ew.(1914).IY254. Erfaring kan aliene sige

mig, hvad der er vedvarende, men Efter-

tanke kan lære mig, hvad der er varigt.

PEMulV480. Smilet varede paa det Tids-

punkt ikke saa længe . . Først senere blev

det yQdwaxende.JohsWulff.T.56. (jur.:) For-

bigaaende kaldes Ydelsen, naar den pligt-

mæssige Erlæggelse foregaar i et Øjeblik,

f. Eks. Pligten at overdrage Ejendomsret
over en Ting, hvorimod den kaldes ved-

varende, naar den pligtmæssige Virksomhed
strækker sig ud over et Tidsrum, f. Eks.

Udlejerens og Tyendets Forpligtelse. Lassen.

A0.'7. vedvarende Arbejdskontrakter. smsi.

828.
II
om sygdoms(tilstand) . Vedvarende ^yg-

doia.vAph.(1764). især om feber: som holder

sig gennem længere tid; spec.: som holder sig

med omtr. uforandret temperatur hele døgnet

rundt. Moth.Conv.V43. Panum.202. 3.3) f om
person: bestandig, standhaftig, stædig m. h. t.

mening. vAph.(1759). 3.4) som adv.: ved-

blivende; (endnu) stadig; ogs.: gennem læn-

gere tid; varigt; til stadighed. Tilstanden un-

der Kong Erik var vedvarende god. Molb.

DH.II.147. Det er vedvarende Hensigten,

at (rigsdags-)Sa.mlingeii skal være kortvarig.
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BerlTid^'/il92o.M.l.sp.4. Noahs Ark staax

Eaa Toppen af et højt Bjerg. Paa denne
ijergtinde ligger Sneen saa vedvarende, at

ingen kan klatre åeroTO. KrarupNiels.MP.40.

1. 1 Ved-varenae) et. vbs. til vedvare:
iedvar€7i (se u. vedvare 2). vAph.(1764).
II. -varende, part. se u. vedvare 3.

-varen-hed, en. (til II. vedvarende (se

vedvare 3): nu sj.) det at være vedvarende;

uafbrudt vedvaren, varighed gennem længere lo

tid. LTid.1737.88. det (er) ikke saa meget
den nærværende Lidelse, som Frygt for dens
Vedvarenhed og Folger, der foruroliger dem.
JSneed.III.4. Mængden og Vedvarenheden
af dine (o: guds) Velgierninger. snjs<./¥i5S.

fordi den existentielle Pathos ikke er Øie-

bUkkets, men Vedvarenhedens.jBiterÆ.y//.

468. Med hvad Ret vil hun fordre Ved-
varenhed af dette Baand, naar jeg hver-

ken har forlangt eller lovet noget saadant? 20

KGBrøndst.F.279. f -»rig, adj. (afl. af

vedvare) vedvarende; som fortsætter, hestaar

gennem længere tid ell. til stadighed. Moth.
V65. Voltaire, hvis Hukommelse (0: minde)
med rette er hos alle retsindige i vedvarig
'orbandelse. Cit. 1788. (KirkehistSaml. 6 R. I.

^2). Det Kongl. Danske Huses Af Den Olden-
borgske Stamme Vedvarighed og Frugt-

barhed i 300 AeiT.Graah.PT.il. 3.

Yedvindel, en. ['ve5|ven'(d)al] flt. 30

-vindler. (optaget fra no. ved-, vivendel,

'dn. vidvindill; smsat af II. Ved (ell. mulig-

is no. vid, vidje, oldn. vid, /., kvist, baand,
der er bøjet sammen til en ring ell. løkke)

'>g en ajl. af oldn. vinda, sno (se Vindel^;

ml. u. Vedbend) ^ gedeblad, kaprifolium,

l.onicera periclymenum L. NordslSørid.1911.
; >9. sp. 1 . Mentz O. Bill.* 47. Gelsted. Tibirke.

I941).58.

t ved-værende, part. adj. (til være 40

ved^ væretide ved siden af ell. i ens nær-
lærelse, til stede. Enken beholder den ve-

sterste Stue og med den vedværende ve-

storste liden Kammer. Cit. 1739. (RibeAmt.
I''!'>:J96). Skulde da nogle . . bestedes i

ii(jf,'i:n Fortræd, særdeles paa Rejser . . og
•le vedværende forlade ham hjælpeløs. Ci(.

1758.(JySaml.V336).
Weekend, en. ['wi(-)g|ænd, 'vi()g|ænd,

d'uiJ. ogs. 'wi()-, (Vi(-)gænT flt. -er (Waugh. io
' held. (overs. 1943). 105. A Henningsen.
• robret.(1945).66) ell. -8 (JacPaludan.

I H.222. Spectator.1945.265). {fra eng. week-
••nd, ordret: uge-ende; sml. Ugeferie osv.)

' ort ferie (ofte spec. for byboere, m. udflugter,

'tndophold olgn.) i ugens slutning ((del

'I) lørdag (og søndag)) ell. tidsrummet fra
t'jrretningernes lukning om lørdagen
til (deres aabning) mandag morgen; ofte

i forh. holde weekend, tage paa, være 60
paa weekend. Cavling. L. 491 (om eng. for-

hold), først i Morgen, Lørdag Aften, vilde
'le komme fra Hovedstaden til Weekend.
FTpoulaen.MD.51. Hvor kunde man have

undt (Jesus) i hans korte Liv Kærlighedens
Sødme, en dyrebar Hustru at holde Week-
end hos efter Ugens Pligt og Kamp. Zilfwnfe.

OS.54. de tog paa week-end. Linne?Mann.
NF.127. (kolonihaven) er Familiens Sam-
lingssted paa Week-end og Helligdage. Uge-
skr.fRetsv.1947.A.908. \\ om ophold paa hotel,

i pension fra lørdag (aften) til mandag mor-
gen. Pension fra 8 Kr. pr. Døgn. Week-end
15 Kr. Hvor skal jeg bo i Sommer? 1937. 15.

\\

billedl. Den lange Week-end (o: mellemkrigs-

tiden 1918-1939). Graves &Hodge.(overs.bog-
titel.1942).

jl
hertil bl. a. Weekend-besøg,

-billet, -dag, -ferie, -gæst, -hus, -hytte,

-lejr, -ophold, -ordning, -pris (pris for

weekendophold i pension, hotel olgn.), -sted,

-stol (fagl., om stol af markisedug paa træ-

ramme, i sammenklappet tilstand dannende
en taske til transport af badetøj olgn. Tekn
Leks. 1.590), -tog (jærnb., særligt tog, der

indsættes om lørdagen i sommertiden, bereg-

net for weekendgæster. Lokomotiv T.1938.119.
sp.3), -udflugt.

ve -fremkaldende, part. adj. (jf.

-drivende; med.) om middel: som fremkalder

fødselsveer. VoreSygd.IV 190. -fuld, adj.

(poet., nu sj.) fuld af ve (kummer, smerte,

sorg); bekymret; sorgfuld. *han (0: en fisker,

der staar foran en farlig redning) følte Gunild
(o: sin kone), Enke,

|
Og veefuld (Ew.(1914).

VI.235: væfuld; smst.174: angstfuld^ veiede

sin Elsktes Kummer
|
Mod de Ukiendtes

Død.Ew.(1914).III.178. *Med veefuldt Sind
og taarevædet Øie

|
End ømme elskende

besøge disse lløie.Rahb.PoetF.1.214. Rode.

Dg.222. *Et Væld . .
|
sprang ud og kvad

i Drømme,
|

saa véfuldt yildt.Holstein.L.

70. -fyldt, part. adj. (1. br.) d. s. Maria-
nes vefyldte Fødselsklage. Erl Krist. St. 141 .

Vibens véfyldte, natlige Skrig. MartinAHans.
N0.131.

I. Vejf, en. se Veger.

II. Vejf, en. se Vægge.
III. veg, adj. [ve^qj (nu kun dial. væg

(væj) olgn.. LTid. 1762.64. Grundtv.PS.V.
293 (væg c\3 Flæg). smst.VII.393 (væge cv)

blege). Goldschm.NSU.III.26. MDL.664
(Lolland). UfF.(Loll.). jf. veig, svimmel.

UfF.(sjæll.) samt: „Veeg udsiges som vey."

NvHaven.Orth.185. — dial. veg (vel).

B Diderichsøn. Friderichs-Berg. (1705). B4. »"

Trojel.1.2. Rask. Fynske BS. 70. MDL.664.
Lunde. HG. 125. Feilb.). (ænyd. veg, glda.,

æda. (AM.) wegh, st;. vek, no. veik, oldn.

veikr, oeng. wac (jf. eng. weak^, holl. week,

oht. weih (nht. weich^; til vige; sml. hveg;

jf. II. vege, II. vegne || ordet synes først ai

være blevet alm. i rigsspr. i slutn. af 19. aarh.,

jf.: „Dette, nu reent forældede Ord burde ei

aflægges. "iifO. „er nær ved at forældes, men
desto mere brugeligt i Dial."Letnn. „Udenfor
Digtersproget, hvori Ordet endnu kan fin-

des, bruges det nu kun i Dialecterne."V.90.)

I) om fysisk egenskab. I.l) (i rigsspr. kun
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03^ især om noget langagtigt, som gren, stole,

stykke metal olgn.: som let lader sig bøje i

en bue (uden at briste); bøjelig; smidig;
elastisk; ogs.: som mangler den tilstræk-

kelige stivhed, stramhed, for let lader

sig bøje; slap. Moth.V76. Drengen skal al-

tid klavre ud paa de vegeste Grene og op i

de høieste.Blich.(1920).XVII.76. da Eyvind
vilde slaae fra sig med et lidet Sværd .

.

lagde Eggen sig uden at gjøre noget Saar, lo

og Jernet var saa vegt i hans Haand, som
en meqyist.PMøll.(1855).II.28. Asta flet-

tede en veg Gren om sin og Vilhelms Hals.

Schand.VKSBé. Gylden svaj ed den vege

VA.0laiHans.DB.17. MDL.664. Feilb. i Ei-

nar Tambeskælvers ord til Olav Tryggvason i

slaget ved Svold(er), da kong Olav giver ham
sin bue til erstatning for hans egen ituskudte

(Olav Tryggvasons saga, kapitel 108 : ofveykr,

ofveykr allvaldz bogi); for veeg, for veeg 20

er den Vældiges Bue. Grundtv.Snorre.1. 317.

NBache.Nordens Hist.1. 371. jf. Oehl.III. 64.

II (1. br.) om legeme: smidig; bøjelig; vist ogs.

delvis til bet. I.2 m. (bi)bet.: blød at føle paa.

En Dame, ung og rank og veeg, |
Med

Kinden som Jasminen h\eeg.Winth.VI.154.

Jeg var . . henrykt over at lægge min Arm
om (baldamernes) vege slanke Legemer.
Esm.1.19.

II
(m. overgang til bet.l.s) i udtr.

for at mangle den fornødne stivhed ell. kraft 30

i benene. Veg i Knæene vendte Digteren sig

for at gaa md.Jørg.L.49. hans Hænder
rystede lidt og . . han var veg i Gangen.
Lauesen.MF.217. 1.2) (nu kun dial.) især

om stof, masse: som lader sig sammentrykke,
giver efter for tryk olgn.; blød; ogs.: som det

er let at stikke i ell. igennem. Hørn.Moral.II.
56. veegt Rugbrød. Cit.l728.(Hubertz.Aarh.

111.142). MDL.664. Feilb. || om legemsdel.

de Persiske Hovedpander vare veege, og 40

lett at igiennembore . . de Ægyptiske der-
imod vare haarde som 8teene.Holb.JH.I.
100. t det vege liv {sv. veka livet; jf. no.

dial. veikliv) partiet nedenfor brystkassen; det

tynde liv (se Liv ll.i^. Rostgaard.Lex.V35 c.

II
(nu næppe br.) om uld, haar. Ulden bliver

veg og blød (ved at blive bearbejdet). Oecon
Journ.175S.193. 1.3) (nu kun dial. ell. m.
overgang til bet. 2) hvis legemskraft, mod-
standskraft ell. muskelkræfter er uudviklet ell. 50
ringe ell. svækket; svag; skrøbelig. Moth.
V76. de gammeldags (0: med lille begyndelses-
bogstav skrevne) Substantiva . . see saa hæs-
lige og kuldede ud, at den, som er af en veg
Natur, kand faae ondt der af, besynderligen
der som hånd seer dem fastende. Citto«.
Journal.(1742).4. MDL.644. han er for veg
til arbejde. Feili. jf. bet. I.2: (den spædes)
vege, rosenrøde lidinåex.Kidde.AE.II.400.

2) (især ^) om karakteregenskab. 2.1) 60
om personlig egenskab: som mangler (til-
strækkelig) fasthed, energi ell. haard-
hed i optræden, handling, karakter;
tilbøjelig til at give efter for andre, lade sig

bevæge af noget, opgive standpunkt, forsæt

olgn., ell. som har vanskeligt ved at bestemme
sig, gennemføre noget olgn.; ogs.: som vidner

om saadan egenskab. Vi ere ikke dannede af

Flintesteene, men der er udi vor Sind noget
blødt, veegt og skrøbeligt, som let lader sig

høye. Holb.MTkr.268. End er af Sind du
(0: Danmark) blød og veg,

|
og end af

Vilje SVdig. Ploug.1.120. jydske Bønder, der

. . ere saa væge, at deres Sind paa Mødet
bøier sig for Enhver, der taler med fagre

Ord. Goldschm.NSU.

I

II.26. Han havde elsket

før, men aldrig saaledes, aldrig saa vegt og
blødt og modløst. JZVac./.187. den humane,
finttænkende, men hidtil noget vege Rege-
riugschet. Kll2."'U1904.1.sp.6. jf.: man kan
vorde

|
Hel gammel og dog ikke kærling-

veg
I
Som du. Grundtv.PS.11.33. i sammen-

ligninger: veg som en vaand, som voks,
se I. Vaand 3, Voks. 2.2) om linieføring, ud-

seende: blid; blød; myg; især (jf. bet.l.i)

om persons ydre, skikkelse, legemsdel: præget

af blidhed ell. mangel paa energi ell. af en

veg (2.1) karakter, det skønne Ydre, den
slanke harmoniske, noget vege Skikkelse,

det fritbaarne Hoved. AFriis.B.108. (dren-

gens) naive og vege Mund. JacPaludan.TS. 7.

2.3) om frembringelse: afdæmpet, uden
styrke ell. stærkt karakterpræg. Alt i alt

en fin, veg, dog altfor virkelighedsfjern Poesi.

Brandes.111.230. da til sidst hans Røst faar

Klang,
I

den klinger vegt, som om han sang
|

helt fjærnt i ensomt Kammer. Stuck.SD.38.

(denne malers) fine, lidt vege, udpræget
æstetiske Maleri. Pol.^yn 1942. 10. sp.l. 2.4)

om forhold i naturen: ikke ret fremtræ-
dende, kraftig ell. stabil. Her bliver Fjor-

den bred, dens Kyster lavere, dens Strøm
vegere. HVClaus.(LandeogFolk.I.(1910).440).
Vort Land er jo saa kvindelig vegt og blødt

i Formerne, at et eneste Strøg af en ru Haand
tidt kan . . berøve det al dets Ejendommelig-
hed. 4aA:7.(ToL"/TiPi6.5;. Tændstikken skæ-

rer i Sommernattens vege Mørke.KMunk.
ND.33. jf. bet. I.2: vege troløse Moseflader.

JohsBrøndst.VK.59.
IV. veg, præt. af vige.

I. Vege, en. se Veger.

II. veee, V. (ogs. veje. Feilb. væge, se

ndf.). -ede. vbs. -ning (s. d.). (glda. vægæ,
weyæ, blødgøre, bestikke, /su. vekja, no.dial.,

oidn. veikja; afl. af IIL veg ell. kausativ til

vige; 7/. IL vegne; smL hvege) I) (nu kun
dial.) bøje om; især m. h. t. søm: vegne
(IL2.1). Moth.V77. Desuden igjennemkrydser

en paa Enden væget Jembolt Kjølen og

Tappen horisontaliter . VidSelsk Skr. 1 800.11.

273. Rask.FynskeBS.67. FrGrundtv.LK.52.
Feilb. (u. 1. veje). UfF. 2) (jf. IL vegne 2.2;

nu næppe br.) gøre blød(t); blødgøre (1). Moth.

V77. Ulden (bliver) lagt i nogle timers Tid

udi Blød, i et stort Kar i Urin og varmt
Vand, for der at veges igiennem. OeconJourn.

1758.190. man anvender det (0: vikkemel) i



801 Tegelig vesetabilsk 802

vægende, opløsende og styrkende Omslage.
vAph.Naih.VIII. 439. billedl. (jf. II. vegne

•2.3J: *Det Eene (0: hjerte) hafde Harnisk
paa, det andet var af Steen;

|
Men jeg dem

væged begge To med Elskovs Piil og Preen.

CiU707.(NkS4°820.137).

vecelifl^v adj. se veglig.

Veger, en. (ogs. Væg(g)er. CGRafn.
Flora.I.408. Funke.(1801).II.117. jf.JTusch.
212.214. Feilb. Vegger. Rostgaard.Lex.V36 c. 10

^ Veg(g)er. Rask.FynskeBS.70. MDL.664.
Kværnd. Vø(j)er, Vejr. Rask.FynskeBS.70.
Lunde.Midsommerbarnet.(1898).57. CReimer.
SB.104. Flemløse.6.9.18. jf. Brenderup.§34,7;
undertiden skrevet Vøder. RasmHans.M.II.
13. — Vig(g)er, Vigre. Moth.V148. Adr."/^

1763.2. sp.l. Esp. 384. UfF. jf. Stedn.X.30
fbornh.). sml. skaansk viger, vigra, vira

(Rietz.805) samt Brøndum-Nielsen.GG.1.276.
— Vegre (Vejre). Moth.V77. Hofman Bang. 20

OdenseAml.(1843).539. — Veg(g)e. Moth.
y 76-77. Vøg(g)e, MDL.664. jf. Feilb. III.

1108. — Veg. Skattegraveren.1886.1.69). flt.

d. 8. ell. -er (Feilb.III.1108. Vejrer: Iris.1800.

11.183) ell. -e ^væggere. Cit.l743.(Vider.IIl.

436). vegere: Skattegraveren.l887.1.225) ell.

vegre fvøgre osv.) (8mst.l884.II.140). {ænyd.
'delvis som pi.) veger, vegre, viger, vigre,

[dda. i ssg. wygerekurw (Dyrerim. 18), sv.

dial., fsv. viker, eng. wicker, jf. eng. witch, 30

wych, oeng. wic(e), storbladet elm, JJlmus
lontana Smith; besl. m. vige og Vikke;

dial.) især i flt., om tynde, bøjelige grene af
træer, oftest pil; vidje. slaa lyng eller vægger.
Cit.l777.(Vider.II.579). JTusch.212. jf. Pile-

veger.
|| 2( som navn paa pilearter (jf. Feilb.),

især: skør pil, Salix fragilis L. (JTusch.214)
'ig krybende pil, Salix repens L. (CDal-
las. RibeAmt.(1830). 173); 7/. Rødvæger om
jemhannet pil, Salix pentandra L. (JTusch. 40

215. Funke.(1800).II.117).
||

(sj.) om elm,

rhins L. Skattegraveren.1886.1.69. \\ her-

til hl.a. Veger-kurv (Moth.V77. Cit.1807.
^- ndb Amt. 1908. 150). JCBendz. Rønninge

IstedSogne. (1820). 115. MDL. 644. 664.

:,m. Den da. Husflid. (1871). 248. Fynsk
tavn.1939.192), -løb (d.s.; MDL.664),

,.ii (piletræ, hvoraf vidjer faas. Flemlø8e.l03.
A'irbLollF.1936.139), -gkilte (o: markskifte,
h-ii,I:xet med pil. Feilb. UgesJcr.fRet8V.1944. so

^j, -slæt (0: (tiden for) afhugning af
:rnne. Cit.l722.(Vider.III.434). Feilb.).

veget, prrf. part. af vige.

I. Vesetabil, et. [vege-, vcgata'bi'/] flt.

f »biller ell. (1. br.) vegetabllla (JBaden.

I pH. (fagl., i bet. 2) vegetabller (Hag.*
I\.;25. Sterm.Texlil.(1937).lll). (erw^.vege-
'il'l'^s), ty. (flt.) vegetabilien; fra lat.veee-

i. n. pi. af vegetabilis (se II. vegetabil^)
''. materiale, der faas af planter; især: éo

I) (navnlig Qj) plantedel, -slof, brugt som
næringsmiddel; tidligere ogs. om nutd, ret,

livis vigtigste ingrediens er mel, gryn olgn.

(nættm kun i flt.). Om Norgea Algrede i

Væxter og Vegetabilier.LTtd.i752.99. Brød,
Grød og andre Vegetabilier.Bh'c/^.^i920^.

XV1.72. Brandes.J.52. jf.: Spæk under Hu-
den er det bedste Undertøj . . hvad var der

blevet af dem (0: eskimoerne), hvis de ind-

vendig skulde ha' klædt sig i det kølige

Vegetabil. jBWZm^.OM.63, || hertil betegnel-

ser for produkter, fremstillet af vegetabilske

stoffer, som Vegetabil-margarine, -olie. 2)
(fagl.) koll. ell. i flt., om ituskaarne plante-

taver, brugt som stoppemateriale (som erstat-

ning for krølhaar); vegetabilsk krølhaar. Hes-
sianmadrasser, stoppet med Tang eUer Træ-
uld, maaske blandet med lidt Vegetabil paa
Midten af Madrassen, hvor Sliddet er størst.

SyStrikkeB.206. II. Tegetabil, adj. [vege-,

vegata'bi^i] (enj. vegetable, /r. végétable ; af
lat. vegetabilis, livgivende; til vegetare (se

vegetere^; nu sj.) d.s. s. vegetabilsk; især i

forb. den vegetabile natur, planteverde-

nen. Heib.Pros.II.65. RasmNiels.G.I.xxx.
vegetabilsk, adj. [vege-, vegata'biUs^]

(nu næppe br. vegetabilisk. LTid.1741.107.
Heib.Poet.1.384. JHLars.HA.1.94). (<r/.vege-

tabilisch; afl. af I. Vegetabil; jf. II. vege-
tabil; især fagl.) som hører til planteverdenen,

stammer fra planter (mods. animalsk, dyrisk

(1) (og mineralsk^^; planteagtig; især om
stof: fremstillet af plantestoffer; om føde: be-

staaende af ell. tilberedt af vegetabilier; ogs.

undertiden: som bestaar af ell. er opstaaet

(ved forraadnelse) af plantevækst, den vege-

tabiliske Spiises Fortrin frem for Kiødmad.
LTid.1741.107. vegetabilisk Gjødske. J^Lars.
HA. 1.94. Fibrene af . . vegetabilske Stoffer.

OpfB.^VIII.623. den vegetabilske natur,

(jf. u. II. vegetabil; nu næppe br.) plante-

verdenen. Humboldt.Kosmos.I.(overs.1847) .10

.

i spøg. anv.: Han var endda ikke ømmere
over disse (0: løgplanter), end at han jo

gjerne meddeelte hvem der (0: forærede

planter til dem, der) roste hans vegetabilske

Børn. Blich.(1920).XXX.26. Jeg opdagede .

.

et lidet Bed, hvori med Karse var saaet

Bogstaverne S. K. Ufortøvet henvendte jeg

mig til min Vertinde . . for at indhente en
Forklaring over denne vegetabilske Inscrip-

twn.PMøll.(1855).II.205.
||

(fagl.) i talrige

stofbetegnelser som vegetabilsk elfenben
(se M. Elfenben 1), krølhaar (d.s. s. Vege-

tabil 2. MenlzO.Pl.345. VareL.*II.22), lig-

gift (se u. Liggift^, lim (0: harpikslim.

VareL.*305), ludsalt (se u. Ludsal tj, mar-
garine, olie (TeknO.), pergament, silke

^86 Pergament 1, I. Silke 2, 4.1^, svovl, syre
(se Svovl, I. Syre 2.6), talg (VareL.* 1.592),

tave (TeknO.); i videre anv. om behandling,

hvortil anvendes plantestoffer, som vegeta-
bilsk garvning ^9; garvning med (ekstrakter

af) vegetabilske garvestoffer. Hvadhedderdet?

(1947).478), 7/. vegetabilskgarvct (Stats-

tidende.**/* 1950.2.sp.l).
II

(sj.) bestaaende af

plantemotiver. Kummer med figurlig eller

vegetabilsk Udsmykning. Mackeprang. D.31.

XXVI. BaotorU V> 19&1 61



803 Teffetar ves:etativ 804

20

Vegetar, en. [vege-, vego'ta^r] flt. -er.

(ejter eng. vegetarian, der er en uregelret afl.

af vegetable (se I. Vegetabil^; jf. Vegetarier,

Vegetarianer samt Planteæder 1) person,

der principielt (for at opnaa større sundhed)

lever af vegetabilsk føde (alene ell. sam-

men med visse animalske fødemidler som æg,

smør, ost, mælk) (og evt. ogsaa paa andre

omraader tilstræber en mere sund levevis (ved

afholdenhed fra (giftige) nydelsesmidler, sær- lo

lig sundhedspleje rø. m.)). Pythagoras og Pla-

ton var Yegetårei. KnudPouls.BE.49. (zool.

ell. spøg.) om dyr: Muligvis gaar denne Sæl

i sin høje Alder over til at blive Vegetar

og leve af lia,\sAgeT.NaturensV1914.312.
\\

hertil bl. a. Vegetar-diæt, -restaurant, -re-

stauration (ElisabethHansen. VegetariskKoge-

bog.(1904).v) og betegnelser for vegetariske ret-

ter som Vegetar-bøf, -Icød (Sandfeld.8.102).

Vegetarianer, en. [vege-, vegatari'a-

nar] flt.-e. (<?/. vegetarianer; efter engf. vege-

tarian, se Vegetar) d. s. Meyer. ^ Bang.SG.34.
Uden for Verandaen staar to store Linde
med Løv saa saftigt, at man kunde blive

Vegetarianer blot af at se paa det. AndNx.
M.15.

II
(zool. ell. spøg.) om dyr. BøvP.IL

571. Alle gnaverne er udpræget vegetaria-

nere. yiyD?/r./.5i. Vegetarianifiiine, en.

[vege-, vegataria'nisma] (ty. vegetarianismus;

fra eng. vegetarianism , afl,. af vegetarian, 30

se Vegetar; nu 1. br.) d. s. s. Vegetarisme.
Meyer. ^ Panum.409. Seiling. Vegetariansk
Kogebog, (overs. 1894). 5. vegetariansk,
adj. [vege-, vegatari'aJnsgr] {afl. af Vegeta-
rianer; nu l.br.) d. s. s. vegetarisk. Kort-
fattet Vegetariansk Kogebog. Seiling.(overs.

bogtitel. 1894). Skrub kedelig er ÆUinge-
jagten. Surrogat, ja, som en vegetariansk
Linsebøf for en saftigrød Okse-dito.jPZeu-
ron.J.72. vegetarianske Tettei. Sandfeld.S.102. 40

Vegetarier, en. [vege-, vega'ta^riar] flt.

-e ell. d. s. (<!/. vegetarier; efter engf. vege-
tarian, se Vegetar; nu sj.) d. s. s. Vegetar.
Meyer.' Sal.XVIII.117. vegetarisk, adj.

[vege-, vega'ta'risg] (afl. af Vegetar; jf. ve-
getariansk) adj. til Vegetar og Vegetarisme.
ElisabethHansen.VegetariskKogebog.(1904).v.
Frokosten stod paa 6 Stykker vegetarisk
Smørrebrød og et Glas Kærnemælk. jBige<.'"/6

1913.6.sp.3. Middagen, der ventede mig, var 50
vegetarisk (KnudPouls.BD.65: vegetarianskj

;

Slagteren var \idehlevet.KnudPouls.(Pol.'/s
1920.9.sp.5). Vegetarisme, en, [vege-,
vegata'risma] (afl. af Vegetar; jf. Vegetaria-
nisme; især fagl.) det at leve som vegetar;
især: det at leve af planteføde alene. Elisa-
bethHansen. VegetariskKogebog.(1904).vi. den
til Vegetarismen Omvendte, der ved sin
ændrede , . Levevis . . har faaet sit Stof-
skifte bragt i^Oiden. KnudPouls.BE.47.
Vegetation, en. [vege-, vegata'/oJn]

flt. -er. (eng., ty. d. s., fr. vegetation osv.; fra
lat. vegetatio, vbs. til vegetare, se vegetere)
I) som vbs. til vegetere: det at udfolde vege-

tative livsfunktioner ell. udvikle sig ved natur-

lig vækst, evolution; vækst; nu især (bot.) om
vækst- og trivselsfunktioner hos planter. Uolb.

Ep.V71. ved Vegetation eller allehaande
Tilvæxt, gaaer en stor Deel (af vandet) over,

fra fraflydende til faste I)ee\e.EPont.VN.122.
Undertiden skilles de (0: græshoppeæg) dog
allerede i April eller Maj ved deres Ægge-
Hinder; men de ligge dog kun i en Slags

Vegetation og uden Yinger. PhysBibl.XXI.
127.

II
uegl. saadanne Levninger af den

østerlandske Planetdyrkelse vilde for længe
siden været uddøet, hvis ikke de forrige

Aarhundredes Læger havde ved deres astro-

logiske Magie givet den en nye Vegetation.

Junge. 270. jf. vegetere 2.i: Siden Nytaar
har jeg . . næsten Intet bestilt. Og dog er

jeg naturligvis stadig i Bevægelse. Jeg gaaer

da og fantaserer . . I saadanne Tider vege-

terer jeg kun, men det er dog en sjælelig

Yegetdition.ADJørg.Br.4. \\ hertil (bot.) Ve-
getations-organ (0: planteorgan, der ikke

staar i forplantningens tjeneste. Sal.XVIII.
119), -tid (0: den vegetative periode. Warm.
Bot.92). 2) konkr., hvad der er fremkommet
ved vækst. 2.1) den plantevækst, der findes
(især: vildtvoksende) paa et vist omraade.
Biergene omkring denne Fiord ere meget
høie og bare for al Vegetation. POT^oiføe.

Dagb.108. (botanikeren) studerer Vegeta-
tionens (Brandes. IV 145: Planteverdenens^
Charakter videnskabeligt. Brandes.E.209. Ne-
denfor Skrænten stod en frodig Vegeta-
tion af Hestehov. JFJens.D.3. || hertil Ve-
getations-formation (0: plantesamfund. Sal.

XIX.1098) og adj. som yegetations-lilædt,

-løs. 2.2) (l.br.) billedl.anv. af bet. 2.1, om
haar- ell. skægvækst. „Jeg veed ikke, hvor-

ledes det skal gaae," sagde jeg, og følte

Vegetationen paa min Hage . . „vi have ikke

Raad til at lade os hdiibexe."' Bagges.DVX.
294. det meget Haar . . dækkede hans Krop
med en tæt, blaalig Vegetation. Chevalier.

Sainte-Colline.(overs.l945).6. 2.3) (med.) om
svulstagtig sygelig dannelse. Stundom
henregnes Condylomer (Figenvorter, Vege-
tationer) til de veneriske Sygdomme, men
med Urette, da de kun skyldes en Irritation.

Panum.624. Difteriten . . frembringer ganske

ejendommelige Vegetationer i Struben. Jør^.

L.55.
II

(egl. og olm. i forb. adenoide vege-

tationer (til gr. ad?n, kirtel); betegnelsen ind-

ført af den da. læge Wilhelm Meyer (1824-95),

se Hospitalstidende.1868.177.181) om knud-
rede svulstmasser, der kan danne sig i næse-

svælgrummet; polypper (2). (hans aandedrag)

gaar igennem Munden, fordi han stadig har

Yegetditioner.JohsWulff.FA.197. en svagelig,

fjortenaars Dreng med Næse-Vegetatio-
ner. Brandes. XF7//. 97. Svælgvegetatio-
ner. Hospitalstidende.1868. 177 . sp.2. Panum.
665. vegetativ, adj. ['vege-, 'vegataiti'v]

(ty. vegetativ, eng. vegetative osv., af mlat.

vegetativus, til (perf. part. af) lat. vegetare,



805 vegetere Teghed 806

se vegetere) I) (især hot. og fysiol.J som har
ell. frembringer vækst. JBaden.FrO. JN
Høst.

II
nu: som hører til, angaar de funk-

1 ioner, processer (især: ernæring, stofskifte),

der betinger vækst og trivsel hos planter og dyr.

\'egetative Funktioner. Ponitm.623. Vi ken-

der . . fra de vintersovende Pattedyr en Til-

værelsesform, hvor det vegetative Livs Funk-
tioner er nedsatte til et Minimnm. KPont.
Ketsmed.II.206. i betegnelser for dele af orga- i'o

nismen, der tjener dennes vækst: de blomster-

bærende Grene, som ere af en anden Form
t nd de rent vegetative, fremtræde i en
-enere Alder. CVaupell.S.101. For Frøplan-
ternes Vedkommende skelner man meUem
florale Skud, d. v. s. saadanne, der bærer
Blomster, og vegetative Skud, saadanne, der

forst og fremmest tjener Ernæringen (Er-

nærings-Skud). ;SaZ.'XX/.674. 2) (nu l.br.)

som hører til ell. er ejendommelig for planter, 20

plantelivet (mods. animalsk, dyrisk^, ligesom
paa Jorden, saaledes maae ogsaa paa de
andre Kloder en vegetativ og en animal
Natur udgjøre Mellemleddene mellem de
første uorganiske Betingelser og Mennesket.
Heib.Pros.IX.107. Med vegetativ Frodighed.
VSO. jf.: hvorfor særlig opelske Dyret i os?

Hvorfor ikke lige saa godt dyrke det vege-

tative, planteagtige i vort Væsen? Jørj.//.

157. 3) om tilstand hos mennesker: præget af 30

de vegetative (1) processer; i hvilken man
plejer sin ernæring, nyder sit legem-
lige velvære uden at arbejde, være i

aktivitet; præget af uvirksomhed, stille livs-

nydelse, synke ned i det Vegetative kan
Mennesket . . ikke, thi han er jo bestemmet
-om A'dnd. Kierk.IV315. (spædbarnets) vege-

tative lio.HKaarsb.DT.73. Robinson red-

der sig ved kraftig Reaktion mod Natur-
tilstandens Tilskyndelser til at synke hen i 40

vegetativ Tilværelse. Kehler.KK.69. \ege-
tere, v. [vege-, vega'te'ra] -ede ell. (sj.) -te.

vbs. ;/. Vegetation (1). (<j/. vegetieren, /r. ve-

geter; af /o/, vegetare, til Jo/, vegere, se VI.
vaage) I) (bot.) om plante: gro; vokse; ud-
vikle sig. paa Transporten formedelst Foer-

mandens Uagtsomhed og urigtige Behand-
ling bleve (planlerne) saameget svækkede,
at de her (i Kbh.) ej kunde bringes til

at wef^eteTe.CGRafn.(PhysBibl. XXIV 108). 50
I en blandet Skov . . ville de mere skygge-
taalende trykke de mere lysbehøvende, men
fie ville ikke undertrykke dem, hvorfor disse

villf vedblive at vegetere i Skoven. CVau-
i''''.S.H9. mange (sporeplanter) vegetere lige

Kfiiiigt til alle Aarets Tider.Rostr.BP.S.
2) overf. 2.1) (iaa^ Q)) om levende væ8en(8
liv): vokse og trives som en plante; iaær:
'^•or, drikke, sove, pleje sit legemlige velvasre

udi:n at arbejde, være i (større) fysisk ell. ip
aandelig aktivitet; hengive sig til stille livs-

nydelse; føre en vegetativ (3) tilværelse; ogs.

mdiurl.: dovne og dase, føre et driverliv. Tode.
' 1 1782.425(86 u. Planteliv 2). Hans Pon-

toppidan vegeterede som Præst i Rønne
(og var) saa gjennemdoven, at han i hele

fem Aar ikke engang gad i Ministerialbøgerne
indføre Navnene paa Døbte, Begravede og
Viede. PNSkovgaard.BS.v. Anton . . sov og
trak Vejret under mange Omstændigheder;
det var ni kærnesunde Lispund, der vege-
terede under Bevidstløsheden dér. JVJens.
HF.107. Livet har lært En at skubbe det
ubehagelige bort, man har forstaaet at

vegetere. PBergsøe. De tre Vinduer. (1945). 13.

uegl. m. h. t. sjæleligt, økonomisk liv olgn.:

mit Sjæleliv, der hidtil havde vegeteret i en
for mig pinlig Ørkesløshed. Schand.F.456.
I Virkeligheden vegeterer det økonomiske
Liv, hele Rusland holder Ferie. Impulsen
mangler. PoL"/i.i92«.i0.sp.2.

||
part. vege-

terende brugt som adj. (familien) hensank
i en vegeterende Dvaletilstand. Tops./. 35.

Han fører et reent vegeterende Liv. VSO.
De kødfulde, blonde Venetianerinder var af

en mere nordisk Kystbo-Race end Toskaner-
inderne og levede i et mere vegeterende
Xelvære.VVed.RF.lSS. \\ som vbs. i formen
Vegetere n. Kierk.XIII.365. Mange Men-
neskers Liv er kun en ligefrem Vegeteren.

JHugo.HM. 1.26. Min Søndag har været
helliget det mest intense Driveri, en stille,

hvilende Vegeteren. Poi."/, ig2<?. 7. sp .2. 2.2)

(nu 1. br.) om forhold: (stadig) eksistere,
trives, leve (især uden at gøre sig stærkt

gældende, uden at være fremtrædende), de
Egyptiske Præsters hemmelige Philosophie

. . vegeterer i et Slags Udødelighed hos den
Siellandske Bonde. J«Mgfe.263. Metoden (fik)

et alvorligt Knæk. Men den vegeterede endnu
i Skolerne, om end i en stærkt tillempet

Skikkelse, og blev foredraget ved Semina-
rierne. JoafcLars.P.//.44. Danskheden vege-
terer naivt og instinktivt i (Grundtvigs) Sal-

mer og ^dknge.Stavnstrup.DS.46.

I. Vegge, en. se Veger.

II. Vegge, en. se Vægge.
Vegger, en. se Veger.

veg-gørC) V. (ænyd. d. s.; til III. veg;
nu næppe br.) blødgøre. I) d.s.s. blødgøre 1.

JGErichsen. Medicinsk Underviisning. (1749).
44. (harpunremmen maa), deels med Tran,

deels med Urin, veeg^iøres.SkrivterafNatur-

hi8torie-Selskabet.I,2.(1791).152. i/.hveg: Paa
(øen) Mocca tygger og hvæggiør gamle
tandløse kierlinger, det korn som hos dem
kaidis Mais. Sort. Poet. 83. 2) d. s. s. blød-

gøre 2. Gud . . bløder og veg-giør voris

Steen-haarde Hierter. «o. Tr. 34. •ned, en.

(ænyd. d.a.) det at være veg (III). I) (nu sj.)

til III. veg 1. Moth.V77. Uld (sendes til

Leiden) for at lade vadske, thi den Blød-

hed, og Veghed, kand de ikke faae anden-
steds, som der. OeconJourn. 1758. 190. hen-

des unge nysmodnede Legemes Rankhed og
Veghed. FrPoul8en.RejserogRids.(1920).84. 2)

(D til III. veg 2. (elskov) ser ud som idel Veg-
hed og T&mhed.JPJac.I.109. »Vor Tid er

61*
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Veghed, og blegt vort Blod,
|

af Tankens

Feber vor Sundhed tæres. LCNiels.Va.19.

til III, veg 2.2: Kindernes Runding og Mun-
dens Veghed var et Barns. ElJcjær.MH.27.

t vegUg, adj. Tvegelig. Moth.V77).

(ænyd. veg(e)lig, sv. veklig, no. dial. veikleg,

oldn. veikligr, jf. mnt. weklik, nht. weichlich;

til III. veg 1.3) svag; skrøhelig; kraftløs. De
unge Træer ere veglige og kunde snart gaa

\iå.Pfiug.DP.487.
I. Vegne, pi. ['vaina] (jf.: Vegne ell.

veine. Moth.V79. paa Sandhedens Veigne.

JGErichsen.Medicamenter.(1765).23. de kom
ingen Vejne hen. O Rung. P. 137). (glda. i

forb. som allæ vegnæ (veynæ) (Mand.52.

UnivBl.1.68), withæ wegnæ (wæghnæ), vidt

omkring (Glda Krøn.30.31), (paa) beggæ
vegne (veyne), paa begge sider, annæ sin

moders veynæ, paa sin moders side (Glda

Krøn.195), pa mandoms vegne, med hensyn

til manddom, oppa alders vegnæ, som følge af

alderdom, paa lagsens wegne, paa lavets vegne,

aff thet skiødes weghnæ, ifølge skødet, æda.

bæggiæ wægnæ (DGL.VIII.260), (sændæ
børnæn wært) sinæ weghnæ (Fragm.42), sv.

på hans vågnar, no. på mine vegne(r), alle

(vide) vegner osv., oldn. i forb. som tveggja

vegna, paa to sider, i to retninger, allra vegna,

paa alle sider, å hægra vegna, paa højre side,

å mlna vegna, å konungsins vegna, af hen-

nar vegna, paa mine, kongens, hendes vegne,

mnt. wegen(e), jf. nht. allerwegen, allevegne,

og wegen (egl. von wegen^ paa grund af;

egl. gen. pi. af oldn. vegr, mnt. wech (se Vej)
ell. (snarest) af en svagtbøjet sideform her-

til, brugt i absolutte stedsudtryk (som oldn.

allra vegna, mnt. aller, beider wegen(e)j,
derefter ogs. brugt efter visse præp. (og paa
ty. omraade delvis opfattet som dat. pi.), jf.

entalsformer som glda. a høgræ veghn, paa
højre side, æn weghen, paa den ene side,

æda. af ien wæghæn, til den ene side (Flensb
St.24), høghræ, winstræ wægh(æ)n, paa højre,

venstre side (Harp.Kr.96.98), annæn wagh-
æn, paa den anden side (smst.193), um
dottær wegnh (wæghn), for datterens ved-

kommende, m.h.t. datteren (DGL.VIII.268))
I) i absolut anvendte stedsudtr. (foruden de

ndf. medtagne bruges i dial. en række forb.

som andre, begge, somme vegne, andre osv.

steder, en vegne, til en, samme side, langen
vegne, langt bort, se EHHagerup.105. Feilb.).

I.l) i forb. alle vegne, se II. al 4.4 (samt u.

I. Jyde 1.1, ond S.i).
\\

(især dagl.) m. sa.

anv. (men med forstærket bet.) alle vide
(dial. vider. Gravl.AB.181. Anton Nielsen.
EtAar.(1919).48. UfF. jf. allevidogvegne.
KMich.Mor.(1935).61. alle Vid og Vegne.
sa.VYIL66.smst.ll2) vegne. *Paaske vi

holde
I

Alle vide Yegne. Grundtv. SS. 1. 457.
Rask.FynskeBS.67. *det er Foraar alle vide
Yegne] Stuck.D.59. den skotsktærnede Sirts-

kjole . . er hæftet op med sildesalatrøde
Silkesløjfer alle vide Yegne. KMieh.LL.113.

(sj.:) *Sne under Himmel, Sne over Jord,
|

Sne alle videste Yegnel Drachm. Vag. 203.

(sj.) jf. al 8p.410^*^: *jeg (0: digterens

muse) er Dronning over alle vide Vegne.

VilhAnd.BM.105. (hos Ploug) hentes (bille-

derne) alle vide Vegne hå. Rubow.KS.67.

1.2) i forb. ingen vegne, intetsteds; ingen

steder (hen). *hvad var Himlen selv, hvis

ingenvegne
|
Vort Hierte der fandt Spor af

10 svunden Lyst. Bagges. IV 224. *Ser du ..

ingenvegne Haab om Redning? Thiele. P.124.

„Lille Moer, hvor staaer det Eventyr?" . .

„Det staaer ingenvegne, min Dreng. Det er

Noget, vi tænke os."[PC]Zahle. Etatsraad-

inde Bruun. (1853). 83. Flemløse.126. LollO.

i rigsspr. især i forb. ingen vegne komme
(med), næsten ikke komme af stedet; spec.:

dels m. h. t. forhold, arbejde, sag: ikke have

fremskridt med; ikke komme videre med; staa

20 i stampe med. han var et middelmaadigt
Hoved, derfor kunde han ingen Vegne
komme med ^tw.åier. Schand.SB.134. Orde-

nes Betydning . . er ganske konventionel;

man kommer . . ingen Vegne med den etymo-
logiske Analyse. KNyrop.OL.III.117 . (fiskene

i akvarier) bare svømmede og det Nat og

Dag, skønt de kom ingen Vejne hen.ORung.
P.137. dels m. h. t. person: ikke kunne over-

tale, overbevise, indvirke paa en, lære en noget

30 olgn. Hun sælger de stakkels Pigebørn til

rige unge Herrer, men mig har hun ingen

Vegne kunnet komme med. Schand.Fort.321.

De forstod, at de kom ingen Vegne med
heim.IsakDin.FF.190. 1.3) (nu kun dial.) i

forb. mange vegne, (paa) mange steder.

*Paa denne Fart jeg mangevegne
|

Vist

skiønne Bierge, Dale saae.Oehl.XXIII.83.

EHHagerup.105. Feilb. 1.4) i forb. nogen
vegne, nogetsteds (hen), jf. VS0.IVN118.

40 i rigsspr. kun i forb. ikke komme nogen
vegne (med), d. s. s. ingen vegne komme
(med) (se u. bet. I.2). VSO. IVN118. den
konstig opskruede Skildring (i en politisk

brochure) af, hvorledes Frihedens . . Tals-

mænd ikke kunne komme nogen Vegne . .

med Kongen. Hjort.NBl.53. han . . havde
kastet sine Øjne paa den smukke Marie,

men ingen havde tænkt sig, at han var

kommen nogen Vegne der. GyrLemche.S.III.

50 18. det lod ikke til at han kom nogen
Vegne med det. Branner.TMS.19.

2) i forb. paa ens ell. nogets vegne.
2.1) hvad — angaar; med hensyn til; i

henseende til. jeg har . . en sundt Le-

geme, men jeg er svag paa Siælens Vegne.

Holb.Bars.V2. Hans Moder (var) en skikkelig

Koene, der aldrig tog højere, end 4. Skilling

af fattige Folk, der var i trang paa Legemets
Yegne.sa.llJ.1.7. Jeg fornøier mig over

60 begge de kiære Herrers restitution paa Hel-

breds vegne. Langebek.Breve.335. baade paa
Sjæls og Legems Vegne var han en ypperlig

. . Mand. Orundtv. Saxo. III. 52. paa slægts

vegne, se I. Slægt 2. || nu kun m. overgang
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til het. 2.3, i udtr. for, at noget angaar en

person. Isaak bad til Herren paa sin Hu-
strues Vegne (1931: for sin Hustru^, i3fos.

25.21. Er du skinsyg paa mine Vegne (1871:

er du nidkjær for rxug)? 4Mos.ll.29 (1931).

ofte i forb. som være urolig paa ens vegne:

uroelig paa Deres Vegne over denne Brev-
vexling, har (han) bedet mig at vise Dem
hendes Brev. Skuesp.III,1.76. jeg er urolig

paa vor unge Herres Vegne . . hans Ustyr- lo

lighed og Selvraadighed ere tagne tU.Hrz.
F.71. 2.2) i medfør af; i kraft af; paa
ijrund af; af hensyn til. paa Konstens
Vegne, sad (maleren) midt iblandt Gjesterne

med sin Tegnebog. Ing.EF.1.219. Over mor-
zen reiser Wilhelm tU Leiden paa sin Viden-
skabs Yegne.HCAnd.BC.IV51. han havde
været der, selvfølgelig paa Oplæsningens
Yegne.OGeismar.E.77. nu især i forb. paa
embeds vegne (DL.2—14—8. se videre u. 20

Embede 2) og (inaaske til bet. 2.1^ (træde
af) paa naturens vegne (se I. Natur 2.2).

2.3) t stedet for ell. som stedfortræder

,

repræsentant, talsmand for ell. i ens
navn; ogs.: sættende sig i ens sted; givende

udtryk for ens følelser, meninger osv.; under-
tiden m. overgang til bet. 2.1 m. bibet.: for

ens vedkommende, for ens skyld, om Degnen
døde, vilde jeg glæde mig, saa vel paa mine
egne Vegne som paa andres. Holb.Jep.1. 3. 30

Leander har skikket mig til Byen, for 14
Dage siden at sætte hans Gaard udi Stand,
og tage an nye Tienere og Kudsk paa hans
Vegne. sa.IIP. 1.2. Jeg glæder mig som Pa-
triot, paa mit Fædrenelands Vegne, ved disse

Patriotiske Skrifter. OeconT.y//. 76. Usikker
. . om hun skulde skamme sig paa Pastor-
indens Vegne, eller blive vreed paa sin

Mands, reiste hun Big.Rahb.Fort.il.320. de
Fordringer, der maae stilles, saavel paa 40

de Talendes som paa Tilhørernes Vegne.
M IIamm.Progr.(1855).23. Han mødte paa
mine Vegne. VSO.

\\ (undertiden i stift skrift-

spr.) i forb. paa vegne af en. Den næste
indsigelse blev rejst af Jørgen Marsvin til

Dybæk, der optrådte på vegne af sin hu-
stru, Karen Gyldenstierne. HistTidsskr.lOR.
V1.250. N. N., der paa Vegne af Aabenraa
Hy takkede, fordi Løjt tog sig saa godt
af Aabenraas Venskabsbys Sangere. //e^'m- 50

dnl. (Aabenraa), ''li 1947. 5. sp. 4. Arbejderen.
1951.48. sp.l. jf.: Odense herreds skifteret

indkalder herved på vegne: Købmand Jen-
sen . . fru Anna Mogensen Andersen osv.

Statstidende.*/* 1950.4.8p.l.

II. Tegne, v. i bet. 2.i : ['vaina] i bet.2.s:

('veqno] (ofte skrevet TeJ(g)ne, vajne. se

u. bet. 2. tidligere ogs. yæ^ne. Orundtv.Saxo.
11.42. jf. MO.I1.1574. — dial. vejfne. Krist.
Ordnpr.M. vøjne. BDiderichsøn.Friderichs- w
Ikrg. (1705).A3r. Korch.Godtfolk. (1920). 140.
— nu rufppe br. (vel ved tilknytning til hveg,
hvege> hvoKne. Moth.'H411. VSO. 11.679.
Funeh.MarO.II.61. MO. 1.999). -ede. vbs.

-Ing (s. d.). (ænyd. vegne (i bet. 1 og 2), æda.
wegnæ, om legemsdel: blive blød, slap (Harp.
Kr.l25); dels (i bet. 1) svarende til sv. vekna,

fsv., no. dial., oldn. vikna, give efter for tryk,

føje sig; til (participiumsstammen i) vige;

dels (i bet. 2) svarende til sv. vekna, no.

veikne, afl. af III. veg; jf. II. vege)

1) (dial.) intr. I.l) i egl. bet.: bøje sig,

give efter for tryk, vægt, slag olgn. træet
hvegner af iiugt.Moth.^H411. Feilb. Isen

vegner. UfF. 1.2) miste sin spændstighed,

fysiske kraft; slappes; synke sammen.
*Ej vegnet, men end rank i Ryg. AntAnd.
Fyen.(1901).59. Han retter sig, stiv i sin

Vrede og Mistro . . „Du var ikke bange
af dig, Erik." Prinsen smiler smigret, hans
Krop vegner. ThitJens. D. 1. 184. 1.3) overf.

anv. af bet. I.1-2: blive mat, svag; ogs.:

opgive sin modstand, lade sig overtale,
bevæge, røre. HanB hierte vegner. Moth.
V77. *Dagen selv maa vøyne (anm.: bøye
sig og ligesom blive dunckel). BDiderichsøn.
Friderichs-Berg.(1705).A3.^ Modet vegner
mat og mygt.AntAnd.Fyen.(1901).61. *saa

mangt et Mod i Kampens Brus er vegnet.

Lunde. Fynske Digte. (1926). 135. de vegner

ikke ved det (0: giver ikke efter, lader sig

ikke gaa paa). UfF.
2) trans. 2.1) bøje noget i en bue ell.

vinkel; refl.: bøje sig (i en bue): en lang,

tynd Stang, som kun understøttes i sine

Endepunkter, vegner sig i Midten. F/SO.

Korch. Godtfolk.(1920). 140. i forb. m. ud:
rette (en bue, skævhed) ud. Mandslingen
(o: en pukkelrygget) . . rakte sig, som skulde

han veigne Puklen ud i eet Stræk. Aakj.SV
VIII.90.

II
i rigsspr. kun (haandv.) m. h. t.

søm, der er slaaet gennem bræt olgn.: bukke,

bøje dets fremstikkende ende, spids om i en

(nogenlunde) ret vinkel og faa den til at lægge

sig henad (ell. forsænket i) brættets flade;

m. h. t. split (2.2), der er stukket gennem
noget: bøje splittens to ender fra hinanden
(Tuxen.S0fart.473. DaEngTeknO.). vegne et

søm. Moth.V77. Hvor Sømmene drives helt

igjennem Træet, „vegnes" de, idet Spidsen

bukkes om og drives tilbage igjen noget fra

\luUet.Wagn.Tekn.538. Sømmet vejnes nu,

idet Knibtangen (eller et særligt Vejnejærn)

holdes mod Sømstumpen. Grunth.Besl. 82.

(mor havde) faaet en Fisker til at vajne

Sømmene i mine Støvler. And Nx.LK. 60.

Skiverne slaas sammon med Søm, hvis

Spidser „vajnes", saaledes at de igen gaar

ind i Skiven. Randstrup.Slibebogen.(1935).

61. i sa. bel. vegne' om: UfF. jf.: Port-

ringe med omvejnede Kramper, i'iVøriund.

(Nord.Fortidsminder.IV, 1.(1948).63). || her-

til (sined.) betegnelser for redskaber, hvor-

med hesleskosøm vegnes: Vegne-Jærn, -tan^
(Orunth.Be8l.82). 2.2) (ikke i rigsspr.) gøre

(en haard masse) blød. Moth.V77. *IIaardt

mod Haardt, skal an det gaae,
|
Jern og

Staal at vsigne.Orundiv.Saxo.il.42. jf. bet.
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2.8: •! mine skiære Hænder . .
|
Hvis skiulte

Kramme- Kraft i eders fingred Krop
|
Selv

Steene veigned har, og Døde vecked op.

PoulPed.DP.il. 2.3) (nu kun højtid., sj.)

billedl. anv. af bet. 2.2: gøre svag, efter-

givende, veg (III. 2) ell. formilde, blød-

gøre (2). vegne et hart hierte.Mo</i.y77.

•Den Lykken vegner, er ej Lykken værdig!

Rørd.TreStrænge.(1897).ll. han rørtes af

hendes Lidelse, lod sig vegne af hendes

kngat.sa.KK.158. Kan hænde, at Tiden

har vegnet mit Sind,
|
Thi jeg gyser ved

Kys af din iskolde Yinå.NatTid.^'/iol920.

M.6.sp.3.

Vet^ning, en. flt. -er. (ofte skrevet Vej-

ningj. (haandv.) vbs. til II. vegne 2.1 (ell.

II. vege 1): det at vegne et søm ell. den ved

vegningen dannede ombøjning ell. den om-

bøjede del af sømmet. Ved (heste-)Skoens

Paalægning bemerkes . . Sømmenes Veining.

Viborg& Neerg. HB. 89. Rask. FynskeBS. 67.

Forinden den gamle Sko brækkes fra Ho-
ven, maa Sømmenes Vejninger omhyggelig
aabnes. Grunth. Besl. 69. Enkelt Vegning . .

ved een Ombøjning (o: af sømmet). Træ-
sløjd.277. Dobbelt Vegning. smst.278. daarligt

„gemte" Sømvejninger. (SaL^XXZ/.466.

t Veg-plaster, et. (til III. veg I.2

;

;/. Lindplaster j blødgørende plaster. Gram.
Nucleus.832. Væg-: JBaden.LatL.il.65.
\egre, en. se Veger.

Vesr-sten, en. (ogs. Væg-. OeconJourn.
1757.534. DanmHVC.656. Tilsk.1936. II.

450. sj. Væk-. Egede.GM.92-93). alm. udtalt

['væ(*)g-] (ænyd. veegsteen; fra no. veksten,

veikstein; til III, veg I.2; jf. Fedt-, Flæske-,

Gryde-, Klæber-, Spæksten og Talk; fagl.)

lys, blød talkskifer, der er let at bearbejde og

bl. a. anvendes som bygningssten ell. (fx. paa
Grønland) til fremstilling af gryder, pander,
lamper; ogs. som fællesbetegnelse for magne-
siasilikaterne. hvid-graa Marmor og Veeg-
Steene, hvoraf Kakkel- Ovne, Potter og
Gryder blive uåhngne. Holb. Berg. 290. en
Kumme af en udhulet Vegsten, der tjente

tiipøhdont Ing.EF.IY97. Tre smaa (spille)-

brikker . . af bly, vegsten og rav. PNør-
lund.(Nord.Fortidsminder.lv, 1.(1948).132).

\\

hertil Vegsteng-gryde (Norman-Hans.IJøk-
lensFavn.(1912).16), -kar (PNørlund.N.76),
-lampe (VSO. KnudRasm.UnderNordenvin-
dens Svøbe.(1906).5. Vegsten-: Ing.EF.IV5),
-skaal (KBirket -Smith. Eskimoerne. (1927).
8) ofl.

Vehikel) et, nu ogs. undertiden en
(POBrøndst.B.161. Bloch Suhr.ÆS.V.252. JV
Jens. Hamlet. (1924). 5. Billeskov J. H. I. 94).
[ve'hig(8)l] (tidligere m. lat. form Vehiculum.
Holb.Qvægs.396. Oehl.IV51). flt. vehikler.
(eng. vehicle, <?/. vehikel, /r. véhicle; fra lat.

vehiculum, til vehere, befordre, transportere,
køre) I) (nu sj.) befordringsmiddel (1).
Oehl.II.237. Cykler, Automobiler og andre
moderne Yehik\eT.Hedebogen.(1909).99. El-

ling.Detgl.København.(1947).18. 2) (sj.) hvad
der udgør den materielle iklædning,
„bolig'^ for noget, jf.: Min Sjæl i Kroppen
af en yndig Kvinde,

|
Liig Din, i fordum

Tid var sluttet inde;
i

Men dette Kjød-
vehikel jeg bortbytted

|
For et af Luft,

da jeg fra Jorden Qytted.Blich.(1920).V143.

3) (jf. Befordringsmiddel 2; med.) hvad der
anvendes for at faa føde ell. noget ilde-

10 smagende til at glide ned; nu: hvad der

tilsættes ell. omslutter et lægemiddel for at

holde sammen paa det ell. tilsløre ilde smag
olgn. Smør er ikke saa meget Føde, som
Fødens Vehiculum, der bruges til at faae

Maden til at glide neå. Holb.Qvægs.396. Conv
Lex.XIX.22. Kamillevand . . Vehikel for

krampestillende Midler. Kommentar til Phar-
macopoeadanical893.(1896).191. 4) Qp hvad
der benyttes som hjælpemiddel ell. red-

20 skab til at fremme ell. udføre noget; hvad
der bruges til at formidle noget; ofte spec. hvad
der i skrift ell. tale bruges som fremfører af

ell. iklædning for meddelelse, ideer, tanker,

især som et middel til at faa den (dem) frem-

ført paa en praktisk, virkningsfuld maade
uden at fremsætte den (dem) direkte, aaben-

lyst (jf. Fremførelsesmiddel^. digtede Breve
henhøre blandt de Former, moraliserende og
satiriserende Ugeblade især betiene dem af

30 til Vehikel for deres Satire og Sædelære.
Rahb.LB.II.340. Den anden Hovedaarsag
til slige (haandskrevne) historiske Kilders

jevnlige Ødelæggelse maae . . søges i selve

Vehiklets større Forgængeligheds Grad. Vedel

Sim.Nat.I.14. For al sin Tale har han til

Vehikel
|
Den gamle Jagtlov og den ny

Matrikel. PoiM.Y26. (Grundtvig) brugte ube-

vidst Nordens Oldtid og Kristendommen
;

som Vehikler for sit subjektive Syn. FFed.
40 G.138.

IVeichsel ell. Tejksel (i ssgr. Vejk-

sel-rør, -træ. Saaby.^-' Lundb.), en. ['vai'(g)-

sal] (nu kun sdjy. Yesseh Moth.V141. CVau^l
pel.S.59. t VisseL Moth.V227). (ænyd. vexel

(i vexelbær. Kalk.IV.803); fra ty. weichsej

(oht. wihselaj og nt. wessel, mnt. wessel-,j

wisselbere ; besl. m. lat. viscum, mistel, fugle

lim af mistelbær, gr. ixos, d. s., sanskr. ve

sta, harpiks) 3( I) (dial.) om fuglekirse-\

50 bær, Prunus avium L., og surkirsebær^
P. acida Dumort. Moth. VI 41.227. CVaupelU
S.59.

II
især i ssg. Vesselbær. Moth.V14ll

Landhuusholdn.III.147. Kjærbøll.FB.142. EF
Hagerup.106. Feilb.(u. væselbær^. jf. JTusch
185. 2) det sydeuropæiske (og i Danmarl
som prydtræ forekommende) kirsebærtrc
Prunus m ah al eb L., hvis lige grene anver

des til stokke, piberør m. m., og hvis ved brv

ges til finere snedker- og drejerarbejder; ogs^

60 (fagl.) om veddet. Weichselen staar i ful«

Pragt, Jorden under Busken er allerede

dækket af smaa rene, hvide Blomsterblade^
HHostr.F.99. HavebrL.*I.559. || især (fagl
i ssgr. Weichsel-rør (0: piberør af voeichse
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Wengel. Plader. (1858). 40. Sv Chus. Udvalgte

tvangstanker.(1945).221 . sj. om pibe m. saa-

dant rør, se Rør sp.216*^. — gen. weichsel-

rørs brugt som adj. ell. 1. led af ssgr.: Han
røg af en Weichselrørs ¥ihe. Schand.Ursulas
Uheld.(1901).7. Niels havde faaet god Ild

paa den lange WeichseliøTs. Egeberg.M.113.
en Weichselrørspibe med Porcelainshovede.
JesperEw.DegrøntieAar.(1945).135), -træ (o:

(veddet af) træet Prunus mahaleb L. MøllH.
111.630. Rostr.Flora.I.^*(1925).259. Møbel-
snedkeri.[1937].22).

veisr» adj. se u. III. veg.

yrev%Tet v. se vægre.

Veisen-, i ssgr. se Vajsen-.

Vej, en. [vai'] vej. Høysg.AG.135 (jf. Aa
Hans.S.38. Feilb.). flt. -e ell. (nu kun dial.)

-er (Feilb. jf. u. Udvejj; gen. -s ell. f -es

(Job.40.14(Chr.VI)).
\\

gi. bøjningsform (dat.

ent., gen. flt.) foreligger (delvis) i formen (ad,

af, i, paa, til) veje, se bet. 6.3, 7.2, 10.2, 11

beg., 14-17. {æda. wægh (og wagh^, ogs. i

bet.: side, retning, sv. våg, no. veg, vei,

oldn. vegr, eng. way (oeng. weg/. oldfris. wei,

osax.weg (holl., ty. d.s.), got.vfigs; besl. m.
III. veje osv. (s.d.); jf. I. Vegne, væk)
A. hvad der er tildannet ell. skabt som en

bane, ad hvilken transport, befordring
foregaar.

I) om terrængenstand til (land)færdsel: en
ved (hyppig) trafik banet ell. (især) ved
kunst anlagt bane for færdsel; navnlig

(sml. især Gade 3.1, I. Gyde 2-3, I. Sti 1,

Stræde 1.1-4 og ssgr. som Adel-, Amts-, Bi- 1,

Hoved-, Køre-, Lande- 1, Mark-, Skov-,

Sogneveje om en forholdsvis bred færdsels-
led for kørende (jf. dog bl. a. Gang-, Mine-,
Pyrsch-, Spadserevej 1), (opr.) beliggende
uden for større byer.

I.l) i al alm. (ofte i forb. m. ord af sa. ell.

lign. bet., jf. u. Gade 3.1, I. Sti 1). Til hver
Bye bør . . at være saa mange Veje, som
fornøden giøns. DL. 3—15—1. Nu vrimle
Veyene, hvor før var tyst og øåe.Rein.l7.
HCAnd.SS.III.96. et Sammenstød af otte

yeie.Kierk.VI.21. man anlagde en vej langs

kysten
j

jf.bet.l.i: »Hånd (o: gud) gaaer,

hvor der er ingen Vey,
|
Hvor intet er, hånd

t&ger. Bror8.201. uegl: »Op dog, Sionl seer

du ei
I
Seirens palmestrøede Vei

|
til Guds

Huus i Himmerig !(irund<t;..S'.S.//.3S<5. vejen
til helvede er brolagt med gode forsætter,

se u. brolægge. || som sidste led i navne paa
færdselsaarer (hvis førsteled ofte betegner den
lokalitet, til, ad ell. igennem hvilken trafik-

aaren løber); dels i navne paa vejstræk-
ninger, dels (nu især i uhest. f., jf. V -(e)n

4.1^ i gadenavne (spec. i mindre byer ell.

i større byers (opr.) forstadskvarterer). Simp-
lon-Veien have de slaaet i Klipperne. //C^lnd.

(1919).IV202. (man) tager ad Flensborgs
og Slesvigs Veien. Cit. 1848. (Allen. BK. 64).
Trajansvejen .. ved Donau. Op/7?.'//. 63.

V<f;rnedam8vejen.5oya.Oyl3f.67. han bor paa

Toldbodvej • Viborg veje, se Viborg, jf.

Farimags-, Jagt-, Konge-, Strand-, Søvej 1

samt: jeg gik . .
|
ad småle Sti langs Or-

drups \ei.FGuldb.I.137.
\\

(navnlig i enkelte

ssgr., jf. Il-, Jærn-, Kunst-, Skinne-, Sporvej

2) om bane for skinne-, sporkøretøjer.
Thiele.Breve.170. jf.bet.3: Paa ethvert Sted
af Veien vides Time og Minut, naar Vogn-
rækken (o: toget) vil måtiæfie.HCAnd.DB.

10 25. (lokomotivføreren) har Ansvaret for, at
Togene . . fremmes og kommer rettidigt over
Yeien. LokomotivT.1939.73.sp.l.

1.2) i (mer og mindre) faste forb. m. adj.

(ell. part.), kunstige Veje, d. v. s. Veje, der
er mere end Færdselsspor gennem Lavninger
i Tenænet.AarbKbhAmt. 1935.73 (jf. Kunst-
vej^, jeg gaar med Hund. Naturligvis under
Iagttagelse af de Regler, der er fastsat for

befærdet Yei.JacPaludan.T.13. al far (se al-

20 far 1; ;/. Alfarvej^, alfare (s.d.), farende
(se II. fare l.i;, offentlig (VeiBygn.(1865).3.
se ogs. offentlig 2.s), privat (Lov^*U1865.
§1. se ogs. u. II. privat l.i^ vej. (u)lovlig
vej, (især foræld.) vej, hvorad man (ikke) er

berettiget til at færdes, giøre ulovlige og usæd-
vanlige yeie. Cit.1725. (Vider.II. 293). vAph.
(1764). gaae, hvor der ikke er lovlig Vei og
Stu.Cit.l874.(Vider.V251). i forb. m. gam-
mel (spec. i dettes bet. 2.1-2/- Enhver skal

30 drive . . sit fæe ad de gammele veie og ei

drive det over andres \oTå. Cit.1763.(Vider.
111.322). Saa gammel som æ Vej! — siger

Folk om det, hvis Alder ingen ved Rede
paa. Det er højeste Form for lEXå^. Festskrift

tilHPUansen.(1949).27. Feilb. ordspr. (nu
sj. i rigsspr.): gamle venner og gamle
veje sviger ikke (ell.: gamle veje og
gamle venner er de bedste. Kingo.SS.
V.210. Moth.V82). Mau.2712. Høysg.S.26.

40 Gammel Ven og gammel Vej,
|
Siger Folket,

sviger q]. Grundtv.PS. VI1.212. se ogs. u. for-

smaa 1. || m. henblik paa afgrænsning

,

beskyttelse for enden ell. ved siderne.
blind (jf. blind 6 og Blindvej^ ell. (i (omtr.)

sa. bet.) lukket (se IV lukke 4.3j vej;
bedæk(ke)t (se bedække 2.2/ dækket
(se II. dække 1.6/ hul (Feilb. se ogs. II.

hul 3; jf. Hulvej/ indkast(et) (se ind-

kaste 3; jf. Indkastvej^ vej. || m. henblik

50 paa linieføring ell. bredde, en bugtet
(Heib.Poet.il.67. MO.), krum, lige (se V
lige 3.2/ ret (Moth.V80. se ogs. u. V ret l.i/
slynget (HavebrL.UII.832. jf. III. slynge

1.4/ snoet (jf. sno 13^ vej; en smal (se

smal 2.1/ snæver (se snæver l.i/ trang
(jf. II. trang l.i^ vej; bred vej: Moth.V79.
Winth.V183(se u. III. bred 2.1/ VSO. Feilb.

de(n) brede vej(e), t uegl. anv., se bred

8P.1126**«- og 1127^*«-.
\\ (jf. bet. l.i og

io ssgr. som Grøn-, Jord-, Klinke-, Ler-, Sand-,
Skærve-, Sten-, Svelle-, Tjærevej^ m. særlig

tanke paa (tilstanden af) overfladen, be-

fæstelsen, en bekvem steenlagt Vei fører

lige til G&&Tden.Molb.BfS.I.161. Rullende
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henad de støvede Yeie.Hrz.D.I.143. Som en

sandig (Chr.VI: sand-fuld> Vei opad er

for en gammel Mands Fødder. Sir.25.21. i

(Rusland) ere Vejene mange Steder aldeles

ufremkommelige. Op/iB.*/.4. (kævlerne leveres

for) 120 Kr, pr. m* ved fast \e].Bek.Nr.

12''/il941.§l. Feilb. jf. banet, brolagt,

haard, hullet, jævn, ond, slagen, ste-

net, vaad vej u. III. bane 1.3 osv.

1.3) som subj. i (mer ell. mindre) faste

forl. (i reglen i udtr. for vejføring og ofte

m. tilknyttet adv. ell. præp.-led). mellem sti-

gende og faldende Vei maa . . være en kort

vandret StTækmng.VeiBygn.(1865).122. Der,

hvor Vejen . . skar StoT&&.JohsSteenstr.DS.

76. vejen ender blindt j i udtr. for vejkrum-

ning(er): lige ind til dette Øieblik har Alt

udviklet sig til det Bedste, nu bugter Veien

sig . . Helsingeur eller Slagelse?, det er to

\e\e.HCAnd.BCÆ.I.47. Veien . . giør mange
Bugter. MO. 1.1401. se ogs. u. Bugt 1.2 (og

Sving 2.1/ — den øvrige Vei didhen (er)

nøgen og fører over et bart Terrain.jBo</i.

Det nordostligeSjælland.(1865).31. se ogs. u.

II. føre 1.5. srril.: (han) gik, hvorhen Vejen
førte ham (o: planløst). „Hørups Valgkreds"

1902.(1892).85. talem.: alle veje fører (nu
sj. gaar. Gylb.XI.17. CKMolb.SD.144) til

Rom, især anv. m. bet.: et ønsket resultat

kan opnaas ad mange forsk. veje. Mau.11199.
Vogel-Jørg.BO.635. — dend vej, som går
forbi Kockens hauge ind i Borrevolds lucke.

Cit.l715.(Vider.I.6). *Langs med Svælget
Veien gSLa,er.Grundtv.SS.II.395. se ogs. gaa
19.8 og u. Springvej. jf.: *mellem Svend og
Harald (o: to fjender)

|
gaar kun en blodig

Ye]. Ploug. 1.344. — de alfare Veie, af hvilke

een løber op til Bethel (1931 afvig.). Dom.
20.31. Her løb adskillige Veje; alle med dybe
og snevre }iiulsjtor.Blick.(1920).X.95. Feilb.

vejen løber tværs gennem byen j
— se ogs.

u. skyde 16.i. || i udtr. for, at en vej ændrer
retning. Veien løber af til Høire. MO.Yi/-
II. løbe 21.1/ Fra Møllen svinger Vejen og
skyder brat op over Toppen af Banken.
Drachm.DG.48. se ogs. u. III. bøje 6 slutn.

og 6.4, dreje 3.2, vride.
|| (jf. u. bet. S.s) i

udtr. for at en vej forgrener sig, ell. for at

to ell. flere veje samles til een. vejen deler
sig (t deles. vAph.(1759). jf. III. dele l.i)

(i to): S&B. Efter at være ført over Aaen
delte Vejen sig i en nordlig . . og en sydlig.

CKlitgaard.VendsysselskeVeje.(1936).82. i flt.

(m. tanke paa de ved forgreningen opstaaede
vejbaner): der . . skilles 2. Veje ad og gaar
begge hen til Sæhy. Cit.l726.(CKlitgaard.
VendsysselskeVeje.(1936).67). vejene til Hel-
singør og Fredensborg skilles (ad) nord for
Hørsholm

j
se ogs. u. I. Arm 3.5 beg. —

vejene løber (jf. II. løbe 38.1^ ell. stø-
der (VeiBygn.(1865).72. Rist.ER.136) sam-
men; vejene mødes (Moth.V84) ell. (nu
1. br.) møder hinanden ^Hvor flere Veie
møde hinanden, der sættes Veivisere. For-

ordn."/itl793.§21), samles (Cit.l794.(Vider.

V.249)).

1.4) som obj. i (mer ell. mindre) faste forb.

II (jf. u. bet. 1.2 og i) i udtr. for, at en vej-

overflade, vejbane underkastes en vis behand-
ling, gøres farbar, ryddelig. Veiene jevnes
overalt ved st. Hansdags tider. Cit. 1834.
(Vider.

I

II.50). en med Skærver belagt Vej.

D&H. efter orkanen maatte vejvæsenet
10 rydde vejen for væltede træer

j brolægge en
vej, se brolægge, (dial.:) man skulde fylde
Veje, køre Grus .. ud paa de forskellige

Vejstykker, man havde at vedligeholde. (S^æii

Bond.131. StevnsBjev.II.24. i billedl. udtr.:

strø en vej med roser, se III. strø 2.i.
|| (jf.

u. bet. 3.4^ i udtr. vedrørende anlæg, bygning,
projektering af veje (se ogs. III. træde 1).

Skal Veien føres tvers over et Høidedrag.
VeiBygn.(1865).14. jf. II. stikke 23.4 og

20 38.4: afstikke (VortHj.IV,2.150. PoV'io
1949. 11. sp. 5. uegl: Mali. G. 16), udstikke
(jf. udstikke 1.4; uegl.: (det) var de gamle
Organisationer, som udstak det danske
Landbrugs Veje. TJørgensen.Jens Holdgaard.
(1942). 124) en vej. om nogen anlegger
usædvanlige veie eller fodstier over mar-
ken. Cit.1791. (Vider.II. 489). Schand.IF. 49.

bygge Yeie. VeiBygn.(1865).l. *Bryde op
gamle Veje

|
og bygge dem bedre (gør) Bro-

so læggeren. JVJens. Di.^ 135. (nu sj.:) Ingen
måe gi øre veie eller stie uden alle mands
sambtycke. Cit.1709.(Vider.1.409). Cit.1725.

(smst.II.293). lægge vej. Moth.L87. Inge-

niørerne . . lægger Jernbaner, Ye]e. Lærebog

f. Hærens Menige. I. (1903) . 2. jf. : (udviklin-

gen) lagde nye Veje gennem andre Strøg.

Festskrift tilHPHansen. (1949). 36. slaa en
vej, se III. slaa 6.5. Veien .. er udlagt
. . 12 Alen, denne Veis Brede forandres .

.

40 til 9 Alens Brede. Cit.l874.(Vider.V 252).
AarbKbhAmt.1935.77. \\ i udtr. for bevægelse,

færdsel ad (ell. bort fra) en vej (se ogs. be-

fare 1.2/ Følger nogen samme (ulovlige)

vei .. betale .. 2 mdi,rk.Cit.l715.(Vider.II.

139). *Atter Vandreren betræder
|
den nu

kjøle Vei med Lyst. FGuldb.1.149. Vi maa
vel hellere følge Vejen, skriger N. gennem
(sne)Stormen.BechNygaard.G0.26. (jeg) for-

lod vejen igen og fulgte en veksel. Socialdem.
50 ''/iol949.8.sp.5. træde en vej, se III. træde

12.2. i billedl. udtr.: den danske Kritiker . .

har betraadt Veje, som B. ikke kendte.

BilleskovJ.H.11.107.
\\

(især dial.) talem.

(bl. a. sigtende til, at man (for) sjældent af-

lægger besøg). „Vi var saamænd nær ved at

tro, du havde taget Vejen med dig
sidst," sagde hun s]pydigt.Pont.DR.I.91. jf.

Feilb. hertil vistnok (ved omtydning ell. tnis-

forstaaelse) : da (man) kunde spore Uveirets

60 Nærhed, saa toge begge Herrerne i Ordets

bogstavelige Forstand Veien imellem sig,

idet nemlig hver gik paa sin Fodsti, og
naaede med hurtige Skridt Slottet. Wtni/i.

NDigtn.183.
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1^) styret af præp. (i mer ell. mindre faste

forb.J. Og i det han saaede, faldt Noget
(o: korn) ved Neicn.Matth.lSA. en Naboe-
Bonde ager med sin Vogn om Dagen over

den alfare Yey.Holb.Ep.11.175. denne Mand
har . . færdedes . . giennem vildsomme Veie

og paa veiløse Steder. Mynst.Brøndst. 4. *Hen
ad Vejen vandrer en munter Klynge. Drachm.
1.103. Det var over en Mil naar de fulgte

Stien . . Og vilde en køre med (i rigsspr.:

tiå) Vejen saa var det en halv Mil mere.

GGregerseti.KS.75 (jf. u. III. med 4.2^. uegl.:

(om) faa Aar . . gaaer jeg bort ad en Vei

(Chr.VI: stie; 1931: jeg skal ud paa en

Færd^, ad hvilken jeg ikke kommer tilbage

(s: jeg dar).Joh.l6.22. || styret af i (i rigsspr.

fordrækkes nu paa, undtagen hvor der (jf.

het. 1.7) spec. tænkes paa (fordybninger ell.

materialer i) kørebanen(s øverste lag, befæ-

stelsen)). Vognene i dend smalle Vey stoed

een efter dend anden (o: holdt i række).

Æreboe.144. (det forbydes) at lægge Feje-

skarn, Halm (olgn.) paa Vejen . . da ingen

maa paa egen haand fylde noget i Vejen.

CU.1802.(Vid€r.V95). ride midt i Veien.

PWBalle.R.202. du flyver jo til som et

vindt Hjul i en skæv We]. JPJac.1.159 (jf.

FeUb.). Hul i Ye\en. Hvadhedderdet? (1947).

192. ledningerne ligger (nedgravet) i vejen
j

II
styret af paa. gak ud paa Veiene (Chr.VI:

til veye^ og ved Gierdeme, og nød dem at

gaae ind. Luc.14.23. 'Oppe paa Veien der

kommer i Trav
|

llolsteenske Yogne. Hrz.
D.I.183. Stuck.S.ll. en løve paa vejen, se

I. Løve 3. se ogs. u. II. paa 1.3 og ovf. 1. 16 f.

1.8) i billedl. udir., om hvad der forestilles

iom, sammenlignes med ell. gør tjeneste som
•n færdselsbane, vej (l.i). *det haarde Field,

Som blotter . . sit nøgne Bryst,
| Og vi-

Der Malraets gyldne \eie.Oehl.III.227. De
stille stod og lagde | Haanden paa Tankens
Vei (o: panden). Winth. VI. 92.

|| (jf. Ja-

kobs-, Luft- 1, Mælke-, Solvej og u. Viborgj
om forhold i luftrummet, æteren, (stjernernes)

høye veye(1871: B3iner).Dom.5.20 (Chr.VI).
•Volvcrne ride ad Mulmets usynlige Vej.

BUeh.(1920).III.162. »Syv Børn igjennem
Kirken svæver

| I hviden Dragt paa Nat-
' ns Veie,

|
Saa drømmer hun. Hauch.SD.

1.30. 'Den Fugl, som gjennemflagred Him-
i.ns \cie.Ing.P.429. Heib.Poet.VIII.392.
•Fra Himmelbuen (Hermes) svang sig ned

|

. mens Faklen i hans Haand
| Belyste

F-uftens Vei. PalM.(1909).I.152. VilhAnd.
F.174.

II (jf. Flod-, Kanal-, Vandvej 2)
udtr. for sejlads. »Dér tabte sig ogsaa

>fer Columbus . . | paa Vindens og
:ios Veje

I

under Maanens vildsomme
t\iiTtp.JV.Iens.Di.20. »Mit Skib ei gaaer

P** Bølgens Vei | Med Varer fra Le-
—'-n.Heib.Poet.il. 101. Hauch.SD. 1 1. 211.

iemsel søge vil | Langt fra mit Føde-
. jiaa Havets Veie. smst.llO. Fiskene i

lavet, hvad som farer hen ad Havets Veie

XXVI. Bcotrykt Vf IMl

(Chr.VI: igiennem stierne i havet; 1931:

ad Havenes Stier). Ps.8.9. den vaade vej,

se III. vaad 1.5.

1.7) (bet. 1.1^ i specialiseret, indskrænket

anv.
II (jf. u. Mellemvej 1) om visse dele af

vejlegemet (s overflade); dels (især fagl.) om
vej-, kørebanebelægning: mægtige selvtrans-

portable Blandingsanlæg ruller frem, naar
der skal anlægges Dæklag af Asfaltbeton .

.

10 udspyende Meter efter Meter fin, færdig

Vej i Timen. AarbKbhAmt.1935.82. dels om
selve kørebanen: gaa ud fra Gangstien paa
Vejen (o: Kørebanen). DÆjff.

|| (jf. u. Slæde-
vej; især dial.) m. tanke paa, om en vej-

overflade er farbar, bekvem ell. det modsatte:

føre (I). Det regnede og var snavset Vej.

NRasmSøkilde.B.50. tung \ei.Feilb.III.893.

se ogs. u. tung 4.2. || oin sted, hvor flere veje,

færdselsbaner støder sammen (og danner et

20 kryds, en plads); i ssgr., se (u.) Kors- 2,

Kryds-, Skel- (jf. Vejskel 1), Skille-, Tre-,

Tværvej. Fem vej en (o: efter 1913 plads i

Charlottenlund, hvor fem veje løber sammen;
i ældre tid kaldt Femvejene (OrdbS.)). Trap.*
11.279.

2) rør (formet legeme) ; kanal. jf. Vand-
vej 3. i olm. spr. kun (allr. i æda. (Harp.Kr.
117); især efter tilsv. anv. af lat. via; nu næ-
sten kun i ssgr., se Fødsels-, Galde-, Køns-,

30 Luft- 2, Lunge-, Nærings- 1, Omløbs-, Spise-,

Taare-, Urinvej, jf. Mund-, Næsevej; især

anat. ell. med. og oftest i flt.) om kanaler
olgn. i levende organismer (navnlig dyr

og mennesker; jf. dog (bot.) Støvvej og u.

Luftvej 2), hvorigennem noget (især: føde,

udsondringer) kan passere, de sraaae Veye
fra Nyrerne till Blæren. Cit.ca.l720.(Krist.

GamleRaad.(1922).270). navnlig om fordøj-

elseskanalens nedre, resp. øvre afsnit: Bark,

40 Løv, o. s. V. . . udgjør den tarvelige Aftens-

mad, som bereder (bjørnen) en lang og rolig

Søvn, idet den i de nederste Veie frembringer
. . nogle haarde runde Knolde . . dem han
beholder lige til Udgangen af Hien. Blich.

(1920).XV11.100. et Digestivmiddel, imod
Sliim og Ufordøielighed i de første Veie.
Tode.ST.II.8. Aa8kow.A.139. Ureenligheder
i Maven og de første Yeie. HCLund.Samler.
11.(1804).284. jf. VSO.

50 B. (jf. bet. C (spec. bet. %)) om retning
ell. rute.

3) retning ell. rute for en (virkelig ell.

tænkt) bevægelse; ofte m. prægnant bet., om
den retning ell. rute, der gaar, fører i den
ønskede retning, til maalcl, og hyppigt uegl.

3.1) t al alm. Kierk.X.26(se u. Afvej 2).

Per Gantes vej, se I. Gante l.i. || t forb. m.
præp.-led (ell. (nu 1. br.) gen.: Kvad haver
du at giøre paa Ægypti vey (1871: med

M Veien til Ægypten). Jer.2.18 (Chr.VI). »Til-

bage vender Livet ej, | Al Krebs-Gang er

kun Dødens Yei.Grundtv.SS.IV223), der an-
giver retningen. Fire Ting kiender jeg ikke:

Ørnens Vei mod (Chr.VI: i) Himmelen;

62
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Slangens Vei over (Chr.VI: paa; Klippen;

Skibets Vei midt paa (Chr.VI: i) Havet; og

en Mands Vei til en Jomhvi. Ords.30.19. udi

det femtende Seculo blev . . Veien omkring

Africa til Indien opfundet. Suhm.Y45. Veien

over Kallundborg (som Mellemstation) til

Aarhuus. F,SO. 3.2) i (faste) forb. m. adj.

den lige, rette, rigtige, sikre vej; den

korteste, længste vej (jf. bet. 6 beg.);

den genne(ste), nærmeste vej; (m. tanke i_o

paa, at bevægelsen foregaar i en uønsket,

uheldig retning:) fejl, forkert, gal, mod-
sat, uret, vild, vrang vej; se u. de

nævnte adj. samt u. bet. 3.5, 4.1 og 8.1. 3.3)

i (faste) forb. m. Vej som subj.
|| (jf. bet.

1.8) i udtr. for at færdes i sa. retning, mod
ell. bort fra en anden, maaske kan vi følges

ad, vor Vej er jo den samme et Stykke.

Reinhard.FC.250. noget var i Gære mellem
hende og hendes Mand . . Hidtil havde de 20

begge søgt hver sin Vej . . men nu var det

som om deres Veje begyndte at løbe
sammen. KSecher.Denfremmede Gæst. (1934)

.

109. se ogs. u. II. løbe 38.1. jf.: *Vore Veie

gaae ei sammen,
|
Ei søge de til samme

Sted. Boye.PS. 1.179. *Her mødes alle Veje,
|

Paa Gravens bratte Rand. Grundtv.SS.IV402.
Det var et Held . . for Stuckenberg, at hans
og L.C.Nielsens Veje mødtes. J^ndersen.

Stuckenberg.11.(1944).57. Ja, nu skilles nok 30

vore Veje. God Na.t.JHelms.G.74. Et langt

Stykke gaar Satirikeren og Komedieforfat-

teren Holberg Side om Side; hvor deres

Veje skilles, er det Juvenal og Boileau, som
trækker deres Myndling mod Spottedigtet,

medens Plautus og Moliére appellerer til

hans dramatiske Instinkt. BilleskovJ.H.1. 170.

jf.: hans Veje var blevet skilt fra Wengernes.
AaDons.MV167. \\ i udtr. for forløb, retning

(mod et vist maal). vejen bærer et sted 40

hen olgn., falder ^om ad, forbi et sted

olgn.), se II. bære 7.3, II. falde 4.5. se ogs.

u. I. ligge 9.1 slutn. — jf. II. føre I.5: Min
daglige Vei førte mig forbi Marchandiseren.

Kierk.I.vi. hans Vej . . førte ham (igen) ad
Borup t\i.Pont.LP.VIII.137. — I Morgen
hejse vi Sejlene. Min blaae Vej gaaer gjen-

nem Havet . . til Sarnos . . Volde. Blich.

(1920).I.50(jf.bet.l.<i). Krossing.D.6. *„Hen
da, hvor i Ro

|
Glædens Druer groel"

|

—
„Vejen gaaer, min Tro,

|
over Vesterbro."

Hostr.G.66. Følg nu med os hjem igen, sagde
Leon . . Min Vej gaar her, sagde A. fast. Saa
skilles vore Veje, sagde Leon. Bergstedt.A.
119. ofte overf.: Ew.(1914).III.204. Igiennem
Sandserne gaaer Veien til BXextet. Engelst.

Nat.207. ane den Dag, (menneskeslægten)
famled imod,

|
skjøndt Vejen gik i et Hav

af Blod. Kaalund.168. Vejen gik over den
indre til den ydre Mission. Elkjær.M11.127. eo

talem.: vejen til mandens hjerte gaar
gennem maven. OBock.Pigenfra Nørrevold.
[1922].71. Vogel-J0rg.BO.595. se ogs. u. I. Lig
2.1. 3,4) (jf. bet. 4.i(-2)) som obj. i (mer ell. min-

dre) faste forb. kand i ikke sige mig Vejen til

Vester Vort. Holb.llJ. Vil. jf. II. holde 7.2:

holde Y eyen. vAph.(1759). holde den rette

Vej paa ii]emturen. Gunnar Hansen. Jorden
rundtpaatre Hjul. (1945). 38. finde, hitte,
spørge vej(en), se IV finde I.2 osv.

||

*Jeg vendte om, og som en ydmyg Slave

I

I Afstand tro jeg fulgte Deres Vei.
Heib.Poet.VII.272. (hustruens) Samvittigheds
Tyngdepunkt faldt udenfor hende selv, i

Manden, hvis Veje hun maatte iølge.JLange.

1.381. indslaa en vej, slaa en vej ind, se

indslaa 6, III. slaa 62.7. || i udtr. for at be-

sidde ell. mangle kundskab om den rette rute

ell. retning (og indrette sin færd derefter).

*Da kjendte jeg Vejen til Hulen den
mørke. Grundtv.PS.1.88. Veie, der i Sneefog
saaledes kunne tiisnees, at man i Mørke
ikke kan kjende Yei.VeiBygn.(1865).68.
Daarens Arbeide gjør ham træt, efterdi han
ikke kjender Vei til By (Chr.VI: ikke veed,

at gaae til staden; 1931: ikke til Bys ved
han Yei).Præd.10.15. Søiberg.KK.II.27. vide
vej (en): Jos.3.4. ieg havde visselig gaaet

tilbage hiem til Fyen, dersom ieg vidste Vey.

Æreboe.24. Til Meget i Verden veed Menne-
skets Tanke Veien . . kjender Veien didhen,

hvor ingen Fugl kjendte den. Kierk.IV32.
det hørte med til en Forkarls Pligter at

vide Vej i Almindingen. AndNx.PE.1.234.

Feilb.(u. 2. vide^. jf.: (gud) lod Mose vide

(1931: se) sine Veie, Israels Børn sine Gjer-

ninger. Ps.i{?3. 7. forfejle ^*Ak, Gud! hvor-

ledes kommer jeg
|

i Aften til min Hytte?
|

Jeg reent forfeilet har min Yei. Oehl.Digte.

(1803).258. se ogs. u. forfejle I.2J, tabe (se

tabe 3.2^ vejen.
|| (jf. u. bet. 1.4^ i udtr.

for at afmærke, angive, fastlægge, udpege en

vis rute. betegne en vej, se betegne I.2

og 2.1. afpæle (se afpæle 1), afstikke
('Afstikke . . en Vei . . paa Nattemarcher
og i ondt Veir at betegne Veien, ved at ud-

stille . . paalidelige Mænd. MilTekriO.S) en

vej ell. pæle (se I. pæle 2), stikke (jf.

II. stikke 23.4j en vej af. — (jf. II. lægge

39.3^ som obj. for lægge, i udtr. som lægge
vejen (sin vej) forbi, gennem, om ad,

over et sted: Rask.Br.1.193. Chr. Pedersen

lagde sin Vej over denne By. Brandt.CP.166.
Langs Gaardspladsens Plankeværk lægger

han Yeien. CHans.BK.102. jf. IV styre 2.4:

*Gud! som Lynets Vei om Himlens Bue
|

styrer. FGuldb. 1. 115. til Nysøe kan jeg

ikke ret styre Yeien. HCAnd.BCÆ.II.147.
—

(jf. u. bet. 4.1 ; nu 1. br. i rigsspr.) i forb.

tage vej(en), tage kursen, styre (under-

tiden m. (bi)forestilling om (stærk) fart),

(jeg) reyste saa fra Kiøbenhavn . . til Fyen.

Ieg tog Veyen ind til min gode Rector

(i Næstved). Æreboe. 39. gaa til høire, ind i

den mørke Granskov, der saae jeg Døden
tage Vei med dit lille B&rn.HCAnd.(1919).
11.295. I Marchkolonne tog man Vej tværs

over Markerne. Søiberg. KK. II. 109. (han)
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sprang paa Vognen, svang Pisken og tog

Vej i ond Fart. MartinAHans.N0.123. —
i forb. vise vej ell. (nu især m. hensobj.

eU. i uegl., overf. anv.) vejen:] Det maa
være lumpne Folk i denne Bye, der icke

vil vise got Folk ye]en.Holb.GW.V6. en
Pæl der viser Ye]en.Tode.IX.276. Du, som
viser Dag og Nat

|
Sol og Stjerner Veie!

Ing.RSE.VII.244. (vejJTræeTne skal vise

Vej i Mørket og Snefog. Pol.*/i^l937.14.sp.5. lo

spec. (jf. u. Vintervej; nu sj.) i udtr. for

at forvise, bortjage, give løbepas: den Norske
Student Lars Nielsen, som med sin vil-

farende Bog kaldet via Domini eller Him-
mel-Vey, blev viiset Veien af Riget. Holb.

DH.II.809. (jeg har) bragt hende en ny
Mixtur, som nok skal vise Sygdommen
Xeien.Heib.Poet.VII.35. 3.5) styret af præp.
spørge om vej, se II. spørge 3.3. (jf. u. bet.

4.1 ; sj.:) *Alle Speculanterne med lange 20

Næser gik . . :
|
Vi mærke Millionen gaaer

til den forkerte Yei.Rantzau.D.Nr.23.
|| (jf.

u. bet. 1.5 og lO.i^ styret af ad. *ad en uret
Vei

I

. . ned i Dalen søgte ]eg.PalM.TreD.
'262. al Forbindelse imellem dem (stand-

de). Men de hørte jo nu og da, ad andre
>je, om hinandens Liv. JPJac.11.415. vær
la god at sende os Varen ad den korteste
-' billigste Yei.Ludv. Ofte faar Lokomotiv-

lureren af Togføreren een firemse^ Seddel 30

ved Afgangen, en mere rigtig hen ad Vejen
->? endelig den helt rigtige, næste Gang man
'•^n holder. LokomotivT.1941.220.sp.2. vej-

. n, ad hvilken. S&B. se ogs. hvilken 6.

fjf. VIII. lige 6.5 (og Landevej 2.4 slutn.);

nu sj.:) Jeg kunde . . fortælle Dig hendes
Giftermaalshistorie, som ikke er ganske lige
Ild ad Yeien. Winth.IX.36. de mest rolige

-' lige ud ad Vejen gaaende Folk. Reinhard.
'0.4.

jf.: Livet var jo ikke altid saa lige 40

'1 af \e]en.Skjoldb.SM.38. — i tilfælde,

"or alm. bruges af (se ogs. u. I. glippe 2.2

og ud 9.1 slutn.): (han) red fejl ad Vejen
og foer vild. NRasmSøkilde.B.39.

||
(sml.u.

hk.W og afvejs^ styret af af. 1. t udtr. som
gaa, ride, tage fejl af vejen (jf. ovf. l.41ff.).

\ph.(1764). Heib.Poet.n.378. VSO. se ogs.

I. glippe 2.2. 2. i udtr. for at befinde sig,

'ige borte fra den nærmeste, rigtige ell. alm.
'i'Wed)rute, alfarvej, være afsides olgn. (især 50
forb. som ligge, være af vejen^. (fra
tetiin) gik ieg (undervejs til Danmark) til

Berlin, som vel var af Vejen, men ieg maatte
giere det. Æreboe.214. Tørsten tvang til at
"nge Land. Helgenæs var af Vejen; man
•gte da Thunøe.Blich.(1920).XXV97. Det
r en lille By ude af Vejen, en By paa en
ii!i\vø.BerlTid.'*/il922.Aft.l.sp.l.(hospilals)-

\fdelingen laa lidt af Weien. LeckFischer.
IM.78. 3. (jf. flg. gruppe) i udtr. for at m
>rlade, komme bort fra den nærmeste ell.

rHte rute. Kirkefred og Tingfred regnis fra
mand drager fra sit Huus ret Vejen til

Kirken, eller Tinget . . Dog at mand ej

tager af Vejen, eller tager andre Ærinder for.

DL.6—9—23(efter reces "/it 1558, se VA
Sech.FR.1.22). under Mørcket var vi komne
af veyen, og længe kiørte vi, icke vidende
hvor vi vdiX.RasmWinth.8.65. sml.: at reise

til Dresden . . kommer mig nu lidt af Veien.

HCAnd.BCÆ.II.48. i forb. m. ud: vi maae,
efter dette Sidespring — som dog ikke var
gandske ud af Veien — tilbage til Sportel-

væsenet. Bhc;i.fl92(?;.ZZ/. 72. se ogs. ud
sp.254"'B^ og ndf. sp.823*f^. — i forb. m.
poss. pron.: Holb.Mel.1.6. Jeg (0: byfogden)
har . . med et Folk at gøre, der er mali-

ciøst og aldrig lader sig flytte af deres egne
Veje uden med Meigt.Cit.l760.(Sundbo.FS.

1.258). De . . gaae jo aldeles af Deres Vei,

ifald De vil til 'QredgSiden.Heib.Poet.1.351.

Der kom hun ene i Mørke og Slud, et langt

Stykke af sin Vej, for at gøre det godt,

han havde iox\ix\idt.Elkjær.ME.38. Feilb.

II
styret af fra; især i udtr. (jf. sp. 822*"^^

for at forlade en sædvanlig ell. tidligere fulgt

rute. (ofte i forb. som dreje, føre, komme,
vige (bort) fra vejen^. Han . . veg langt fra

sin hellige Stamfaders Yeie.NPWiwel.NS.
181. *Lær mig Nattens Stjerne . .

|
Ej at

vige fra den Vej, |
Himlens Gud tilmaalte

miglRich.1.45. *Har en vildsom Skæbne
ledet

I

bort dig (o: vinterfluen) fra Naturens
Yei?0lafHans.SL.14. Der var Aar imellem,

en af dem kom saa langt fra sin Vej, at

han kunde se (Toles hus). Elkjær. RK. 45.

(jf. fra 1) efterstillet: De turde ikke gaa for

langt, for han kunde komme mange Veje

fra.. Lauesen.RV125.
\\

(l.br. i rigsspr.) sty-

ret af i. (Falsters) samfundskritik går ofte

i vej med Holbergs, undertiden nok så

skrapt. NMøll.(Letterst.tidskr.1920.493). sml.

Retning 3.5: Alt var nyt og ukjendt for

dem, de havde — som de udtrykte sig —
aldrig set Noget i den Vej iør.CMøll.M.III.

201 (jf. Feilb.). især i forb. som komme i

ens vej, (hændelsesvis) blive set, antruffet

af en: enhver, i hvis Vej (løvfrøen) kommer,
vil kunne genkende den. Frem.DN.551. Vi

var ikke kommet til at snakke mere, der-

som ikke en komisk hund var kommet i

vor ve]. Hjortø. TS. 116.
\\ (jf. II. paa l.z)

styret af paa; spec. i flg. anv.: 1. (nu ikke i

rigsspr.) paa en vis vej, d. s. s. ad en vis

vej (se ovf. 8p.821"«-). PEMull.(Rask.Br.
1.368). Med disse Ord ilede Obersten paa
nærmeste Vei ad Slottet til. NPWiwel.JL.50.
2. i udtr. for at komme ell. bringe ind paa en

vis (spec. (uden tilknyttet adj.): den rette)

rute, bane. slaa ind paa en vej, se III.

slaa 62.7. bringe (vAph.; 1759), føre, hjælpe

(Hersl.TT.1.491), sætte (vAph.(1759).381.

jf. II. sætte 3.4^ (en) paa vejen, vise paa
vej (en): Høy8g.2Pr.lO. han (lod) nogle, som
vel vare bekiendte paa disse Stæder, vise

sig paa Vejen og reiste. Schou8bølle.Saxo.440.

Manden fulgte (hende) ud og viste hende
paa Ye]. Elkjær. 1YT.7O . — m. tilknyttet adj.

62*
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(som uret (II.l.i), vild, vrang (se disse ord)

ell. ret, rigtig;.- bringe (Holb.UHH.III.6),

fore (Moth.VSO. Professoren førde ham
stedse paa ret Vei, naar han kom lidt ud

af den. Riber.(Egeria.1,1.(1804).223)), holde
((forlovelsen) holdt ham (o: en ofte straffet)

paa den rette Ye]. Duelund.N.46), komme
^du er kommen paa en forkert \ei.Feilb.),

lede f'En Forening af fransk Plæsanteri og

dybere Følelse ledte flere tydske Digtere .

.

på en rigtigere Vej i den Konst at fortælle.

Hjort. Krit Lit. III. 172), være (Moth.VSO.

Mau.II.525. det er muligt, at (forskeren) er

inde paa den rigtige Ye]. Lysgaard.L.173.

jeg (sad) i bilen og regnede med at være

på rette \ei.Socialdem.**/nl949.1.sp.4) paa
(den) ret(te) vej, (de) rette veje.

|| (jf.

undervejs) f * fo'rb. under vejen, paa
vejen, under Veyen lod (han) Brevet op-

hente. Pflug.DP.529. 20

4) (jf. bet. 3.4 og FalkT.Synt.26. Mikkels.

Ordf. 101. KGLjunggren. Objekt och adverbial.

(1942).28ff.38ff.49ff.62ff.) i tilfælde, hvor Vej

fungerer som adverbiel retning sangiv el se

(stedsbestemmelse) ell. (en art) indholds-
objekt (knyttet til bevægelses- ell. modal-

verber); kun m. nærmere bestemmelse, især

udtrykt ved præp.-led, bisætning ell. (navnlig)

(demonstr.) pron.: tage vejen gennem Hol-

land, gaa denne, en anden ell. den (sin) 30

lige vej. 4.1) knyttet til bevægelsesverber
(ell., jf. 6e<. 4.2(-3), verber af nærstaaende bet.).

Hvad vei skal jeg gie? Moth.V80. Mange
raadte mig . . at rejse Vejen ved Kysten.
Rask.Br.I.302(jf. u. III. rejse I.2). *Altid

frejdig, naar Du gaar
| Veje, Gud tør kjende.

Rich.1.239. han agtede sig denne Vej.Pon^
Sk. 123. udviklingen bar (jf. II. bære 1.3)

den vei.AOlr.DH.il.51. I går var (= gik)

jeg en anden \e\.Mikkels.Ordf.l01. det er 40

forbudt at cykle denne Ye]\StDrewsen.K.189.
vandre en vej, se w. vandre 1.6. jf. bet.d.3:

H. hader disse professionelle (0: musikvir-

tuoser). Han skulde jo engang have væ-
ret den Vej se\\.K Secher. Denfremmede Gæst.
(1934).159. vide, hvilken vej vinden blæser
(ell. ex) olgn., se Vind. knyttet til komme
(se ogs. u. II. komme l.i): forgjæves havde
(jeg) ventet paa Greven, som lovede at

møde mig hos S., men som var kommet en 50

anden Vei omknng.Riber.fEgeria.1,1.(1804).
208). Diplomer og Medaljer var jo kommet
hans Ye].CHans.BK.246. du kan komme
denne vej (ud)

j sml.: med hannem kunde
(ingen) komme nogen Vey ud (0: komme
til rette). Slange.ChrIV.497 . (jf. u. bet. 3.4 og
II. tage 1.1) tage vejen (en vis vej) (forbi,

gennem, til osv. et sted), vælge, slaa ind paa
(og følge) en vis rute. *saa tog han den Vej,
til Havsens Bund laa (0: styrtede sig i havet), eo

DFU.II.nr.31.22. vi maatte altsaa vende
om igien, og toge en anden Yei. Bagges.NK.
302. *Over dybe Have Veien toge \i. Holst.

D.II.153. Han tog ikke Vejen gennem Pile-

stræde, JFJens.FD.28. jf.: dermed forlod

han A. i dybe Tanker om hvad Vei han
skulle tage (0: hvordan han skulde bære sig

ad) med sin U&nde\.PAHeib.R.I.lll. m.
tings-subj.: *en og anden (kugle var) saa

uhøflig,
I

At tage Veien gjennem Hatte-
pulden. Bredla/ii. ¥30. hendes Tanker tog en
anden Yei.Bang.T.9. jf.: Saa det tog den
Vej med Annie (0: en myrdet) — stakkels

hun. Rosenkrantz.SG.82. || i forb.m. adj. jeg

er for at gaae den sikkerste Vej; En anden
her i Byen turde ikke begiære Pant af ham,
men Monfrere kand foregive, at hånd er

hemmed.Holb.llJ.III.6. hvis de skeie
|

Et Haar bredt fra de vante Veie.Wess.2i4

(jf. ndf. sp.825*^). da jeg gik hjem fra Ci-

tyen den lange Vei, mødte jeg en Pladsk-

^e^.Grundtv.E.83. Jevn Sø. Sø, der gaar

eens Vei, og er nogenlunde eens høi og lang.

Harboe.MarO.181. begynder Du nu ogsaa

at tage Penge ud (0: af banken)? Det er en

daarlig Vej at gdia,.JacAnd.Er.I.31. f w^-

Vej i best.f.: DL.6—9—23(se sp.82r'). Gik

saa den gienneste Veyen hiem a,d.Æreboe.

215. gaa, rejse, tage osv. den genneste

(Winth.HF.196), lige (Recke.BB.19. Bille-

skovJ.DD.1.63), nærmeste vej. jf. u. egen

1.1 (og sp.825^'f^): Holms Trang til at

gaa egne Veje var stadig en Kilde til

Ærgrelse for G. K Secher.DenfremmedeGæst.
(1934).51. — i udtr. for bevægelse i den ene

af to mulige retninger (den heldige, ønskede

ell. den modsatte): gaa osv. den rette ('naar

Motoren gaar den rette Vej, sættes Kraft-

olien til. SkibsMask.185. se ogs. u. V ret 2.3^,

rigtige ('det gaar nu den rigtige vej med
handelsbalancen

j
Feilb.) vej ell. den fejle

Csvaje den fejle YeyScheller.MarO. vejret

går den fejle vej ud (0: om fjærten). UfF.),

forkerte (se II. forkert 3 og u. Ballon 2

slutn.), gale ('Hans var Officer og laa i

Garnison i Holsten, men gik den gale Vej

(0: sluttede sig til fjenden), da Oprøret ud-

brød 18i8.Galsch.H.125. en stivrygget gam-
mel Herre (0: om en officer, der leder et til-

bagetog), der ikke umodig brugte sig den

gale Vej. Woel.D.19. Feilb. se ogs. u. Ballon 2

slutn.), modsatte Cfra dette Punkt af for-

lader vor Kritiker os pludselig og går lige

den modsatte Yei.Hjort.KritLit.il.51. Vi er

naturligvis ikke sikre paa, at Forretnin-

gen giver Overskud, det kan ogsaa gaa den

modsatte Yei.Ekstrabl.*/iol940.3.sp.2), om-
vendte ^et Sted er (man) gaaet den om-

vendte Vej (0: har valgt den modsatte frem-

gangsmaade). TKrak. Veyviserens Vej. (1904).

30) vej; jf.: Sejren var gaaet den anden
(0: modsatte) Vej, hvis det svenske Hold

havde været ved fuld Styrke. Pol.*/iol937. 8.

sp.2. Priserne . . var da gaaet helt den an-

den Vej (0: nedad).CSonne.MinLivsmelodi.

(1938).121. — i (andre) udtr. for tilbagegang,

udslettelse, forsvinden (se ogs. u. Høne 1.8,

III. rejse 2.3j; det er gåen den vei.det kom.
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Moih.V82. om Fulton vilde bygge en Baad
igjen, da skulde den gaae samme Vei, som
den forrige (o: blive brændt). Hauch.V1.294.

Der var ingen Tvivl, det var den Vej, Kon-
servesen var gaaet (a: den var stjaalet).

ErlKnst.DH.132. jf. u. bet. ^.2: *den Vei

skal vi alle gaae (o: alle maa dø).Oehl.I.

84. i forb. m. subst. i geii., i udtr. for at dø,

forsvinde: gaa (al) kødets (kødsens) (se

Ked 5), støvets (se Støv 4.4^, f al ver- i'o

dens vej (LTid.1727.287). jf. (spøg.): for-

gjæves søgte jeg efter det Nummer (af
avisen), det er allerede her gaaet Papi-

rets Yei\HCAnd.BCÆ.II.179.
|| (jf. III. sin

4.2) m. foransat poss. pren. (solen) glæder
sig, som en vældig striidsmand, at løbe

sin vey (1871: B3ine).Ps.l9.16(Chr.Vl). gåe
sin vei ret frem. Moth.V81. *Snekken gaaer

sin stolte 'Vei.Oehl.XX.246. Augustiner-
munken

I
tog sin Vej til Piniehøjen. Rich. 20

11.222. ISO. vandre sin vej, se vandre 1.6.

jf.: Tage sin Vey lige frem (o: være enfoldig).

Rostgaard.Lex.T14a samt: Tienestepiger . .

som, jeg vidste, nu stode for Vild og Vove,
da Herskabet var sine Veie, og hun sine.

Rahb.TiUik.1799. 628. i forb. m. hver (se

ogs. hver 11.6^; de gik hver sin \ei.lKg.l.49.

Ægteparret gik hver sine Veje (0: i erotisk

henseende). AHenningsen. Byenerobret. (1945).
23. jf.: I skulle blive fordrevne, hver sin 30

Vei (Chr.VI: hver hen for sig; 1931: drives

bort i hver sin Retning^. Jer.49.5. i forb. m.
adj.: gaa, tage sin lige f*Dyden . . gaaer
sin lige Yey.Stub.63), skæve (se V skæv
3.2), vante ^*som sædvanlig gik den stille

Bølge,
I
Sin vante Vei den end bestandig

tog. Oehl.XXIV135) vej. især i udtr. som
gaa sin(e) egen (egne) vej(e) (Hjort.(Kbh
Post.l828.1 17.sp.l). Goethe gik altid sin egen
Vei; og det maa ethvert originalt Genie. 40

Oehl.Er.II.60. *(han var) Lidt sær; — ja

han gik sine egne \e']e.Drachm.SH.64. Kat-
ten, der gik sine egne Ye']e. Kipling.Æventyr.
(overs.l901).90) ell. (efter CKMolb.SD.338f.;
højtid, ell. (nu især) spøg., til dels til den
ndf.1.51 nævnte bet.) gaa osv. sin dunkle

j
(alene): *Vaar holder Indtog uden dig

• en afdod).
|
Du gik din egen dunkle Vej.

J VJens. I>aaskebadet.(1937). 75. om Natten
•neg K. sig ud og drog sin dunkle Vej ad 50

Genf tx\.CHans.F.322. — spec. (jf. Gang 2.2,

II. Kaa« 2, I. Skud 7.1 ; t reglen uden til-

knyttet adj.; især taXespr.) i udtr. for at for-

lade et sted, fjerne sig, „stikke af" (i forb.

som gaa sin vej o: gaa bort; f m. tilknyttet

adv. som bort, væk: *8om Svalen og som
Viben,

| De flyver alle bort, min Digter-
Geist og droeg

|
Med disse wek sin Vey.

Sori.HS.B4.* mange (borgere) gik deres Vei
bort formedelst Sk&tter. Pl<JdvFriis.S.99. se io
ogi. u. II. tage 26.6^. Med disse Ord sporede
han sin Hest, og reed sin Ye].Blich.(1920).
XV96. *l Rædsel greeb jeg Barnet

| Og
flygtede min Ye\.Winlh.UF.206. Skal jeg

sejle min Ye]?Elkjær.MH.10. rømme, stryge

sin vej, se rømme 2.2, III. stryge IO.2. jf.

dø sin vej (se dø 1.4^. (jf. sp. 825**^) i

forb. m. hver: Folket løb hver sin Vey.
Æreboe.170. (skattegraverne) smeed Spaden,
og løb . . hver sine Veie. Grundtv. Saxo. I.

150. oftest i forb. som (i rigsspr. ta) drage
((hun) drog sin Vey bort af Landet. Schous-
bølle. Saxo. 135. Jakob drog (Chr.VI: ioer)

sin Vei (1931: fortsatte sin Rejse^. 2ilfos.

32.1. Krist. JyA. Till. 4.Afd. 56), f k o mm e

(Moth.V81. Hollænderne . . pakkede sig og-

saa bort i ald Stilhed . . og vare glade at de
komme deres Vey (o: undslap). Slange.Chr
IV1374), løbe f'*hand løb sin Vey og kom
ey meere der. PoulPed.DP.(1937).89. PMøll.
1.109 (se u. II. bare I.2). Det er fem Aar
siden, I (0: en drage og en prinsesse) løb

jeres Vej sammen. Stuck.III.465. jf.: den
Pengeforlegenhed, der opstaar, naar Duka-
terne altfor hurtigt løber deres Ye'].Bran-

des.VI.446), rejse (PEdvFriis.S.364. Kirk.

NT.8; overf. (jf. III. rejse 2.B): dø. Weis-
bachsCuur.(overs.l755).464), rende (Tode.
IX.361. (den nye pige) havde ikke været
her i to Dage, ifør hun uden videre rendte
sin Vej i^en. SvLa.FruG.9), (jf. sp. S25"ff-;

nu sj.:) tage f'*Pedro tog sin Vey, og kom
ey meere der. PoulPed.DP.(1937).68. (han)
udfrittede dem . . nøie om, hvorhen Fribyt-

terne havde taget deres Ye\. Hauch.V242)
sin vej. gaa sin vej: lSam.26.25. *Min
Datter gaaet var sin Vei

|
Til 'Qyen. Bagges.

Ep.ll4. * Fader gik sin Vei.
|
Moder see vi

(0: asylbørn) ei.Ing.RSE.VII.239. Gaa Deres
Ye\\ErlKrist.DH.103. uegl.; dels (nu næppe
br.) som afvisende svar: „vist ikke nej";

„hvor vil du hen?"; „gaa væk" (se væk):
„Siden nu denne Ulyksalige ikke har faaet

fuldført, hvad han vilde, saa lad os slaae

os til Roe." — „O gaae Din Vei! Du for-

tiende, at han skulde have ranet Dig alt

Dit Gods fra." Skuesp.V439. dels om ting:

forsvinde, gaa til grunde, ødelægges, „gaa sig

en tur": Intet blev i Behold, men det gik

sin Vej tilhobe, og blev henne baade med
Ruv og Stnv. Nysted.Rhetor.52. *Gamle Snee-
mand gik sin Vei,

|
Og i lystigt Hurlumhei

|

Vestenvinde suse.[KH With.JBørnebog. (1865).
102. Lyset gik sin Vej (0: gik ud).Socialdem.

**U1946.2.sp.6. 4.2) knyttet til modalverberne
skulle ^11.9.1 slutn.) og ville || knyttet til

s ku 11«. *„Din Gavl er blæst ned, og dit Tag
staar for Fald." —

|
„Lad bare gaa ned.

Det er den Vej, det sk&V Bergstedl.D.lO.

hvad vej skal du?
|

;'/. Feilb. (talespr.:)

En Knold kunde (høstkarlen) ogsaa sagtens
passe at træde ned, naar han skulde
Vejen (o: naar han alligevel skulde gaa frem
over marken). JV,Iens.HF.84. når du allige-

vel skal vejen, som du siger, så slipper jog

for at skrive til dem. Hjortø.Kr.62. spec. (jf.

ovf. 8p.826*^) i talem.: den vej skal vi

alle olgn., vi skal alle dø. Holb.Jep.Vl.
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*Saa maa jeg være død! — Hvad skal man
sige!

I

Den Vei skal jeg og alle mine Lige.

Heib.Poet.X.186. hun var død . . Jaja .

.

Den Vej skal vi io.Thuborg.Brødre.(1923).69.

(især spøg.) i anden anv.: Ja, ja, De har

godt ved at snakke, men vi skal dog alle

den Vei (o: gijtes). Biehl.(Skues

f

.VL2S4; jf.

Mau.145. Feilb.). han var et Slav inde hos

en a Møjerterne . . i Horegaden . . Men
. . ham om det — den Vej ska vi alle! i'o

CHans.F.230. sml: Vi skal Alle den Vei,

sagde Bonden, han saae En blev hængt,

Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).nr.32 (jf. Feilb.).

II
naar et Drenge-Barn vil ikke dend rette

Vej, kand det giøre større Fortred, end 10

J)øttie.Holb.Bars.II.12. Fy! fy! din Slyn-

gel! du skal nok see, at jeg er i Lyste; naar

jeg vil den Vej (o: søger elskovseventyr), gaar

jeg til dem, som ere andre Folk end du.

sa.Jean.II.2. hvad vej vil du helst, over 20

Kalundborg eller Korsør? 1

jf. sp. 825^"«-:

hver vilde sin Vei og havde sine Svagheder,

som gjorde ham ufordragelig for de Andre.
POBrøndst.RD.13. 4.3) i forb. m. andre ver-

her ell. i (mere) selvstændig anv. (ofte m.
tanke paa den ene af to mulige, i betragtning

kommende retninger, og i forb. m. pron., adj.

ell. part. som retningsangivelse) . Skarprette-

ren spurgte ham hvad Vei han vilde lægge
sit }loved.Hjort.(KbhPost.l829.585.sp.2). De 30

maa endelig sende Brødet denne Vej, Hr.

Hansen, — Og Stegen og Kompotten den
Vej, Student E3i\å\KLars.GHF.I.23. Haaret
strittede den forkerte \ei.EChristians.Hj.
213. Ræerne er braste den modsatte Vej
af hinaLnden.Scheller.MarO. (lygten) kan . .

lægges paa Siden for at faa Lyset den rette

Ne>}. Lokomotiv T.1942.62.sp. 2. i udtr. for at

rette sin interesse, opmærksomhed (blikket)

mod ell. bort fra noget (ofte i udtr. som ikke 40

se den vej, nogen er (0: overse, lade haant
om vedk.), ell. se, vende ansigtet (hovedet)
(d)en anden vejj; Hun havde slet ikke vendt
sine Øjne den Vej han var, men hun maatte
alligevel vide ham nær. JPJac.7/.7i. Han
var jo den eneste „bedre Herre" . . der nogen-
sinde havde seet den Vej, hun yax.JakKnu.
F.160. (hun) rødmede . . og saa en anden
Ye].Skjoldb.NM.72. Ingen saa den Vej,
han Yai.T.ErlKrist.BT.34. || knyttet (løsere) 50
til et subst. En Reaktion den anden Vej
er ikke udelukket. J VJens. (Danmark. III

.

(1943).678.sp.2). om gensidighed: den nye
Handelsaftale med Italien om en Vare-
udveksling paa 24 Mill. Kr. hver Vej.PoJ.%
1942.3.sp.2. jf. tur (og) retur u. I. Retur 1:

Skibene behøver altsaa ikke at gaa balla-

stede tilbage, men kan have Fragt begge
Yeie. Helsingør Sundt.1.74. En Dobbeltbillet
. . Gyldig til Hurtigtog begge Veje. Jern- e'o

baneT.}Ul942.4.sp.2.
\\

(især i forkortede
udtr., uden verbum) i opfordringer til, anvis-
ninger om at indslaa, følge en vis retning.

S&B. * Først den ene Vej,
1
og saa den

anden Vej.
|

Tju, tju, Skomagerdreng.
Danm Sanglege.263. „Denne Vej," sagde hun
. . og førte ham \iå.KBirkGrønb.SF.42. Det
er denne Yei.Soya.LJ.7. i forb. m. med:
Dansen . . honoreredes med 6 Øre, der

indkasseredes af Orkestret under Raabet:
„Denne Vej med Famøren." AarbFrborg.
1944. 85 (jf. Femøresdansj. denne vej med
sølvtøjet! se Sølvtøj 4.

C (med fremherskende tanke paa) af-

stand, udstrækning (bet. b), bevægelse
ad en vis rute (bet. 6} ell. (mulighed for)
passage (bet. 1).

5) (ofte paa overgang til bet. 1 og 6) af-

stand, strækning ml. to punkter; navnlig

m. tanke paa, at afstanden (skal) tilbage-

lægges, (ofte i forb. m. adj. som lang (jf.

langvejs), kort ell. (nu ikke i rigsspr.)

stakket (Moth.V80. Feilb.111.533), ell. i

forb. ingen vej, spee. (jf. ingen b) i bet.:

en ganske kort, ubetydelig afstand). *Hvad
egentlig forstaaes ved Vei,

|
Distance, Fra-

stand, veed vi ei (i Paradis). Hrz.D.III.16.

5.1) (jf. u. bet. b.2) knyttet til verber, de,

som leede altiid efter Stier, og ville forkorte

Vejene , komme ofte seenest frem. Holb.

MTkr.435. de mange bugter forlænger vejen

mellem de to byer med mindst 2 km
j jf.:

Ved nølende Skridt gjorde K. Vejen saa lang

som mnWgt. PHans.KK.96. have lang vej
(hjem, tilbage): Krist.Ordspr.626. Valborg

Dahl.DeungeDage.(1940).130. se ogs. u. IV
have 9.1 og sml.: (han) var gaaen (0: rejst)

til Søes og havde over 140 Miile kortere

Vey over Havet end ieg over Land. Ære&oe.

216 (jf. bet. b.3) samt: Jeg har en lang Vej

at rejse med mit Korn. Elkjær.MH.ll. \\ i

forb. m. være (især i udtr. som vejen er kort,

lang, der er ingen, (en) lang vejj. der er saa

lang en Vey hen til de StedeT.Høysg.S.124.

(bønderne) formente, at veien var langt

længere, end kongens lov pålegger dem at

bortføre tiendeT. Cit.l782.(Vider.I.295). *Kan
Venner ej mødes med Lyst igjen,

|
Var

Vejen end tusende Mi\e.Grundtv.PS.VI.208.

den rette Linje er den korteste Vej mellem
to TnnkteT.KLars.GHF.1.6. De faa Skridt

fra Havelaagen til Døren var en lang Vej

(0: fordi vedk. skal ydmyge sig for beboeren).

ErlKrist.MM.194. uegl.: Fra troen på red-

skabets overnaturlige kraft er vejen kort

til at yde de fremragende . . redskaber en

selvstændig dyikehe. AOlrE.NG.63. fra Op-
mærksomheden vakt til Reproduktion er

der ingen Vej hos (Holberg). BilleskovJ.H.

1.200. om tidsforhold: til den ny Høst var

der lang Vej endnu. i2ørd.Fa.20<?. jf.bet.D:

det at studere var en lang og kostbar Vei.

HCAnd.ML.23. i talem.: Den længste Vei

er over BøTtærskelen.Grundtv.Da.Ordsprog.

(1845).nr.l717. frem og tilbage er en lang

\ey.NvHaven.Orth.l85. se ogs. u. frem 6.5.
||

knyttet (spec. som maalsbestemmelse; jf. flg.

gruppe, bet. 4.1 og Mikkels. Ordf. 97) til be-
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vægelsesverber. Manden er ikke hjemme,
han er faren lang Vei bort (1931: paa Lang-
færd er han dragetj. Ords.7.19. gennemløbe
^den Vei, Stæmplet gjennemløber i en vis

Tiå.Ursin.D.65), tilbagelægge (se tilbage-

lægge 3) en vej (jf. stryge sp. 463'^). *de
sammen gaae

|
Hver Morgen lange Veie.

Oehl.XII.294. De fleste Nymfer forlader

Floderne om Natten; mange af dem gaar

ofte ret betydelige Veje, før de sætter sig lo

fåst.WesenbL.Ins.15. uegl.: de kand gaae
en lang Vey med jer (o: føre det vidt) paa
slige BevuseT.KomGrønneg.II.274. hun var
kommet en lang Vej for at tale med ham.
JørgenNiels.FL.28. ikke i rigsspr.: jeg kan
ikke kommeYeiennå(o: til ende) . ErlKrist.

Ler.(1930).182. Lokomotivføreren (maa) ofte

udrette 2 Mands Arbejde for at komme
Vejen xid. Lokomotiv T.1942.147.sp.2. især (jf.

IL komiae 6.2 ; næsten kun overf.) i næg- 20

tende udtr. som ingen vej ell. (nu vist

oftere) veje (Kierk. 11.63. Elkjær. RK. 66)
komme (med nogen ell. noget), ikke komme
ud af stedet; ingen vegne komme, naar hånd
vil dichte tysk,

|
Kommer hånd slet ingen

\ey.Jernskæg.D.69. Den som nu vil ærlig

være, | Kommer ingen Vey med det.^n^i-

Spectator.58. man kan ingen Vei komme
med de G&mle.Hrz.ST.38. (forfatterinden)

krab i Skjul bag et nyt, stort Arbejde, der 30

dog ingen rigtig Vej kom. EJuelHans.UM.92.

II (1. hr. i rigsspr.) knyttet som maalsbestem-
melse til verber, der ikke betegner bevægelse.

(i forb. lang(e) vej(e), i lang afstand,

langt væk), et stramt fortrukket Smil, der

lyser lange Veje af ¥ahkhed. Emil Rasm.
Mallorcas Paradis.(1936).25. (hans) Stemme
skingrede lang Yei.Søiberg.KK.L46. i forb.

m. hen: han lugtede lang Vej hen af Spiritus.

JVJen8.NH.224. (busken) kunde ses lange 40

Veje hen.Buchh.UH.120. jf.: (lægemidler)

som vi hente lang Vei fr &. Skrivter af
Naturhistorie- Selskabet. 1,1.(1790). 2. 5^) i

forb. m. adj. kort, lang vej ofl., se u. bet.

6.1. vide veje, (nu l.br.) lange afstande.

•Han gik saa vide Veie | Og vidste knap,
hvor han kom. Winih.HF.296. •Jeg har van-
dret ad vide, vide Veie.LCNiels.Va.Sl.

||

(jf. Halvvej (og halv-, helvejs samt Midt-
vej 2)) knyttet til adj. halv og hel. den 50

live vej et halv(e) vej: Skarnhagen reg-

ifs for at være halv Vej fra Randers til yder-
ste Færgehusene. J«w.9er.//.5i. •om du høre
fik de Sarper (0: fosser) i mit Land,

|
Paa

halve Vei de skulde dig forfærde. C/^rim.
(Poet Saml. IL 19)), se halv 1.2 (og u. Halv-
>\). — t forb. hele vejen (ell. (især som

• tiarkere udtr.) den hele vej: vi har icke

givet os stunder . . at tage en reen Skiordte

SM 08 den heeie Wey. Holb.Ul.Ll. (han) løb m
en hele Vej til Banegaarden. A^/lrt6ye.PT.

66. jf.: nu skulde han hele den lange Vej
" •.ETlKrisi.DH.83). Jeg løb endda hele

l'^lk)ær.M 11.25. i videre anv., angivende

at nogen ell. noget forholder sig, optræder

paa sa. maade, er i sa. tilstand i hele sin ud-
strækning, uden undtagelse: Lutken. (VSO.).
Han var smal og fin hele Vejen. J-i^en-

ningsen.LGJ.33. (værket) tilsigter . . at skil-

dre Hellenismens indre Liv og Stemning,
og gør det næsten hele Vejen i Citater.

HalKoch. Lidt af hvert. (1940). 58. i forb. m.
nærmere bestemmelse: jeg er våd hele vejen
ned ad det ene hen. Hjortø.Kr.126. jf. gen-
nem 4: Jeg taug heele Veyen igjennem
(0: hele tiden). Ew.(1914).V. 132. paa den
Maade (0: uheldigt) har de' gaaet mej hele

Vejen igennem. FtH^ans. ^7.22. Han var
en regulert Mand hele Vejen igennem.
Korch.LL.115. j/- IH- ruiid 8.1: (en) plis-

seret Krave, som gaar hele Vejen rundt
.. hører sig til nu. DagNyh.*'/i2l922.7.sp.4.

Vinduerne maa . . slutte tæt hele Vejen
Tundt.PoU*/il941.16.sp.4. se ogs. u. l.F&s.

5.3) i forb. m. subst. \\ i angivelse af vej-

længde. 1. ved (egl.) længdeangivelse, et
(godt, kort, langt, stort) stykke vej(8),
se I, Stykke 2.3. sml. (i sa. bet.; jf. II. Bid 2

slutn.; talespr.:) der er en (god) bid vej
endnu

j
en mil vej(s), en mils vej, se

Mil 3. jf. Fjerdingvej. 2. m. længden angivet

ved et tids-udtr. en Dags Yey.vAph.(1759).
en lille Pension, som laa et Kvarters Vej
udenfor Interlaken. EChristians.Hj.373. VSO.
se ogs. u. 1. Time 6.4.

|| (jf. I. Ende l.i

og Vejende^ i forb. (naa, komme tU) vejs
ende. (ofte overf. og m. (bi)forestilling om,
at et maal naas lykkeligt, paa ønsket maade).
SkatRørd. NaadensAar. (1900). 287. Følelsen

af at have Kræfter nok til Vejs Ende gav
ham en bred Ro (ved forhandlingerne i fag-

foreningen). AndNx.PE.IH.195. de undgaar
derved . . to Omstigninger undervejs og
kommer hurtigere til Vejs Ende. Pol.''Ul912.

5.sp.6. ogs. /skrevet) som ssg.: Vejs-ende.
Moth.V85. en Vogn . . som skulde kjøre mig
. . til Yeisende. JakKnu.EtGjensyn.(1898).4.
de Færreste vil kunne følge (forf.) helt til

Vejsende. PoU/il920.9.sp.2.

6) (H- (u.) Hen-, Hjem-, Ned-, Op-, Til-

bage-, Udvej 1) m. spec. tanke paa bevæ-
gelse, færd(en), rejse, tur (foretagen ad
en vis vej (1 ell. S)). 6.1) i al alm. Veien over

fra deres Huus af indtil hans var han saa

forvirret, at han gik fast ganske hen i

Ta,a,get. Suhm. II. 197. •Han nævned Gra-

ven, Maalet for hans Wei. PalM.IV323. om
udviklingsproces: stålets vej fra flydende

form til færdig jernbaneskinne. Vingehjulet.

1948149.238.8P.1. ((kun) have (til), slide for)

dagen og vejen, (maaske (delvis) til bet.l)

te Dag 2.4. 6.2) som obj. i (mer ell. mindre)

faste forb. •Gud signe hver din YeyBødt.
SamlD.145. i udtr. for at overvaage, nøje

følge ens færden: udforske (VSO.), ud-
spejde (Hauch.IV391. Bergs.PP.54), ud-
spionere (Schand.BS.383) ens vej(e). ||

fortsætte vejen. vAph.(1764). Goldschm.
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IV89. Damerne fortsatte deres Ve]. Pont.

LP.VII.26. II 4^ gør« vej, avancere (spec.:

med (ret) betydelig hastighed). LuisBramsen.

0.201. vi begyndte at gjøre noget mere

Vei. JHolm.KorvettenHeimdals Togt.(1863).59.

man søger at gøre Vej op imod Søen.jBar-

denfl.Søm.II.lS. 6.3) i faste forb. styret af

præp. — flg. anvendelser fremhæves: i vej.

1. (især knyttet til bevægelsesverber ; 1. br. i

alm. rigsspr. (if. S&B. no.)) i udtr. for at i_o

bevæge sig, komme (rask) af sted. (de) Itom

ikke hurtig nok i Vej paa Fortovet og brød

ud paa Gaden. Bang.S.l. Saa styrede (ku-

sken) forsigtigt ud af Porten, og de satte

i Vej med et Kna\d.AndNx.PE.I.229. (hun-

den) stak saa i Vej igen ind over den nær-

meste Vlæne.Leck Fischer. HM. 100. jf.: Vi

har tænkt, at (selvmorderen) skulde føres til

Jorden paa Torsdag Aften . . Jeg tænker
ikke, vi sender Bedemanden i Ye].Eriksholm. 20

S.71. (han) lagde i Vej med (0: gav sig til

at fortælle) en Historie, som alle hørte under
La,tter. Bang.Udv.348. en Ting, der maa hu-

skes, naar vi lægger i Vej for at paavirke

andre. HansHenriksen.Fremskridtsfolk.(1937)

.

34. slide sig i vej, se slide 4.2. (dial.) i

forb. sent i vej, sent paa færde: Majo-
ren maatte ikke fortryde paa, at hun var
saa sent i Yei.Eriksholm.MajorenpaaTorpe.
(1916).140. (han) er kommet sent i Vej (0: 30

af sted hjemmefra). Anesen.JG.81. 2. i udtr.

for (naturlig, jævn) udvikling; se bet. 14.3.
||

efter paa; i forb. som være (godt, sent) paa
vej ell. paa vejen (paa sin vej), ogs. (i flt.

ell. (delvis) som gi. dat. ent.-form) paa veje.
I. i forb. paa vej ell. (nu l.br.) vejen (Moth.
V81. Goldschm.FYI.167. Levin.), veje (se

ndf.), i udtr. for at bevæge sig, komme af
sted (bort fra et sted), kårde, kritte paa vej,

se II. kårde 2.3, II. kritte 2. uegl.: Det er . .

ikke med større Opbyggelse, man læser sig

paa Vej ind i M.s Roman. Schyberg.(PoU^^o
1942.10.sp.4). (i rigsspr.) nav7ilig i flg. forb.:

O begive sig (jf. u. begive 2.2j ell. (jf.

1. give 11.2 slutn.; nu sjældnere i rigsspr.)

give sig paa vej(en): jeg (vil) paalægge
dig, at du ufortøvet . . giver dig paa Vei
til Jorsal. nauch.V426. EBertels.D.l 6. jf. III.

følge 1.2: (han) fulgte os paa Veien.
JJPaludan.Er.70. *det var min Agt

|
At 50

følge jer paavei et lille Stylte. Recke.KM.
165. uegl: 1 Essayet følger Seneca os langt
paa Ne\. BilleskovJ.H.11.146. *Don Pedro .

.

tøvet icke lenge,
|
Før hånd sin Muule fik

..
I

Og saa . . igien paa Veye 'kom.Poul
Ped.DP.(1937).91. Da de er kommet lidt

på vej, aner Bødvar, at den gamle enøjede
har været Od\n.AOlr.DH.I.205. tak din Ven
for Kørsel. Jeg er aldrig kommen saa hur-
tig paa \e\.LeckFischer.Ka.l92. — (især eo
uegl.) være sent ell. tidlig (ADJørg.lV.
415. Feilb.) olgn. paa vej, være sent, henh.
tidlig paa færde. (Struensee kunde) have for-

beredt Udviklingen af Folkets Selvregering,

saa vi i den Henseende kunde have været
et Par Menneskealdre før paa Yei.ADJørg.
NH.II.153. (frugttræ)B\omstnngen er lidt

sent paa Yei.Pol.^*U1941.6.sp.l. De var
noget sent paa Veje (o: med juleforbere-

delserne). GGregersen.KS.73. Havde (skibet)

været bare en halv time før på vej, ville

man ikke have iagttaget ulykken. Socialdem.
^*fil950.4.sp.l. 2. undervejs, alt Krigs-

folket var død i Ørken paa Veien (1931:
undervejs^, siden de gik ud af Ægypten.
Jos. 5.4. vende om paa Yeyen.vAph.(1759).
PalM.AdamH.I.128. tanken (kan) blive ved
at gå i det uendelige uden at bede på vejen.

Grønb.H.I.170. jf. Lykke sp.irS"«: Lykke
paa Vejen! /SÆB. en station paa vejen, se

Station 3.4. (jf. ndf. l.42ff.) i forb. som (være)

paa vej(en) hen, hjem, ud: S&B.1.402.

han skulde ind til Smeden paa Vejen hjem.
Elkjær.MH.24. Første Aften var jeg i Skods-
borg . . i Toget paa Vejen ud lærte jeg alle-

rede en J)e\.PoU''fil944.Sønd.6.sp.3. (ofte

uegl.) i udtr. (faa, give, tage noget) med
paa vejen (sj. \e].Aakj.VVF.136; i rim):

tager Intet med paa Veien; hverken Stave,

ei heller Taske. Luc.9.3. De troe i fuldt Alvor
at det betyder Noget, om de give Dar-

win deres Velsignelse med paa Veien eller

ei. Brandes. Br.

I

II. 114. Et Ord med paa
Vejen. Et kristeligt Søndagsblad. bladtitel.

1900. (bogen) skal have det Ord med paa
Vejen at den er en rolig, fuldgyldig Rede-
gøTe\se.JVJens.(PoUy«1940.17.sp.5). i forb.

m. poss. pron. (ofte i forb. som finde, møde
(se Y. møde 2.4j, træffe paa sin vej); *jeg

fandt Ingen paa min Vei,
|
Som følte med

mig.Oehl.XIX.73. Paa deres Vei de saae

en Rund. Wilst.D.III. 10. Baud.0I.16(se u.

Solskud 1). en af de mange smaa chancer,

der ligger paa ens \e].MKlitgaard.GM.151.
— i forb. være (godt, stærkt) paa vej ell.

(nu navnlig i forb. ni. adv. som hjem, ud
(se ovf.l. 17ff.), ned, op a; være paa hjem-,

udvejen osv.) vejen ell. (nu l.br.) veje,
være undervejs (tnod et vist maal, resultat),

(om forb. være paa vej(e) (paa gode veje)

i bet.: være frugtsommelig se bet. 16.2). Dette

er den tredie gang jeg har været paa Veyen,

men er gaaen tilbage igien. Holb.Kandst.I.l.

PNJørg.ER.7. jeg har købt fem Par Øksne
og er paa Vej hen at prøve dem. Luc.14.19

(SkatRørd.). (galophesten) er paa Vej op
(o: haler ind paa de forreste heste). BerlTid.

^*/il936.Sønd.l0.sp.2. jf.: (hun) er paa Vej

ind i Søvnen. BechNygaard.T.76. i alders-

angivelser: Jeg er paa Veje til de halvtreds.

EBrand.Brud.l7. De er godt paa Vej mod
de halvtreds Aar.HSeverinsen. SM. 51. (jf.

bet. 15.2j i udtr. for, at et barn ventes født:

„Er der noget paa Vej?" spurgte (lægen) og

lagde Haanden under hendes Hjerte. „Ja,"

hviskede hnn.KBirk Grønb.BS.102. — Hvor
mange (børn) har De? . . — En -Pige paa
to og en Dreng paa Vej. Det sker om tre
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\JgeT.LeckFischer.Ka.l7. m. tings-subj.: hen-

des Skilsmisse var . . paa Ye], KaiFlor,Horn-
bæk.(1940).12S. (skibet) var paa Vej ud af

Kalundborg Fjord. Jernbane T}Ul942.8.sp.l

.

om ur: Klokken var godt paa Vej til elleve.

\Vied.L0.69. OlafHans.ND.79. (talespr.) om
prisstigning: (nu) er Koksene paa Vej igen.

Pol*^il938.Sønd.22.sp.3.
\\

(ænyd. (be)give

^ig til veye(s), no. dial. til vegs; nu næppe br.)

i forb. til vejs, a/ sted; paa vej(en). *Jeg lo

maa strax ud til Vejs, og see jeg ham kand
tinde. HeU.Poet.109. give sig til \eis. Moth.
V81. udi Octobri tog (Mansfeld) med sin

Magt til Veys ind imod Lyhek. Slange.ChrIV
657. Han er tilveis ud i Marken, hen ad
Byen tilVSO.VII.147.

7) (jf. Bi- 2, Udvej 3 og III. Pas I.2)

'let. 1 ell. 3 anv. m. særlig tanke paa, at en

bevægelse ad en vis bane, i en vis retning er

ell. gøres mulig ell. umulig, at en aab- 20

ning for (gennem)færdsel dannes ell. lukkes;

(mulighed for) adgang, passage, gen-
nemfart. 7.1) i al alm. Siden gåes med
^ierve^skiæringen ind mod landet, dog så,

at der lades vei for vogn og hiulbore. Ct<.

1765.(Vider.II.253). Bestandig var der Vei
i Herthas Lund

|
Fra Folkets Hytter op til

i'vrstens Sa\e.Heib.Poet.V261. Gluggen var
labnet udefra, og der var atter Vej for Lyset.

^Mich.Æb.95. Il (jf. u. bet. S.2; især Qf og 30

'fte uegl.) m. tilknyttet adv. (som frem(ad),
tilbage (se tilbage I.2)) til angivelse af ret-

ningen, hver Stad og Land (skal) ødelægges
. . og blive saaledes, at der . . ei skal findes

Vei der igjennem (Chr.VI: vey igiennem^ for

Volk.St.t Esth.lS.lS. den eneste Vej fremad
-aar gennem Arbejde og Sparsommelighed.
Pol.*U<>1920.7.sp.l. Ved (normeringslovene) er

'ler gennemført Omplacering af visse Stil-

linger . . men for Lokomotivmændene har 40

der ikke hidtil været nogen Vej irem.Loko-
motivT.1938.183. sp.l.

\\ (jf. u. bet.l.z beg.)

i forb. ni. aaben, t udtr. som vejen lig-
"' staar ell. er aaben, der er uhindret

"j. for dem stod Vejen aaben til Ære
'- \ dsrdi^hed. Nyerup.LittM .335. Hun kunde
ogsaa rejse, behøvede ikke at blive, Vejen
var hende &&hen.AaDon8.S.271. 7.2) t udtr.

for at danne hindring for den frie, uhindrede,

^^ygge passage. Æreboe.181 (se u. betage I.2). 50

ijegge sten paa ens vej, se Sten 7.i. afskære,
Hkære vejen (af), spærre (en) vejen ell.

spærre vejen for (en), se afskære 2.2 osv.
||

(jf. Vej-Ieje, -lægge; nu vist kun dial.) i forb.

liL'L'f ell. lægge sig i vej(e)(n) (ogs. (jf.
•i-'»t.\.\) veje og sti (Moth.VSl), vej(e)
og lave (01.6—12—2. Moth.L9LV81. jf.

1. Lave 2.«^^ for en, ligge, lægge sig i bag-
hold, tvende Røvere havde lagt sig i Veyen
for h&m. Sch(/usbølle. Saxo. 6. Krybskytten eo
li^L'rr

I
I Veien for den kongelige Hjort.

lioyf.I'S.II.OH. „Farvel Mo'er! Jeg maae ud
"s; have fat i Kludene paa ham." „Hans,
Hansi . . Du vil dog vel ikke lægge Dig i

Veie for Nogen, ligesom andre Røvere."
AntNiels.FL.il.20. 7.3) i udtr. for, at en ad-
gang, passage fremkommer, dannes. || i forb.

m. aabne. 1. i forb. aabne (en, noget)

vej (en), skaffe uhindret adgang, passage.

Det var ikke Vaaben og Værge, som stridede

for (angriberen), men Vandet og Søen, som
han selv havde aabnet Veyen (0: ved at

gennembore fjendens skibe). Schousbølle.Saxo.

108. (de) aabnede mig en Vei midt imellem
dem (0: ved at gøre plads, vige til side).

BalthBang.S.61. Vejen er derved åbnet for

alt Ondt til at nærme sig det svage Hjerte.

Hjort.KritLit.1.86. det tyske Proletariat . .

vægrede sig ved at aabne Vej for Bolsche-
yismen.Frisch.PE.87. 2. refl., m. Vej som
subj. Hører det, I Ungersvende!

|
nu sig

aabner Vej,
|
bedre Tid staar op af denne,

|

hvis I svigter ei.Hostr.SD.II.49. En bred
Vej aabner sig gjennem Mængden. JHelms.

G.17.
II

i (andre) udtr. for at danne pas-

sage, adgang for noget (især: ved (med kraft)

at overvinde modstand, bortrydde hindringer).

han gik da rolig hen til dem, og de gjorde
Vei for ham, og han gik ud af Værelset.

Hauch.1.368. For at Vandaarer og Væld ikke
skulle søge Vei under Slyngværket.VeiBygn.
(1865).87. Færgen . .

|

pløjer Vej fra Kyst
til Kyst

I

over Bælters Fl&de.Aakj.FriFelt.

(1905).4. bryde, hugge (I.6.3), skære
(IV.4.1) (sig), rydde en vej (veje), se III.

bryde 1.4 osv. vinge sig vej, se vinge, bane,
berede (nogen, noget) vej (en), se III. bane
1.1-2, berede 1.4. i udtr. for at skaffe passage
ved at bortfjerne snelag olgn.: Alle byemæn-
dene skal være pligtig at, når der om vin-

teren tilsætter sig med snefog i byer . . at

giøre wei.Cit.l718.(Vider.II1.470; jf. ovf.

l.24f). kaste en vej, øse vej, se II. kaste

6.8, øse. — (dial.) forb. gøre vej i videre

anv.: tage rask, energisk fat og derved skaffe

hindringer af vejen, faa (meget) arbejde til

side: Ellen laa paa Knæ foran Kufferten
(der skulde ompakkes) og gjorde Vej.^nd
Nx.PE.IV174. Hun gjorde haardhændet Vej
blandt (børnene), naar de kom hende paa
tværs. sa.DM.1.150. Esp.432. UfF.
D. (jf. bet. K) i særlige (uegl, billedl.)

anvendelser.

8) (jf. bet. l(-2) og S) om middel ell.

metode, fremgangsmaade. 8.1) (ofte paa
grænsen til bet. 8.2J t al alm. vAph.(1759).
„over Skinnets Verden op du vil." —

|
„Og

vil ei du det Samme?" — „Hjertens gierne!
|

Naar blot jeg vidste Middel, Vei og Maade."
PalM.TreD.69. Dette (0: at udarbejde en
bog efter utrykte kilder) er en meget seen Vei.

CFWegener.A.11.321. Kunstnere, som A. . .

indgød sine Tanker om Kunstens Opgaver
og Veje. OKoefoed -Petersen.Ægyptens Kætter-

konge.(1943).40. rettens vej, se I. Ret 3.8.

skørtevejen er den sikreste vej, se Skørtevej.

II
det er en vi is (ogs. (navnlig som skrive-

form, jf. dog UfF.) vis^ vej, (dial.) det er

XXVI. Rentrykt '»/f IMl 68
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et sikkert, probat middel, en god forholdsregel,

fremgangsmaade; især i videre anv.: det er

sikkert og inst, en selvfølge. HofmanBang.
OdenseAmt.(1843).541. „Du giver dem vel

det Samme (i medgift), som Christoffer fik

med deres Søster?" — „Ja, det er en viis

Vej 1 " Bøgh. Fastelavnsgildet. (1855). 38. Ant
Niels. FL. 11. 51.73. Det er en viis Vej,

at hun er en SpeknlånterlBudde. Historier.

(1892).31. Brændevin og Rom (var) en vis lo

Vej, naar En var daarlig i sin Ma,\e. Wied.

MB.11.94. „Jeg vil nu se at skaffe P'øde til

Huse paa anden Maade (o: ved fiskeri)."'

„Det har du Ret i, min Dreng," indrømmede
Moderen. „Det var en viis Yei."Madelung.
SH.95. UfF. Feilb.III.1024.1072. jf. bet. 9.8:

De vil vel være Doktor, kan jeg tænke; ja,

det er saamænd en viis Vej, for Sygdom
og Elendighed er der altid nok af i Verden.

FUans.KK.118. I| (især (S) m. angivelse af 20

maalet ved præp.-led styret af til. (ofte i forb.

som den bedste, nærmeste, rette, sikre(ste)

vej til noget^. Sult og Tørst er oftere den
nærmeste Vei til Sygdommen (0: pest).

Cit.l711.(CChrist.H.60). »Du Danskes Vei

til Roes og Magt,
|
Sortladne Hav. Ew.(1914).

111.188. den eneste Vej til at faa Tag over

Hovedet gaar over den sorte Børs. Zrorwp
Niels.G0.73. For Grundtvig var Digtningen
en Vej blandt mange til Befordring af de 30

kirkelige, nationale og folkelige Tanker.
Stangerup. L.46. Vejen til Kørekortet, bog-

titel.1932. i talem. som: det er den genneste
ell. lige ell. rette ell. visse vej til fattigdom
ell, fattighuset (D&H.) ell. hospitalet ell.

Vartov, se I. gen 1, V lige 3.2, Vartov.
||

(jf. u. Kommando-, Omsætnings-, Postvej 1)
styret af præp.; i forb. som&d (nu sj. (i)gen-
nem (Engelst.Nat.221, igjennem den prac-
tiske Vei at erhverve Dig . . Routine. Stoud. 40

Emb.l), ved, nu næppe br. i, paa (se ndf.
og u. Krog-, Skørte-, Snigvej samt II. tør 4.4,

III. vaad 4.i)) en vis vej, ved at benytte en
vis metode, (kun med nærmere bestemmelse).
— styret 0/ ad: lad os tænke

| Paa Haralds
Redning ad en rolig Yei.Oehl.VIII.lOl.
Din Gunst jeg tør ad denneVei

|
Ei tænke

paa at vinde. Holst.D.II.142. Der gaar ikke
Bud fra det ene Menneske til det andet
uden SLdT&lensYei.TDitlevsen.BF.90. Spørgs- 50
maalet (er) ordnet ad Frivillighedens Vej.Lo-
komotivT.1940.183.sp.2. se ogs. u. tjenstlig 1

(jf. Tjenestevej;, usædvanlig, ofte i (fagl.)

forb. som ad elektrisk (OpfB.'III.170), fy-

sisk, galvanisk, kemisk, kunstig, statistisk

(MøllH.VI.251), syntetisk, telefonisk, tele-

grafisk (Ludv.) vej ; ad praktisk (jf. ovf.l.39f.),
teoretisk (VeiBygn.(1865).96; nu næppe br.

en teoretisk. Ursin. D.242) vej; spec. (efter
tilsv. brug af sen. lat. via) i forb. som ad 60
(den) kold(e) ('hun var et ædelt ciselért
Metal

I
udhamret lødigt „ad den kolde Vej,"

I
ej Støbnings Tomhed bag en gylden Hinde.

Drachm.SB.68. jf. II. kold l.z), tør(re) (se

II. tør 4.4;, v&&d{e)(se III. vaad 4.4^ vej(e).
— styret af paa: (forf.) kommer til sit Re-
sultat paa en rcen æsthetisk Ye'i.lIeib.Pros.

11.270. Stridsøxen synker dybt ned i Hjer-
nen, og paa denne Vei fik H. Banesaar. Hauch.
TV.I.248. det analytiske Udtryk, han paa
en theoretisk Vei har fundet. Ursin. D. 242 (jf.

sp.835^*). i flt.: Man kan paa lignende Vcic
frembringe mange Sammenstillinger. Ør.v/.

111.199. Voigt, som . . jeg veed ikke p;i

hvilke Veie, havde opspurgt min Boli;:

Hauch.MfU.107. 8.2) m. særlig tanke paa,
hvad der tjener til at hjælpe ud af en vanskelig

situation, en knibe, forlegenhed, ell. sætte en
i besiddelse af noget: udvej (4). Holb.DH.II.
467. søge ('Hvor Kirken Bygfældig er, der
skal alle Veje søges Tienden paa det høje-
ste at opsette. Z)L.2

—

22—20. Søge mange
Middel og Yeye. vAph.(1764)) ell. (nu) for-

søge (Schack.347.Socialdem.^'/»1949.7.sp.3)
"

(alle, mange) veje. || i alm. rigsspr. nu især

i flg. anv.: 1. talem. som hvor der er (en)
vilje, er der (en) vej, man kan hvad mna
vil. Mau.11615. Vogel-Jørg.BO.380. 2. i udtr.

som det er den eneste vej, der er ingen
anden vej. det er den eeniste Vey, hvorved
I kand faae VdLTdon.Holb.Hex.II.2. Jeg ser

ingen anden Vej, end at forene begge disse

Metoder. Hjort. Krit Lit. II. xxvil. Finansti-

dende.l946/47.205.sp.2. 3. (jf. u. bet. 7.i og

ud 4.1 slutn.) i forb. m. ud ell. udenom
(uden om (noget)/ Danmark kunde blive

et af de Lande som . . viste Vej ud af

Trafikmisérens Labyrint.Jern6aneT."/ii/936.
2.sp.2. Dér, hvor han havde set en Vej ud,

stillede T. sig op.JørgenNiels.D.146. jf.: Een
Vei skal man ud.Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).
nr.2851. i forb. m. nægtelse: en stor mørk
Ulykke, der ikke er Vej ud irå.OThyreg.B.
190. Der er ingen Vej ud.CHans.BK.248.
der er ingen vej udenom ell. uden om
det, (talespr.) det er uundgaaeligt, tvingende

nødvendigt. AaDons.S.233. Der synes . . ikke

nogen Vej uden om, at . . Teatret maa lukke.

Pol.*^Ul940.6.sp.l. 8.3) {vel egl. iron. anv.

af 6e<. 8.2; dial.) i forb. som sætte Cgørc.

KMich.HV80. jf. Esp.432) vej(e) for no-

get, sætte over styr, forøde, sætte til. Jeg

havde endnu en halv Guinee i Behold, og

for at være vis paa, at Skjæbnen ikke

skulde berøve mig denne, besluttede jeg

selv at sætte den Veje for strax, og saa

lade Tilfældet sørge for Fremtiden. Z^ttc^i.

(1920).IX.141. om hendes Gemal . . spilder

meget Gods, saa er det af hans eget, han

forøder, mens min Slemmere til Mand har

sat Veje for baade hans og mit. JPJac. 1.200.

E. var en daarlig Person; i Løbet af 7 Fjer-

dingaar satte han Vej for sin Kones Mødrene-
arv . . og hendes Medgift. Bertels. II.58. Feilb.

8.4) (sv. det har goda vågar; vel spec. anv.

af bet. 8.2 (jf. bet. S.z); nu sj. i rigsspr.)

i forb. som det har (skal have) gode (lange.

se u. gruppe 2) veje. 1. som beroligende.
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tillidsfuld forsikring: det skal nok gaa (lade

sig ordne, klares); det har ingen nød. Ej

vil her Svoger ikke bekymre sig derom:

det skal have gode ve']e.Holb.llJ.II.2. „for

Resten skal jeg være Dem ansvarlig for

(kæden)." .. „Oh! .. det har gode Veie;

den er i sikre Ilænder.'' PAHeib.Sk.11.99.

Bergs.PS.VI.143. Feilb. 2. det kan vare længe;

fiH har lange udsigter. „I skal vel og giftes .
."

. „Giftes? Jo vist, det har gode Veie I

i orst skulde jeg da have mig en Fæstemø."
CKMolb.Amb.l4. Det har gode Veje med
den S&^.Mau.II.524. Hun affældig! . . Nej,

det havde lange Veje med denne mærke-
lige Dame, der i en Alder af 87 Aar foran-

drede 1est&mentet.PoU*/io 1904.1. sp.2. jf.:

Det har gode Veje med Kobenhavns Be-
fæstning, gode og lange \eje. Hørup.II.92.

9) (if. bet. (1,) 3 og 6; undertiden paa over-

gangen til bet. 8) om en persons, et væsens

handlemaade, gerning(er), hele adfærd,
andel, levevis ell. om menneskets (skæbne,
li paa dets) livsvandring , livsbane,
vsvej. 9.1) (jf. Tornevej og Levevej beg.)

al alm. (ofte i flt. og (jf. u. bet. 9.2; især

relig.) m. tanke paa det forhold, hvori livs-

førelsen staar til religionen(s krav)), (jorden)

var fordærvet; thi alt Kjød havde for-

dærvet sin Vei paa Jorden. lMos.6.12. *(den
døde var} From og i al sin Vey retfærdig.

FAC.(l9i4).I.113. »Støvets Vej sig ender
|

1 Herlighedens F&\n.Grundtv.SS.IV404. * Al-

tid frejdig, naar Du gaar
| Veje, Gud tør

kiendc.Kich.1.239. se ogs. u. befale 1, slime

1, vandre 1.3. ;/. bet.Q.2: Hans rektor søgte

på alle måder .. at lette vejen for sin

yndlingselev. UnivProgr.1948.11.14. se ogs. u.

V lette 5.2. sml.: *Gjør hendes Veie lette,
]

Lad Intet hende trætte
|
Og volde Vee og

Harm. Winth.X.8. || t forb. m. adj. (ell.

art.). *ved Verdens Dagning, da den (o:

i>rn) ei
I

end havde straalt over Men-
's blodige \ei.FGuldb.I.85. ved Fa-
> Død berøves (Nietzsche) den faste

iia^nd . . der skulde have ledet hans aande-
lif^e \'c']e. Roos. Niet2sche.(1937).26. have væ-

• t paa de vaade veje, se III. vaad 4.2.

ivnlig som udir. for moralsk, etisk vurdering;
drls i udir. for rosværdig, rigtig vandel osv.:

Iland gåer sin rene, jefne \e\.Moth.V82.
•retviis og uskyldige Vej frikjendte den
Vromme. JM Hertz. Isr.åd. den lige, rette
• ej, se V lige 3.2, V ret 3.2. dels (jf. u.

\fvej 2) i udir. for dadelværdig, forkastelig

indel osv.: jeg og min Sang vare paa
It-mme \e']e. Grundtv.PS. 1. 144. gaa, være
paa forbudne (nu ogs.: forbudte. CIIans.

HK. 19. tiocinldem.*'iol949.6.sp.3) veje, se

forbyde 1.4. krogede (se kroget 2), krum-
me (se 11. krum 1.5^ ell. bugtede, snoede
veje: for\idcn de lige Veie, gives der kro-

:'<-(Ie Veie og krumme Veie og bugtede Veie

"f^ snoede Veie . . alle disse Veie maae vi

Diplomater og Plattenslagere kjende.iPaiif.

IL.II.723. jf. u. bugte l.i, sno 13. faa, kom-
me, være paa gale veje: Lujcd.Dagb.1.411.

hun er ikke den første Pige, der har været paa
gale Veie, og siden er bleven en brav Kone.
Gylb.XII.17. Du var vel ikke paa gale Veje
dengang? Brandstiftelse, hva? MartinAHans.
NO.211. vender dog om, hver fra sin (Chr.
VI: sin den^ onde Vei, og bedrer Eders
Veie og Eders Idrætter. jer.28.ii. »Det er

10 saa svært, det ene Punkt:
|
Forlad de onde

Veje ! MNSchmidth.Bibelske Sange. (1839). 44.

De onde Veje (o: forbryderbanen). Blækspr.
1893.20. jf. Vogel-Jørg.BO.^(1948).519.

\\ (jf.

Himmel-, Paradis-, Salighedsvej ; især tjj^

m. tilknyttet abstr. subj. i gen. (ofte m. stærkt

svækket bet.-indhold, saa at forb. som falde

paa kampens vej (Heib.Poet.IX.71), for-

lade neutralitetens vej (Pol.*/\tl939.13.sp.l)

betyder: falde i kamp, henh.: opgive sin neti-

20 tralitet). Jeg udvalgte Trofastheds (Chr.VI:
sandheds^ Nqi.Ps.119. 30. han ønskede at

kunne anvende alle Midler til at stille sin Søn
paa Lykkens NQi.Tode.IX.438. Knud La-
vard . . fulgte sin Farbroder paa Martyriets
Yei.CSPet.Litt.45. (han) har fundet Naadens
\e\. Elkjær.NT.63. vandre (paa) dydens vej

olgn., se Dyd 3. jf.: gaa Udydens og Lovløs-
hedens Ne\e.Nystrøm.OF.II.197. livets vej,

(jf. Livsvej^ se Liv 9.3 (og b). pligtens
30 vej: VSO. et afskrækkende Eksempel, som

vil holde de øvrige Familiemedlemmer paa
Pligtens Yel Isak Din. FF. 361. *Thi hvad
de giøre veed de ey,

|
Saa blind' er de

paa syndsens Vey (SalmHj.205.2: gaa de
Syndens Ne\).Kingo.SS.IV.475. Kierk.XIV.
316. ærens vej, se Ære. 9.2) f'cp ell. (især)

relig.) om højere magters adfærd (i forhold

til menneskelivet), hvem fatter Forsynets
Ne\e.Schand.F.161. IsakDin.FF.24. skæb-

4onens veje, se Skæbne 1.3 slutn. spec. om
guds adfarrd, handlinger, styrelse (jf. EEwald.
Den Bibelske Concordantz. II. (1749). 987. Det
nye Testamente, (overs.1949). 518): mine Tan-
ker ere ikke Eders Tanker, og Eders Veie
ere ikke mine Veie, siger Herren. Es.SS.S.

Herrens Vei er i Hvirvelvind og i Storm.
' Nah.1.3. Herre min Gud! Hvor underlige

ere dine \e\e\Blich.(1920).V11.34. herrens
(ell. guds; ogs.: forsynets, skæbnensj veje er

50 uransagelige {vist efter Rom.ll.33: hvor
urandsagelige ere hans Domme, og hans
Veie usporlige; sml. u. usporlig 1.2) D&H.
jf.: Kjærlighedens Veje er urandsagelige.

Hostr.F.46.
\\

(sml. Lære-, Trosvej; relig.)

om den kristne kere, tro, kristen livsførelse

olgn.; ofte (jf. ovf.) i forb. guds ell. herrens
vej(e). (de tog) ham (o: en omvendt jøde)

til sig, og udlagde ham Guds Vei nøiere

(1948: fremstillede „Guds Vej" grundigere

60 for hH,m).ApG. 18.26. nogle vare forhærdede
. . og talede ilde om den vey (1819: den-

ne Lære; 1907: Wcjen). 8m8t.l9.9 (Chr.VI).
'Herrens Veie, du skal gaac,

|
Pege Korsets

Bjælker j)&&.Boye.AD.II.61. nogle . . som

63*
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holdt sig til Vejen (1819: vare af denne

LæreweiJ.ApO. 9.2 (1907). jf. Joh.14.6. 9.3)

(jf. Næringsvej 2; nu især i staaende udtr.

og som sidsteled i ssgr.) om den hane (virk-

somhed, stilling, erhverv (s-gren), karriere),

man vælger, føres ind paa, uddanner sig til

for at tjene til livets ophold, skaffe sig ud-

kommet; levevej; livsstilling, (ofte i forh.

som gaa, vælge en vis vej/ hvor er Herr

F. (o: en militær) egentlig falden paa at

vælge den Yei?Hrz.X.184. Hun er skabt

for Komedien, og det er en god Vei for nette

Vi^er. IICAnd.(1919).Y322. da jeg saa' Da-
merne i Cirkus ride, vilde jeg ogsaa lære

det, og saa faldt jeg ned en Dag . . og for-

stuvede min Fod, saa jeg maatte opgive

den Yei.Reinhard.FC.300. som sidsteled i

ssgr.: „Har De været Militair, Herr Baron?"
— „Nei . . Jeg er gaaet Hofveien, den
civile Carriere." OeW.XF//.32. gaae Sang-
veien (paa teatret). HCAnd. SS. VI. 56. De
vil altsaa gaa Lærer vej en? ChrEngelst.HJ.

48. se ogs. Embeds-, Handels- 2, Militær- 2,

Post- 2, Præste- 2, Skole- 2, Soldater-, Sø-

2.2, Teater-, Universitetsvej. ofte i forh. m.
adj. (part.): den akademiske (SociaXdem.*^/*

1949.5.sp.6), diplomatiske (Bårens.Biografie.

(1813).4), gejstlige (DSt.1936.180), juridi-

ske (Brandes.IX.348), militære (Hrz.X.185.
DSt.1936.180), musikalske (HCAnd.SS.IV
119), studerende (se studere 4.i^ vej.

||

styret af præp. (jeg) mistede min Formue,
og blev sat ud af min Vei, saa at jeg nu maae
leve af en Tension. PAHeib.Sk.11^270. især:

I. styret af i. søge Ansættelse i den diplo-

matiske Yei.Heib.Pros.XI.492. han (havde)
kunnet bringe det vidt i den militaire Vei.

Hauch.MfB.251. navnlig knyttet til verber

(i forh. som sætte, være osv. i vej (godt i

vej), ogs. (nu sjældnere): sætte, være osv.

i en vej (en god ve])): Han havde . . for-

strakt sine Brødre med store Summer, til

han havde bragt dem ordenlig i Yei. Ing.
EF.VI.lOl. De har faaet Deres Børn godt
i Yei.Pol.*/iol940.5.sp.4. Jeg har tre mindre
søskende, der også skal hjælpes i \ei.Social-

dem.^y»1949.9.sp.l. Fattige Forældre kunne
ikke føde deres Børn, indtil de kunne
kommeienVej. Penia.1809.199. En mand
har ikke lov til at blive gammel . . så længe
hans sønner ikke er kommet i we]. Hjortø.Æ.
144. Feilb. sidde i en god vej, (nu næppe
i rigsspr.) leve i trygge kaar, være velstillet,

have sit paa det tørre. Goldschm.II.276. „Er
det ikke en Mand, som sidder i en god
Vej? .

." — „Jo, han har stor Praxis (som
læge) i Ringsted." ffos/r,Dr.55. Har hans
Moster ikke lovet at sætte ham i Vei?
Hrz.X.18. (beløbet) har maaske hjulpet ham
til at sætte sig i Vej som Bogtrykker. Brandt.
CP.357. jeg (skal) nok faa dig sat i Vej.
ErlKrist.DH.57. være i en vis vej: „hvad
Vej er Du i? hvad bestiller Du? hvad
er Du?" — „For Tiden Lysestøber." BKc^i.

(1920). XII. 144. nu var jo Drengen i en
god Vej (o: som handelslærling). Schand. TF. I.

148. Nu har Bodil jo forlovet sig med en af

Ottos Jævnaldrende, der allerede er i Vej.

PLevin.Hjem.(1919). 122. 2. (nu især i forb.

som slaa ind paa en vej, jf. III. slaa 62.7^
styret af paa. Hvor Mangfoldige have ikke
fra ringe Stand svunget sig op til de høieste

Æresposter . . paa den militaire Vei I Hrz.

10 X.185. et Par velhavende Borgere havde en-

gang talt om at skillinge sammen . . og saa-

ledes faae ham frem paa den Vei (o: den
studerende), han saa gjerne vilde. HC^nd.
ML.3. (han) slog . . ind paa den mili-

tære Ye]. DSt.1936.180. 3. j styret af uden.
(i forb. være uden vej, intet arbejde, ud-
komme have), for værende Tid var (jeg)

uden Yei. fLyche.J MineHændelser.(1786).56.
PNNyegaard.S.33.

20 13 . (især til bet. D) i særlige udtr. styret

af præp. (se i øvrigt u. bet. 1.5, 3.5, 6.3, 7.2,

8.1 og 9.3; jf. undervejs samt MDL.).
10) (nu kun dial.) styret af ad. lO.i) i

forb. hen ad vejen (jf. eng. by the way;
ofte brugt som (ret) formel, indholdsfattig

frase) især: 1. (efter opremsning:) og saa
videre, een, der kunde see mig lidt tilgode,

lave mig en Pandekage, og saadan hen ad
Yeien. Blich.(1920).IV 9. og da vi, og da

30 jeg, og da Du — og saa fort videre hen ad
Vejen (o: om ustandselig fortællen). smst.X.
161. paa den Maade faar man sig et Par
Snapse, en Sej del Miinchenerøl og saa-

dan videre henad Yeien.Bregend.HH.il.114.
Feilb. 2. (jf. bet. 16.1^ i parentes bemærket;

for resten. Hans Morbroder i Fyen ligger,

henadveien, for Bøden. Blich.(1920).XXIX.
155. smst.156. hen ad vejen sagt: smst.

XXIY45. han var en særdeles smuk Karl
— hvilket jeg, henad Veien sagt, næppe
troer at han selv vidste, smst.XXV111.98.
3. (sj.) uden videre; pludselig og uventet.

Jeg er . . en bedre Skæbne værdig, end at

min Livsledsagerinde skulde forlade mig
lige hen ad Yeien\ Wied.CM.188. 10.2) i

forb. tage ad veje, d. s. s. tage paa vej(e)

(se bet. 15.3/ „Du er. Fanden taa' mig, da
ogsaa akkurat ligeglad, om der bliver noget

bestilt i Gaarden eller ikke .
.!" — „Aa, du

50 behøver vel ikke at ta' saadan adveje."

Aakj.VB.60. Bregend.HB.208.

11) (jf. bet. (1 og) S) i forb. af vejen
(i rigsspr. poet., sj. af vej. *(vi) jage Myg
og Morgendug &iyei.Hauch.DVII.207. faa

03 dem af vej (o: til at forsvinde) . FrGrundtv.

LK.137. nu næppe br.: hånd maatte af

Veye ska.nes.Slange.ChrIV549). II. I) (til

bet. 1 (og S), jf.: (der) er mangfoldige store

Stene midt i al Landevejen, (vejejerne) har

60 gjort deres Flid for at brække samme . .

Stene af Yeien.Cit.l726.(CKlitgaard.Vend-
sysselskeVeje.(1936).68)) i udtr. for bort-

fjernelse: til side; bort; væk.
\\

(ved be-

vægelsesverber) som udtr. for, at man (egl.
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ved at trække ud mod siden af ell. bort fra en

vej (1), vejbane) giver plads for, aabner vej

(7.3) for ell. undgaar at træffe, spærre for noget

(kommende, mødende); ogs. i udtr. for at

tage flugten fra, undfly noget, (ofte overf.).

•mørknes mit Blik, da
|
Vennerne, skimte

de mig, dreie afveien ihast.FGuldb.S.lOé.

feigt og frygtagtigt (at) løbe af Veien

for den mindste Ulempe. Kierk.XI.202. han
sprang af vejen for den løbske hest

j
vende lo

af vejen (o: køre til side), se II, vende 17.2.

sé, du kommer af veien for hum. Moth.

V81. vAph.(1764). Drengen kom af Vejen

(9: blev lagt i seng). JorgenNiels.FL.41. det

kan nok være, han kom af vejen (0: tog

benene paa nakken) i en fart, da betjenten

dukkede op \ kiøre af Veyen, som naar
tvende Vogne mødes.vAph.(1759).218. (vejen

skulde) være bred nok til een Vogn, —
mødtes derimod to, maatte den ene kjøre 20

„af Vejen", det er over Grøften ud i Marken.
TroeUL.n,l.(1879).178. Efter at Ambulan-
cerne var kørt af Vejen, tog Falcks Red-
ningskorps fat med at sætte Motorvognen
i Sporet. Foi."/ii7944.i6.sp.2. Feilb. (jf. II.

staa l.\) t ståe af veien. Moth.S712. Du
er et fattigt Barn, men faer med en sand
Mund og en tro Uaand, saa kan du vandre
Verden igjennem, du har saa ikke behov
at staae Nogen af Veien. Refsbøll.Erindringer. 30

(1856). 12. Aseninden veg (Chr.VI: vigede^

af Veien (1931: veg . . ud fra Vejen^.

4Mos.22.23. *Jeg Dig vil skiænke Kraft og
Mod,

I
Af Vejen ej et Skridt at yige.Rein.

474. Seiberg.KK.il.100. — spec. knyttet til

gaa (ofte i forb. gaa af vejen for en, t gaa
en af vejen (Slange.ChrlV.948)): Moth.V80.
var det dog ikke . . bedre, at trodse Fordom-
mene . . end at gaae afveien for dem?
Gylb.(1849).VIII.121. (man) har ikke saa 40

Mange at gaae af Veien for (i regnvejr)

som i godt Weir. Chievitz.FG.3. (min moder
og jeg læste latin) sammen. Hun gik dog af

"••len for Cæsar: De bello Gallico.iVicfioiw.

\.ll. Et Skib, der sejler rumskods, skal

a af Vejen for et Skib, der ligger bide-

nd. Anordn.Nr.4**/il897. Artikell7,a. Feilb.

"^ec. (lalespr.) i forb. m. nægtelse: ikke vige

tilbage for, ikke „stikke op for": Jesus holdt
af et festlig dækket Bord, og han gik ikke so

af Vejen for et lille Mirakel, naar Vinen
slap op.AndNx.MJ.I.lOO. IsakDin.FF.148.

uden verbum, i tilraab: af vej en I af
nen! væk! Moth.A32. Tode.Mu8.293 (se u.

: i. varsko^, han (raabte): Afveien deri De
'A alle tih'idc.Drachm.STL.28. Ind af

jen fra Ratemel Wolfh.MarO.388. Feilb.

vejen, skygge I se I. Skygge 8.
||

(især ved
I ns. verber) i udtr. for at fjerne, flytte noget

• tndrende, ubelejligt); undertiden spec. som 60
udlr. for at sætte noget til side (for at bevare
dei, til senere brug) ell. (eufem.) for at dræbe,

ifrde. (ofte i forb. som faa, have, skaffe,
I ttc af vcjen^. stikke af veien (0: skjule.

stikke til side). Moth.S810. skulde det icke

være let at faae saadan gemeen Kielling af

Yeyen? Holb.UHH.I.l. Hvorfor bruger han
. . ikke (post)}lornet, naar han vil have Nogen
af Veien? CBern/i.y///.9. Regjeringen (fandt)

det stemmende med sin Fordeel snarest

muligt at skaffe ham (o: PAHeiberg) af

Yeicn. Fru Heib. HG. 87. *Nu vil jeg . .
|

lukke (skrinet) godt og sætte det af Vejen.

OlafHans.SL.33. Saa vidste hun ikke bedre
end at ty til det gamle Middel og gæmme
sig af Yeien.AndNx.DM.I.193. se ogs. u.

II. køre 1.3, II. pakke I.2 slutn., IV putte 4,

I. rydde 3.2, rømme I.2, I. stoppe 1.
||

knyttet til verber, der betegner en tilstand, i

udtr. for at befinde sig skjult, afsides, borte

fra urolige, travle forhold olgn. Hånd sidder

af veien for katte og skarn (0: lever fredeligt

og ensomt). Moth.V82. S&B. (vi) holdt os

vel afveien fra vor Moder, som altid var
den strenge. JJPaludan.Er.8. især knyttet til

være: Han ligger saa deiligt stille, det vel-

signede Barn . . han er saa rart afveien

(0: i sengen) og kommer"; ikke Noget til I

HCAnd.ML.9. et radrenseapparat . . var
stillet (ind i karlekammeret) for at være af

veien. MKlitgaard.GM.14. jf.: *Nu flygter

jeg bort til Amerika I
| Og naar man saa er

forlegen,
|
Hvor atter man faaer en Peter

fra, —
I
Ja — saa er Peter af Yeien.Winth.

IV42. 1 1.2) (jf. bet. 3 (og 13)) i udtr. for,

om noget er passende, formaalstjenligt, ønske-

ligt, gavnligt; kun i nægtende (litotiske) ell.

(1. br.) spørgende udtr. (Wax det af Vejen at

faa lidt friskt, rødt Blod ind i Slægten?
EmilRasm.BH.150) og især i forb. det er

ikke (ell. aldrig. Bagges.L.11.124. Tops. I.

165) af vejen fat ell. om osv.), det er pas-

sende, „det er ingen skade til'\ det var ikke

af Vejen, om Borgemester og Raad tog sig

saadant aji.Holb.Bars.il.14. Det synes her

ikke af Vejen at indfore, hvad som fortælles

om denne Olufs Bedriiter. Schousbølle.Saxo.

213. et Partie Billard var ikke afvejen.//f2.

V133. Thorvald fandt det ikke af Vejen
at spæde et Gudsord t\\.ThøgLars.FB.92.

Det kan vist ikke være af Vejen med et

Plaster eller to. Mary Skotte.IngersUngdom.

(1926).10.

12) t styret af for; t forb. staa (en) for

vejen, d. s. s. staa i vejen (se bet.li.i).

Holb.Jep.I.5(se IV for 18.6;. || om forb.

uden for vejen se bet. 17.

13) (sj.) styret af fra; t forb. deterikke
fra vejen (&t osv.), det er ikke af vejen

(se bet. 11.2;, Mange . . Svampe er jo spise-

lige, og medens vi dvæler ved enkelte af

Svampeformerne, er det ikke fra Vejen at

fremdrage én og anden af disse. Fedders.S.

1.204. * « i>k *•

14) styret af I. 14.1) 7;/. bet. 12; t forb.

i vejen (ikke i alm. rigsspr. i vej. 'Ingen
tør sig stille først i Vej

|
for Skuddet. Z)rac/im.

DJ.I.123. det er ikke i vej (0: staar ikke
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» vejen). UfF. i veje. KomGrønneg.II.286.

Herrens Miskundhed (borttog) det første

Anstod, som var kast mig i \eye.Rasm
Winth.S.JSO. han havde været i yeje for

noget (o: ude for noget overnaturligt), tffF.),

i udtr. for ved sin plads, beliggenhed, under

sin færden olgn. at være til hinder, gene for,

hindre ell. vanskeliggøre passagen for nogen

ell. noget; ofte overf. (især i forb. som gaa,

staa osv. en i vejen ell. i vejen for en^.

Renden er dyb . .
2V» Fv. ; mens ligger dog

mange Grunde i Vejen, som man maa agte

sig ior.JensSør. 11.91. *Døden (skal) træffe

Hver, som stiller sig
|
I Veien for Vor Villies

Tordenkiler !BredaW.y/J3. (de to fodbold-

spillere) løb hinanden i Yeien. Pol."'/»1940.

12.sp.4. lad mig (o: en arbejderske) kun sidde

. . i min lille Krog paa den store Fabrik . .

jeg sidder saa vist ingen i Vejen. /Sønder-

gaard.ÆT.181.
||
gaa i vejen. Heib.Poet.I.

442. Flyt Dig og lad mig komme forbi!

sagde Ole; den anden blev ved at gaa ham
i Veien. Reinhard.FC.180. Hilda vilde fort-

sætte ud i Strøggadens Lys. Arnold gik lige-

som tilfældigt i Vejen for hende. ErlKrist.

DH.70. overf.: I maa gaa mig i Veyen saa
meget I behager, men ingen Skandflick paa
hendes ærlige Navn og Rygte. Kom Grønneg.
1.290. (jeg) har (ikke) gaaet andre i Vejen
med Hensyn til Forfremmelse. LoA;owo<iv T.
1941.25.sp.2.

II
(hun) kaster sig i Vejen

for E. (o: for at holde ham tilbage). Gjel.HS.
170. især (nu næppe br.) overf.: Nu var her
da ikke andet for, end . . at kaste i Veyen
(o: for fredsforhandlingerne) hvad mand best
kunde finde p&Si. Slange.ChrlY1111. ugierne
haver ieg . . fornummen, at der . . kastes
hannem adskillige forhindringer i vejen.
Cit.l736.(Faisteriana.17). se ogs. u. Forhin-
dringssten, II. kaste 7.i, Sten 7.i samt ovf. 1.3.

II
Et Par Vogtere kom mig (o: en fange) i

Vejen,
|
De blev slaaet neå.Drachm.1,121.

ErlKrist.DH.205. der kom en mand i vejen
med en slæde, se I. Slæde 1.2. jf. bet.lA.2:
Der er kommet noget i Veien, Lewn. Ludv.

II lægge i vejen, (især overf.). Hvor kunde
De dog nænne saaledes at bedrøve den stak-
kels F,, der dog aldrig lægger Dem noget i

Yeien? Hauch.III.Sl. vi taale alt, for at vi

ikke skulle lægge noget (1948: Hindring; i

Vejen for Kristi Evangelium (1819: giøre
Christi Evangelium nogen Forhindring^,
lCor.9.12(1907). (ikke) lægge anstød, et
halmstraa (2), hinder (2.i), hindring(er)
(2,1), en sten (7,i), et straa (Moth.V81. se
ogs. u. Straa S.i), straahalm (2), stød (II.7.2),

vanskelighed(er) i vejen for en, se Anstød
(2.2) osv. refl.: (delfinerne) vilde nok se lidt
nærmere paa den underlige Fisk (o: skibet),
der her havde lagt sig i Vejen for dem.
OscJens.SL.175. Elkjær.HF.67. overf.: *Strax
Haand paa Værket

|
Før mulig Hindring

sig i Veien lægger !Breda/ii.7/.i3i, der er
ingen Fare for, at (materiale)M.d>.nge\ . .

skal komme til at lægge sig hindrende i

Vejen (o: for byggeriet). PoU*U1941.3.sp.2.
\\

staa i veien. Moth.S 716. (møblerne) vare
saa mange, at de næsten stode hverandre
iveien for at see den lille Dreng, //C^nd.
(1919).II.275. Staar jeg i Vejen for Dem,
om jeg maa sipørge.ErlKrist.DH.103. overf.:

Holb.Hh.II.231(se u. Hinder 2.\). Jeg skal

ikke staa dine — Chancer i Yeienl Bergstrøm.

10 MD.153. Han stod sig selv i Vejen, hvis

han ikke gjorde ået.Pol."/iol941.4.sp.3. staa
ens ell. sin egen lykke i vejen, se I. Lykke
2.3 beg.

\\ (nu sj.) i forb. sætte i vejen.
(især overf.). ingen måe sette tørv i veien

for nogen i den almindelige og vedtagne kiør-

sel Cit.ca.l770.(Vider.II.263). (dette) satte

længe store Vanskeligheder iveien for An-
vendelsen af Maskiner til ^/lør) Spindingen,
Manufact.(1872).128. sætte hinder, stød i

20 vejen (for en), se Hinder 2,i, II. Stød 7.2.

II
Ved saa uventet at see mig træde dem

(o: to forbrydere) iveien, standsede åe.Søl-

ler.OE.1.7, det var dig, der traadte i Vejen for

mig (1871: du stod lige imod mig paa Veien^,

4Mos.22.34(1931). jf.: (hjulet) støder heftig

an mod de Brostene, der umiddelbart træde
det i \e\en.PWBalle.K.8. (især Oj overf.

(ofte i forb. træde hindrende i vejen
for en, nogetj; Legemets Svaghed . .

30 traadte ideligen Arbeidet hindrende iveien.

Mynst.Hohl.5. Biskop Thura . . traadte ham
i Veien (o: søgte at forpurre hans plan).

Bruun.(Falsteriana.5). JOlr.(DGL.I.535).
||

(jf. u.bet.lé.i) være i vejen, (ofte i forb.

m. for, t i f'naar ikke særdeles Omstændig-
heder deri ere i Yeyen. MR.1764.126)). var

denne Bonde-Bye ikke i Veien, ville Schiel-

schiør visselig mere og mere tiltage paa den

Kant. PEdvFriis.S.110. Haarene af Mannen
40 (kastes) over paa høire Side, hvorved disse

hindres fra at være iveien (under strig-

lingen). PWBalle.R.56. jeg (syntes) hele Ti-

den at være i Vejen for en travl Tjener.

Pol.*'''il944.Sønd.6.sp.4. overf.: (anabapti-

sterne) søge efter ingen Embeder eller Æres-
Poster, og derfor ere ingen udi Veyen.
Holb.Ep.lV.44. Det var . . tydeligt at see,

hvormeget det var ham i Veien, at hun
roeste denne Fætter. Win^/i./Z.22. her er

50 Vand; hvad er der i Vejen for, at jeg bliver

døbt? ApG.8.36(SkatRørd.). 14.2) (jf. ty. im

wege i tilsvarende anv.; især talespr.) i

udtr. for, at noget ikke er i behørig, tilfreds

stillende tilstand, at det er galt fat med noget.

Da N. N. kom kørende, blev der pludselig

noget i Vejen med Vognen. KalundborgFolke-
blad."/iol943.4.sp.3. næsten kun i forb. m.

være, i udtr. som der er noget (ikke noget,

ingenting) i vejen, hvad er der i vejen?;

60 ofte m. tilknyttet præp.-led indledt m. med
(der er noget i vejen med ham, motoren \)

ell. for (dels m. styrelse, der betegner ting ell.

forhold: der er intet i vejen for ansættelsen

ell. for at osv., dels (nu sj. i rigsspr.) m.
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styrelse, der betegner person: jeg befinder mig
saa ubeskrivelig . . vel, fordi . . Intet er

i Veien for mis. PMøll.(FCOls.PM.58). NP
Wiuel.JL.172. hvad er der i Vejen for dig?

MartinAHans.JR.93. Feilb.). allevegne var

der Noget i Veien, Prindsesser vare der nok
af, men om det var rigtige Prindsesser, kunde
han ikke ganske komme eiter.HCAnd.

fl919).1.38. Nu har jeg gaaet med de
Buxer i 7 Aar, uden at der har været noget
i Vejen med dem; og den første Dag, Du
har dem paa, saa gaar de i Stykker !P«nc/i.

1878.175. hun var glad. Ligesom vi plejer

at være der hjemme, naar der ikke er noget
særligt i Yejen. ERode.JP.llO. der er vist

lidt i vejen med ham (a: om lettere grad af
sygdotn, fuldskab ell. forrykthed)

j 14.3) (jf.

bet. 6(3); nu sj. i rigsspr.) i forsk, (andre)
udtr. for at udøve en ms virksomhed ell. være

underkastet en vis udvikling. || i udtr. for

virksomhed, (give sig, være) i vej med
noget, i færd, gang, lag med. Jeg har længe
været i vej med at skrive til ^g.AOlr. Breve
tilBegtrup.(udg.l924).77. (han) træffer Niels

i Vej med og grave Orme. Soya. EnGæst.
(1941). 14. han gav sig i vej med resten af

groden. FeiiZ*. At være i Veie med et Qvind-
folk. ilfDL. jf.: Hvor han kiører i veie
dermeil (o: bringer forvirring, uorden deri).

Langebi'k.Lex.K124c. fholdeiveje, {ænyd.
d.s.; jf. II. holde 14.i) d.s.s. holde til veje

(se u. bet. I6.2;. Moth. H 239. \\ i udtr. for

(naturlig, jævn) udvikling; om legemlige for-

hold: Efter at alting er kommen i en god
Vei at læges. Tode.ST.11. 79. spec. (jf.ænyd.
hun er nær i veye og u. bet. 15.2; dial.)

i forb. være i vej(e), være frugtsommelig.

Anesen.JG.226. jf. 8m8t.l40. 14.4) om forb.

for i vejen, (jf. bet. 6) i forvejen, forud,

se for sp. i«9»'ff.

15) (jf. bet. 6) styret af paa. 15.1) (nu ikke

i rigsspr.) i forb. paa vejen sagt, i parentes

bemærket (sml. u. bet. lO.i^. Jeg indseer ret

vel . . at det ej alene er Kunstens Sag, at

komme Naturen til Hjælp (o: som i den
franske havekunst) — som, paa Vejen sagt,

ret godt veed at hjælpe sig selv. Blich.(1920).
XV143. 15.2) (ænyd. være paa veje med
noget) t udtr. for at staa i begreb med, være
i færd med, paa nippet til (at foretage sig,

vederfares noget); især (jf. MO.) i forb. som
være (godt, stærkt) paa vej ell. (i rigsspr.

nu især (opfattet) som flt.-form) veje ell.

(nu næppe br.) vejen; navnlig m. flg. præp.
til ell. (sj. i rigsspr.) med: (disse sagn) er

paa Veje med at dø ud. NRasmSøkilde.B.S?.
MDL. Esp.383. jf.VSO.; i ældre tid med inf.

(m. At) direkte ttlknytlet. *Trak jeg da en Fi-

skedræt
I
Fuld af Kogn, saa min Baad var

paa Vei til at synke. NordBrun.D.244. Jeg
var paa Vei at ødelægges paa Sjæl og he-

fterne. JJPaludan.Er.l53. Til den Tid vil . .

(len sidste Mose være drænet og Indsøerne
paa Vej til Udtørring. Achtonfriis.JL.l.T.

(grønlandsskibet) var godt på vej til at blive

skruet ned. Socialde7n."/»1949.5.sp.2. Tusinde
Gange var jeg p a a Ve y e , at bryde mit Løfte.

Ew.(1914).IY319. Jeg var paa Veie til at ud-
øse al min Taknemmelighed for hende, men
jeg holdt mig. Sibb.1.40. GyrLemche.S.II.48.

jf.: Det er nu snart to Aar siden det var paa
Veie, at her skulde antages en Feltskjærer.

Cit.l738.(CChrist.H.124). Tyveri er icke all-

10 eene at tage eens Gods . . bort, men ogsaa
at opsnappe det, som er paa Vejen at blive

hans. Holb.GW.IV2. Jeg var virkelig ingen
slem Dreng, men paa Veien til at blive det.

JJPaludan.Er.5.
\\

(nu 1. br.) i forb. være
paagodeveje (sj. god vej. <S<éB.^ til noget,

være godt paa vej (se ovf.), godt i gang (med
noget), staa over for fuldbyrdelsen, opnaaelsen

af noget, det er på gode yeie.Moth.V80.
Han var . . på gode veje til at træde ind

20 på en glimrende emhedsha,ne.ADJ0rg.JE.6l.

Jeres Fader er paa gode Veje til at blive

den rigeste (i landsbyen). Holstein.BM.60. jf.

tuEste gruppe: Garrick: „Jeg seer, Madame
Merci er paa gode Veie." Mad. Merci und-
seelig: „Nei, saamænd er jeg ikke." Garrick:

„Til at blive Kunstdommer, mener jeg."

Oehl. XVIII. 20.
II (jf. u. bet. 14.3 slutn.;

talespr.) i forsk. udtr. for frugtsommelighed,

svangerskab (vist kun hos kvinder), være
30 paa vej olgn.: Kalk.IV780 (sjæll.). AndNx.
DM. 1.108. kort efter blev jeg paa Vej med
lille Johannes. INalbandiån.Barndom.(1915).
125. ni (børn) havde hun født . . Og flere

Gange havde hun været paa YeySøiberg.
KK.II.37. Feilb. LollO. UfF. jf. ndf.: nu
var det Tid at tænke paa Bryllup, da Marie
var „godt paa Yeie".AlbaSchivartz.Skagen.I.

(1912).23. (nu kun dial.) i forb. være paa
gode veje (If en god vej. Langebek. Breve.

40 393): Lægen.VlS. det er kun tre Uger siden

jeg saae hende, og da kunde jeg mindst
drømme om, at hun var paa saadanne gode
Veje. Blich. (1920).XI1.192. JHSmidth. Ords.

108. Levin. UfF. Feilb. jf.: Det er på gode
veie med hinde (o: hende). Moth.V80. 15.3)

tage paa vej (ell. veje, hvilken form afvises

af Levin.), optræde med energi, kraftudfoldelse.

1. (næsten Icun dial.) i udtr. for arbejde,

virksomhed, bare ikke ta' altfor rask paa
50 Veje (0: med arbejdet). KLars.KV40. UfF.

2. (talespr.) forivre sig, komme i affekt, op-

hidselse over noget og opføre sig ubehersket

(med raaben, støjen, skælden), (ofte i forb.

m. for ell. over), da hun mærker, han hører

det ei, | tager hun atter igien paa Vei,
|

farer rasende i sine Lokker ^ule, |
sønder-

river Ansigt og Bryst.Oehl.Ihdr.1.373. »Alt

hvad lille Hanne saae,
|
Vilde hun og eie;

|

Kunde hun det ikke ifaae,
|
Tog hun strax

60 pti&veie. Bastian. nr.4.1. jeg huskede, hvor-

dan han kunde tage paa Vej over for Moder,
naar der var noget, han fandt uappetitligt.

AndNx.DB.68. (han har) taget voldsomt
paa Veje i en (avis)kxi\)iel.JacAnd.Er.II.
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234. Feilh. || om dyr ell. Ung: støje; larme.

Jeg har . . lagt Mærke til, at Hunden ude

Eaa Tømmerpladsen tager paa Vej netop

ver fjerde N&t.Goldschm. 11.43. Stormen

tog paa \ei.Budde.F.223. *gyser du ej,
|

naar det saadan om Natten ta'r rigtig paa

Vej,
I
naar det bryder i Buske og brækker

i Kiåt.Aakj.RS.17.

16) (glda. thet kom sa til veyyæ, det gik

saadan til (GldaKrøn.201), sv. till våga, jf.

mnt. to wege (ty. zu wege^, holl. te weeg)

t forb. til veje. 16.1) (jf. tilveje-bringe,

-skaffe; især Q}) i forb. som bringe, skaffe
til veje, sørge for, at noget (ønsket, savnet)

fremskaffes, bringes for dagens lys (som re-

sultat af flid, udfoldede anstrengelser) ; i vi-

dere anv. (jf. u. tilvejebringej; fremkalde;

bevirke; afstedkomme. 200 Rixdaler er alt,

hvad jeg kand bringe til yeie.Holb.llJ.V9.

Endelig bragte Ridder Jon . . Rolighed

tii\eie.Ing.EM.III.104. De fleste af Ko-
sterne . . blev skaffet til Ye]e.Duelund.N.141.
(man undersøgte) Registret for Forsvundne
i de sidste Maaneder. De fleste var kom-
met til Ne\e.PoVU1940.8.sp.3. m. tings-subj.:

Biergene bringe overflødig Jern, Tin og
Blye til veye. Pflug.DP.447. Skorstenen (skal)

skaffe den til Fyrene fornødne Lufttræk til

Yeie. SkibsMask.54. 16.2) (vist egl. til bet. 3,

m. henblik paa den rette bane; jf. u. bet. 14.3

og II. holde 14.i; dial.) i forb. som holde
til veje med noget, holde hus med, passe

paa ((anvendelsen af) penge, værdier); holde

til raade med. UfF. jf. (m.h.t. person):

Dersom Konen ikke holdte til Veie med sin

Mand, saa bleve de snart forarmede. FS'O.

11.627.

17) (til bet. 3; nu kun dial.) styret af
nden, t forb. uden vejen f'vej(e). MDL.
Feilb.), (jf. uden A.i) uden for den rette,

vedtagne bane; paa afveje. Moth.U42. Feilb.

spec. (jf. udenvejs og ænyd. *(han)
\
Haffuer

femten Boelskaff vden \ey.Lyndsay.Dialo-
gus.(overs.l591).92v} i udtr. for legemlig om-
gang ell. fødsel uden for ægteskab: Hun har
et Barn, som hun har faaet uden Veyen,
o: som hun er besoved med. Høysg.S.300.
Mars var født af et lovligt Ægteskab med
Juno, men Diana uden Veien med Latona.
Schytte.IR.II.299. Avle Børn „uden Veie".
MDL.(jy.). Han gik uden Veyen i sin

Enkestand, o: han besov een. Høysg.S.300.

jf.: (kongen) lod sig ikke nøje med sin

Dronning allene; men gik uden for Vejen,
og holdt . . M.a.itresseT. Schousbølle.Saxo.350.
Vej-, i ssgr. I) ['vai-] (nu kun dial.

Veje-, fx.: Ye]e-regulenng.Cit. 1813. (Vider.
V.254). se ogs. u. Vej-fred, -ko, II. -kort, -led,

-møde, -skifte 1, -stykke, -viis^. af Vej (især
i bet. 1 og ofte fagl.); foruden de ndf. be-

handlede forekommer der talrige mere tilfæl-

dige ell. letforstaaelige ssgr., hvoraf kan næv-
nes: Vej-adgang, -administration, -afgift (jf.
-skatj, -afmærkning, -afspærring (jf. -spær-

ring^, -anliggende, -anordning, -areal, -arme-

ring (jf. -befæstelse^, -asfalt, -belysning,

-beplantning, -besigt(ig)else (jf. -syn^, -be-

styrelse, -bidrag, -bredde, -brolægning, (til)

-brug, -budget, -byggeri, -bygmester, -dige,

-direktør, -distrikt, -drejning, -dynd, -ejer,

-embedsmand, -etat, -fejemaskine, -flade,

-fond, -forbedring, -forbindelse, -forlægning,

-forlængelse, -forordning, -fortegnelse, -færd-

10 sel, -føring, -gennemskæring, -gren (jf.

-gaffel^, -gærde, -hegn, -hoveri (jf. -pligt),

-hæk, -inddeling, -indsnævring, -ingeniør,

-inspektorat, -istandsættelse, -kam (jf. I.

Kam 5.i), -kasserer (jf. -kasse 1), -knude-

punkt, -komité, -kommission, -kontor, -krum-

ning, -kurve, -laboratorium, -lov(givning),

-lygte, -længde, -maaling, -maskine (jf.

-færdiger^, -materiale, -midte, -myndig-
hed(er), -navn, -omraade, -overflade, -plan,

20 -planering, -poppel, -profil (jf. Profil 1.2-3^,

-pyt, -rampe, -reglement, -regulativ, -regu-

lering, -reparation, -retning, -runding (jf.

-svinge, -rute, -sag, -sand, -side, -singels,

-skabelon, -slyng, -smuds, -snævring, -spalt-

ning (jf. -gaffel^, -system, -teknik(er), -tek-

nisk, -terræn, -tilsyn, -trafik, -transport,

-tromling, -udgift(er), -udgravning, -udstik-

ning, -udvalg, -udvidelse, -underlag, -valse

(jf. -tromle), -vedtægt, -ælte. 2) af III. veje;

30 se Vejeskaal. -afskovling, en. (jf. -af-

skrab(ning); nu mindre br.) handlingen at

skovle snavs, støv bort fra en vej; ogs. (og

især) konkr., om det fjernede, der (er) nok
at bestille . . med Veiafskovling og Ud-
lægning af M&teTi8ile.VeiBygn.(1865).167.

tyndflydende Veiafskovling. smsf. 174. Nat
Tid.*/izl912.Till.l.sp.l. -afskrab, et. vej-

skrab. Landbo.111.161. (lerjorden er) for-

bedret ved Tilførsel af Vejafskrab. iVaiTid.

40 ^''U1937.8.sp.4. -afskrabning:, en. (jf.

-afskovling). D&H. VilhHans.J.57f. Haven.

1927.158. -alen, en. en 1 alen bred jord-

strimmel langs en vej bag vejgrøften, som
regnes med til vejanlægget og er undtaget fra

benyttelse (dyrkning). LandbO.IV.764. Kinch

& Tolstrup.Landboret. (1941).447. -anlæg,
et. det at anlægge vej(e); konkr., om (større)

vej ell. system, kompleks af veje. KancSkr.
^y%1824. Vej- og Kloakanlæg. ZraÅ;.2948.//.

50 4059.\ (jf. u. Vej l.i
;
foræld.) om jærnbane-

anlæg: Ursin.D.166. -arbejde, et. arbejde

m. anlæg ell. vedligeholdelse, udbedring af en

vej. (i ældre tid navnlig udført som hoveri).

Cit.l780.(CChrist. H.lll). Arbol.Næringsloven.

(1940).121.
II

(nu næppe br.) i udtr. for

(som straf) at sættes til (det strenge, kedelige)

arbejde ved vejene. *Saa lad dem (o: de

dømte) da — paa Vei-Arbeide gaae
|

. . i

fire Usidiaeåer. ChrBorup.PM.287. havde jeg

60 Noget at sige, skulde alle disse Bladskrivere

sættes til Neiaxheiå.Hrz.X.W. -arbejder,
en. arbejder beskæftiget ved vejarbejde. Am-
berg. Scharling.Theologeller Digter. (1917).240.

-assistent, en. assistent under vejvæsenet.
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ront.LP.VIIL252.265. TelefB.1949.sp.l02.

•bakke, en. ^^7. -banke; l.ir. (i rigsspr.)).

Stedn.X.220.280. -bane, en. den del af

en vejs overflade (kørebane og rabatter), som
' r indrettet til færdsel; ogs. (jf. Kørebane
1) om den med særlig befæstelse udstyrede

(og til kørsel bestemte) del af vejoverfladen.

VeiBygn.(1865).19. Vejkomiteens skrift nr.21.

I (1949).14. II (1. br.) om kørebane i en (by)-

\ gade. Hele Alleen var dækket med Sne, 10

Fliserne skilte sig ikke ud fra den øvrige

\^\i^x^G.LFeilb.SS.271. Byen hade dengang
kun stenede Vejbaner i Gaderne. ^ndA'^x.

[E.71. AFang.R.1.93. -baner, en. (jf.

-bereder og Vej 7.3; O, sj.) person, der baner

vejen (for en, noget). *tidt ligner Manden El-

, skeren, som Halten ligner Gang,
|
som den,

{
der træder Sporet, er Vejbaneren lig. Gjel.

i Br.51. Johannes (døberen var) Sandhedens
Vejbaner. KMunk. TrePrædikener. (1943). 10. 20

-banke, en. (jf. -bakke og I. Støde 2;

dial.) banke (ell. lille forhøjning) paa en vej.

Vejen gik opad. Da han var naaet til Top-
pen af Vejbanken, standsede Yian.JakKnu.
F.41. UfF.(sdjy.). -bar, adj. (jf. vejsom og

u. suffiks -bar 1 ; nu 1. br.) farbar; passabel;

fremkommelig; ogs. (sj.): lettilgængelig (ad
gode, batiede veje) ^Byggede til Sognestevner,

Kirketjeneste og Krigsforsvar maatte alle

Kirkerne ligge vQ\hajt.Bornh.Samlinger.XV. 30

(1924).5). (en) besværlig Skovvey som .

.

nu er bleven sat i veybar Stand. T/iaar,Z(S.

57. Oehl.Tale.(1819).12(se u. uvejbar;. Kierk.

VIII.380. overf.: Stuck.III.451.
\\ (jf. Vej

2; med.:) Fordelingen af Betændelsen er

; skreden saa vidt frem, at (galdegangen), der

I har været tilstoppet, atter er bleven vei-

\ids.ThBricka.ÅF.87. SaVXXIII.794. -be-
fæstelse, en. (jf. Befæstelse 1). OpfB.*
11.23. se ogs. u. -belægning, f -bekendt, 4o

adj. vejkendt. *Den, der fra Pol til Pol, saa
Veibekiendt, kan vandre,

|
Som i sit eget

Uaus.SkVid.III.lOO. -belægning, en.

OpfB.*II.14. Vejbelægning. Den øverste paa
Bærelaget hvilende Del af en Vejbefæstelse,

omfattende Slidlaget plus eventuelt Binde-
lag. VejkomiteensSkriftNr.2.*(1945).60. -be-
reder, en. (jf. Vej 7.3 ; O ell. relig., 1. br.)

rejbaner. vAph.(1764). Kongedømmet i Græ-
kenland har ikke haft bedre Vejbcreder 50
nd Kommunistkampagnen mod dot. Erik
!øll.(GadsMag. 1946.533). (efter Lud.76)
om Johannes døberen: den store Vejbereder
for Jesus. VBeck.LK.1.36. DagNyh.**/iol922.
Il.f'p.l. -betjent, en. (foræld.) betjent,

(i'n,rr) funktionær under vejvæsenet; vej-

nand. Forordn.^*Utl793.§§3.13. MO. -bt,
n. ^smt. -hveps; zool.) bi af slægten Ila-

iidus, der anlægger sin rede i vejkanter, stier

olgn. haard bund. Spårck.ND.431. Danm io
' KXXV43. -binder, en. (jf. dial.

1 linder og sv. dial. lof-, snarj-, åkerbinda
'. i ITusch.64); nu ikke i rigsspr.^ ^ ager-
nerie, Convolvulus arvensis L. (alm. langs

veje). JTusch.64. MøllH.V312. f -boff, en.

bog (fremlagt paa skiftested), hvori rejsende

kunde indføre anker vedrørende vejenes til-

stand. Cirk.*^il795. Baden.JurO. -bom, en.

(især: fast) bom, hvormed en vej (kan) af-
spærres (jf. -led). VSO. Stedn.III.55. jf.:

Slaaentornen stod som Veibom, man maatte
ride uden om den. HCAnd.(1919). III. 300.
I. -bred, en. (jf. glda. weybreyde; nu
næppe br.) vejkant. Denne Plante er meget
almindelig hos Vejbreddene i Languedoc.
vAph.Nath.VI.190. i Tanker lader (jeg)

Hesten gaae for nær ved Veibredden.
CKMolb.Span.136. II. -bred, en. flt. d. s.

ell. (sj.) -e (Drejer.BotTerm.266). (ænyd.
glda. veg-, weybre(d)(e) ofl,., æda. wæi-,
wægh(æ)breth(æ) (Harp. Kr. 295. AM. 97),
sv. vagbred, eng. waybre(a)d (oeng. weg-
bræde, -brade^, glholl. wegebrede (holl. weeg-
bree^, osax. wegabreda, wegbrede, mnt.
wegebre(i)de, oht. wegabreita (ty. weg(e)-
breit(e);; 2. led en substantivisk afl. af III.

bred, altsaa egl.: „vejenes brede plante", m.
hentydning til urtens lave, fladt udbredte blad-

roset (jf. DF.V.67)
II

sml. -græs 2 || sna-
rest indlaant i da. fra mnt. (ell. oeng.)) S(

plante af slægten Plantago L. (af vejbred-

familien, Plantaginaceae; jf. Strandvej bredj;
spec. (jf. ndf. og Faaretunge^ om de langs

veje og paa dyrkede arealer alm. arter P. lan-

ceolata og (navnlig) P. major (hvis blade an-
ses for lægende, og hvis frø bruges som foder

for stuefugle); ogs. om dele af planten (blade,

(stængler m.) aks) ell. om andre planter, der

(m. h. t. bladformen) minder om P. (se Vand-
vejbred og flydende vejbred u. flyde 6;.

JTusch.173. hendes Canarifugle (havde faaet)

Veibred og ¥nglegTæs.Rahb.Fort.I.399. *Hvor
den lille Sti sig snoer,

|
Og den grønne Vei-

bred groer. HCAnd.SS.XI.530. Rostr. Flora.

I.^*(1925).344. m. hentydning til (forestillin-

gen om), at planten er udbredt ved menneskenes
fremtrængen (spec. den hvide races i den nye
verden): der groer ikke Veibred, hvor ingen
Fod har tT8ia.dt.HCAnd.(1919).IV303. Glat
Vejbred er . . indført til Nord-Amerika, hvor
den har faaet det betegnende Navn: „De
Hvides Fodspor''. MøllH.VI.220. National-

musA.1950.56.
\\

glat (Andres.Klitf.175.
Rostr. Flora.I.'*(1925).345) ell. stor (vAph.
Nath.VIII.385. FrGrundtv.LK.56) vejbred,

(jf. Groblad, Lægeblad slutn., I. Munke 3

samt 1. Kæmpe 6(1);, P. major L. lancet-
bladet (CGRafn. Flora. 1. 642. se ogs. u.

lancetbladet; ell. (nu næppe br.) spids
(JTusch.173) vejbred, (jf. Ribbeurt) P.

lanceolata L. || hertil bl. a. (foruden de ndf.

anførte) Vejbred-familie, -frø, -Itnop, -olie,

-saft, -slægt, -stængel, -te, -vand, se

især FolkLægem.1.68.11.24. III. -bred, adj.

af bredde som en vej. Parken var stor som
en skov med vejbrede gange og raarkstore

Yilxncr. Herdal. Enegnaflandet.(1939).170. næ-
sten kun (jf. -stiv 1 ; dial.) om vogn: hvis hjul-

XXVI. Rentrykt '*/, 1061 64
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afstand svarer til vejsporets bredde ell. er

bredere end dette. MDL. FrGrundtv.LK.211.

UfF. Feilb. -brod-bl»d, et. (ænyd. vey-

brede blad) blad af vejbred (II); ogs. (dial.,

især i flt.) om vejbredplanten. Pfiug.DP.486.

Thurah.B.31. Lucie troede, hun var syg, og

vilde have, hun skulde lægge Vejbredblade

i sine Strømper. JPJoc./.72. FolkLægem.IL
11. VareL.*914. -bred-bladet, adj. (bot.)

med blade, der minder om vejbreds (II); i

plantenavne som vejbredbladet vandaks,
Potamogeton coloratus Vahl (Lange.Flora.^

(1851).104. Raunkiær.Flora.' 20 (smst.*(1922).

21: Vejbred -Vandaksj^, vejbredbladet
skeblad (nu: vejbredskeblad^, Alisma plan-

tago-aquatica L. (VSO.). -bred-skeblad,
en. (jf. u. -bred-bladet og Vandvejbred^ ^
Alisma plantago-aquatica L. Lange.Flora.155.

MentzO.Bill.^403. -bred-vandaks, en.

^ se u. -bred-bladet, -brev, et. (sv. (foræld.)

vågabrev; genopt. af purister fra ænyd. weg-,

weybreff, jf. ænyd. glda. veybreff, rejsekost;

sj.) brev, der medføres, -gives paa rejse som
anbefaling, pas olgn. (afladskræmmeren Ar-
cimbold) var . . forsynet med et Veibrev,

der paalagde de kongelige Embedsmænd . .

at modtage og beværte \idkra..Allen.lI.417.

D&H. -bro, en. dels (som purisme) gen-

givelse af Viadukt (Meyer.1093. Hjortø.Af-
løsnings-Ordbog.(1933).81), dels (og især; jf.

-overføring; fagl.) om bro forbeholdt vejtrafik

(mods. Jærnbanebroj. Lokomotiv T. 1939. 10.

sp.2(se M. -million;. Bek.Nr.22VUl942.over-
skr. -brydende, part. adj. (jf. -bryder og

forb. bryde vej u. Vej 7.3; G), l.br.) (vist

dannet som et mere dansk udtr. end:) bane-

brydende. HøjskBl.l883.II.395. Verdenskul-
turens vejbrydende Aander. Jo/isDarø.f^or-
bogf.Bogvenner.1919.9). -bryder, en. (jf.

-brydende og Pioner (2); O, mindre br.)

banebryder. FrHamm.Kirkehist.il.379. Pont.
LP. VI.24. Pasteur hører til de store Vej-
brydere i Naturforskningens . . Historie.

OBang.EK.II.398. -bryn, et. {ænyd. d. s.;

nu kun (sj.) som purisme) vejkant. Moth.
V83. JBaden.Oram.28. HjælpeO. -bak, en.

hver af de træbukke olgn., der paa nyanlagte
ell. -istandsatte veje afspærrer en del af køre-

banen paa en saadan maade, at køretøjer

tvinges til at bevæge sig i vekslende, af buk-
kenes fra tid til anden skiftende placering af-
hængige siksaklinier, hvorved dannelse af spor
(II.1.3) i den bløde overflade undgaas, mod-
virkes. VeiBygn.(1865).154 f. (han) satte i

lange, flotte Spring over de skrævende y&y
huiLke.Kidde.AE.I.135. -by, en. (jf. glda.

(æda.) stedn. Wægh-, Weybv (Stedn.II.

64f. Trap.*V.211.V1.128), fsv. stedn. Væghby
(Hellquist.Desvenskaortnamnenpå-by.(1918).

27); hist., 1. br.) langby. Steensby.Oeogr.42.

"^ySCCr, en. person, der bygger (lader
bygge) veje. VeiBygn.(1865).45. Carlos III
var (Spaniens) store Vej bygger og anlagde
de store Hovedveje mellem Madrid og By-

erne. HAPaludan.Sp. 113. -hjgningf en.

anlæg, bygning (jf. II. bygge '6.i) af vej(e).

Olufs.Oec.V478. TeknO. \\ hertil bl. a. Vej-
bygnings-fag, -ingeniør, -kunst, -ma-
skine, -materiale, -redskab, -byrde, en.

(jf. Vej 6; nu næppe br.) byrde, man bærer,

fører med sig undervejs; i ordspr., fyndord
som ingen vejbyrde er bedre at bære
end visdom (Molb.Ordspr.32; efter oldn.,

10 se Norrænfornkvædi.(1867).44), den tun-
geste vejbyrde er en let pung (Molb.
Ordspr.nr.3810; jf. PSyv. 1.345).

Vejd, en. se Vajd.

Vej -dag, en. (jf. Gang-, Spanddag;
emb., foræld.) dag, paa hvilken der (af land-

ejendomsbesiddere) udførtes pligtarbejde (2)

ved vejene. Skolelæreren er fri for Vejdag
in natura. PJTetens.Lovgivningenom Skatter.

(1855).112.

20 1. 1 Vejde, en. flt. -r (OeconJourn.1757.

414). ifra ty. weide, føde, græsning, græs-

gang, det at gaa paa græs; besl. m. IV-Y
vejde) græsning; græsgang; kreaturføde.
Holsteenerne profiterede paa deres Veyde
og GTæsnmg.OeconJourn.1757.413. Lucernen
. . har den Kraft i sig at den . . setter Fedme
paa Creaturene, saa at naar den voxede af

Naturen hos os kunde ingen Veide være
hedTe.Adr.yd762.sp.l.

II. Vejde, en. ^e Vajd.

III. Vejde, en. se I. Vede.

rv. t vejde, v. -ede. (fra ty. weiden;

sa. ord som V vejde) m. h. t. kreatur: (lade)

græsse, gaa paa græs; lægge til, opføde
(paa græsmark). Rostgaard.Lex.V38b. En
Stald-Stud, som er veydet i Holsteen, veyer

45 å, 55 LisTpnnå.OeconJourn.1757.413.

V. vejde, v. ['vaida] (ogs. skrevet (ef-

ter ty.) weide (VigMøll.HJ.188), waide

40 (Meyer.*1138. DJagtleks.1352). — nu næppe
br. vie (VigMøll.HJ.188), veje (Phønixb.

TC.I.Nr.3.4. Blich.(1920).XVII.9. CollO.

jf. Moth.V85 og u. udvejde^^. -ede. (ænyd.

veide, jage, fange (især om no. forhold), glda.

we(y)de, jage, fange, fsv. vej)a, no. (dial.)

vei(d)e, jage, fange, oldn. vei5a, jage, oeng.

wæj)an, jage, strejfe om, mnt. weiden, jage

(med falke), udtage vildtets indvolde, oM.

weidon, jage, søge føde (ty. weiden ogs.:

50 græsse, udtage vildtets indvolde); afl. af subst.

oldn. veiSr, jagt, fangst (no. dial. veidd^,

oeng. waj), jagt, omstrejfen, mnt. weide, føde,

græsning, græsgang, oht. weida, føde, græs-

gang, jagt, fiskeri, rejse (ty. weide; jf. I. Vejde,

IV vejde^; besl. m. sanskr. véti, efterstræber,

forfølger, litauisk vyti, jage \\ i nyere spr.

som laan fra no. ell. ty. (ell. arkais. (i bet.l);

delvis sammenblandet m. IV veje^) I) (især

arkais. ell. som norskhed) drive jagt paa,

60 fange vildt (og nedlægge, dræbe det).

Allerede i . . Hagen Adelsteens Tid var det

forbudet i Norge, at vejde Hvalene, som for-

følge Sildene. JLybecker.Fiskene o^Fiskerierne.

(1792).46. *de vejdede Bjørn med Spyd.



853 Vejde- TCje 854

Rørd.B.13. jf. DJagtleks.1351. 2) (efter ty.

(aus)weiden; jæg., dadlet VigMøll.HJ.188)
m.h.t. (haar) vildt (egl. vist spec: hare):

(opskære og) udtage indvoldene; brække
(5.io) op; tage (II.46.3) ud. veie en hare.

Moth.V85. jeg . . stod hos Skytten og saa

ham „veide" en Bnk.Rosenkrantz.E.éG.
\\

især (jf. udvejde^ i forb. vej de ud. Man
veie ikke Haren ud, for den Raaes. Blich.

(1920). XV11. 9. DJagtleks.1352. jf.: *naar
Morten hånd røy om,

|
Strax Skiøtten

veyet ud, hans lille småle \om. Phønixb.
TC.I.Xr.3.4.

Vejde-, t ssgr. ['vaida-] (ofte (efter ty.)

skrevet Waide-, ogs. (i ord m. ren ty. form)
Waid- ['vaid-]^. (efter tilsv. ty. ssgr. m.
waid(e)- (sml. Y. vejde; jf. dog Vejde-haar,

-skab, -tittej; især jæg.) -haar, et. (fra no.

vei(d)(!haar (ogs. veerhaar^, ;'/. i'si. vei5ihår

;

til det u. Y. vejde nævnte no. dial. vei(d)e,

jf. no. veidehorn, følehorn, og Vejrhaar; vist

kun i flt.; nu næppe br. (undt. no.), jf.:

„endnu alm. i Brug, navnlig hos Jægere,
men ogsaa hos Andre." Letui. „synes i Færd
med at forældes, men bruges dog af Natur-
historikere, Jægere (osv.)."sa.} knurhaar;
varbørste. vAph.(1759).1.681. Snuden (paa
svartsiden) er begroet med mange Veide-
haar ( Kniirhaar) eller Børster. Skrivter af
Xaiiirhistorie-Selskabet.1,1.(1790). 98. Veide-
haarene . . hos nogle Arter Springmuus (er)

lige saa lange som hele Kroppen. Schouw
(hEschricht.DF. 25. III Tid. 1865/66. 164. sp.2.

S&B. •hul, et. (efter ty. waid(e)loch (der

ogs. træffes i dansk jægersprog (i formen
Waid-;.- Frem.^*U 1927. omslag. 2. DJagtleks.

1352); nu næppe br.) endetarmsaabningen
hos (haar) vildt. Hannen (hos odderen) har
paa Veidehullet (anus) to Kjærtier. Skov-
dyrkn.(1865).32. CollO. -kucle, en. (vel

dannet til -vund; jf. -skud; jæg.) (skud af)
kugle i maven; vist kun i formen Waid-:
DJagtleks.1352. -skab, et. (no. veideskap,
oldn. vei5iskapr; ;'/. -værk; (nu) kun no.)

(i'i'jt paa, fangst af) vildt, jagtbytte. Moth.
V85. -skaf: Egede.OM.34.174. -skad, et.

(vel dannet til -vund; jf. -kugle; jæg.) skud,
der rammer i mave ell. tarm, underlivet (uden
at dræbe øjeblikkelig); vist kun i formen Waid-:
DJagtleks.1352. -titte, en. (fra no. veide-
tit, til Y. vejde (i bet.: drive fangst, m. hen-
blik paa fuglens karakteristiske maade at søge

efter føden paa) og II. Titte; nu tnst kun no.,

jf. S&B.) V stenvender, Strepsilas interpres.

Kjærbøll.455. CollO. -tite: EPont. Atlas. I.

624. vAph.Nath.VIir.388. Nemnich. -vand,
adj. [især m. ty. udtale] (fra ty. weid(e)-
wund, saaret i indvoldene (ældst om menne-
sker); m. h. t. sidste led jf. Vunde; sml.

-kugle, -skud; jæg. (vraget VigMøll.HJ.190))
om (haar)vildt: ramt i mave ell. tarm, under-
livet (uden at dræbes øjeblikkelig). FPJDahl.
(OrdbS.). waid- (weid-): Frem."/* 1927. om-
slag.2.jf. Meyer.* 1138. -værk, et. (ænyd.

weidverk; fra mnt. (ty.) weid(e)werk; ;/.

-skab; nu vist kun anv. (jæg.) som (bevidst)

citat fra ty. (jf. DJagtleks.1352)) om jagt (ud-
øvet paa jægermæssig vis) ell. om vildt (spec:
fuglevildt), især betragtet som jagtbytte. For-
søg til en Beskrivelse af Danmarks og Is-

lands Fugle eller Haandbog i det danske
Veideværk.A CTeilmann, (bogtitel. 1823). leve

af veid\eTk.Moth.V85.
Vej-dæk ell. -dække (Bl&T.), et.

sliddække paa en vej. færdige Vejdæk af

Asfaltbeton. Vejkomiteens Skrift Nr. 9. (1930).
47. -dæmnins^, en. dæmning (2.2), der

bærer en (del af en) vej. NyCollegial-Tidende.
1842.412. VeiBygn.(1865).14. LandbO.lV.
765.

I. Veje, en. se Væge.
II. Veje, et. se Vir.

III. veje, V. ['vaia] Høysg.AG.97. (tid-

20 ligere ogs. skrevet veige. Holb.Ep.V.*55. Nv
Haven.0rth.181. Lodde.XT.18. vaje (vaie).

Harboe.Mar0.469ff.). præt. -ede ell. (nu kun
dial.) -te (Ew.(1914).1.179. Dania.IX.38
(sydsjæll). SjællBond.172. LollGr.63. Flem-
løse.14.164. jf. UnivBl.I.388(sjæll.). Thor-
sen.llO. Kort.148. LollO.) ell. (i alm. rigs-

spr. nu (næsten) kun fagl. (gldgs.; (delvis)

efter ty.wog; jf. Levin. VSO.) i bet. 2, i forb.

m. vægtangivelse (m. tanke paa den i vejnings-

so øjeblikket udfundne vægt)) \og [vo'q] (Moth.
V86. Høysg.AG.97. Feilb. i bet.2: Pfiug.DP.
190. HCLund.Samler.n.(1804).306.416. Rist.

P.41 (arkais.). Larsen-Ledet.LK. II. 267. III.

11. Flemløse.56. UfF. se ogs. u. bet. 2.2 ogs.

i bet. 3-4: HSneed.ED.165. Wilst.Il.VIII.

V.72. Drachm.DJ.1.322. Flemløse.27); part.

-et ell. (nu dial.) -t (UnivBl.I.388(sjæll.).

Flemløse.l4. LollGr.63. jf. Kort.148 samt
Moth.V89 u. væge;, vbs. f -else (Holb.DNB.

40 569) ell. -ning (s. d.), jf. Vægt. (ænyd. glda.

weye, weghæ (præt. wey(e)dhe, wog(h),
wow;, æda. wæghæ (Kalk. V 1161. AM.
FlensbSl.§49), sv. våga (præt. vågde, ogs.

vog) , no. veie (præt. veid(d)e; og vege
(præt. \og), oldn. vega (præt. vå, flt. y(}gn),

oeng. wegan (eng. weighj, ty. wågen (trans.)

og wiegen (intr.; præt. \fog), jf. got. gawigan,
bevæge, ryste, samt (kausativet) got. wagjan,
sætte i bevægelse, oeng. wecgan, mnt. weg(g)en,

50 oht. wecken, wegen (jf. bevæge, forvoven,

gevaagen;,- grundbet.: faa til at bevæge sig;

besl. m. lat. vehere, føre, samt 1. Vaag, I.Va-
ge, II. vakke. Vej, Vogn, Vugge, Vægt

||

sml. vægte)
i) (i reglen opfattet som hørende til bet.

2-3; i rigsspr. nu oftest i overf. anv.) (ved

sin vægt, ved at udøve et vist tryk, pres) be-

væge noget (op ell. ned). At veie, at tage til

Wægt o: at løfte Stenen ved at trykke

60 Brækstangen ned. Giersing. Landoeconomien.
I. (1825). 34. jf. Feilb.111.1026 a^«-. sml. \
(maaske egl. til I, vaje ell. IV veje, der tid-

ligere opfattedes som en spec. anv. („svinge

sværdet") af III. veje;; Vildbøfler jog han

64*
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under Bambustaget |
og vejed kækt i Afrika

sit W&hen. Rørd.Klokkerne.(1926J.71. || (jf.

modveje^ næsten kun i forb. m. (trykstærkt)

adv. veje ned, tvinge, tynge ned. For over-

hovedet at faa ambulancen af sted fra ulyk-

kesstedet (i den dybe sne), maatte syv-otte

passagerer ind i baarerummet for at veje

den bageste bilende ned. Pol^^^il950.6.sp.5.

jf.: Far da vel, du Guld, som veier
|
Mangen

Siæl i Helved nedl Stub.23. — navnlig (jf. i'o

op 9.2 og opveje 1 og 3) i forb. veje op.

I. trans.: hæve, løfte i vejret; især m. h. t.

genstande (der tænkes) anbragt paa et veje-

redskab (vægtskaal(e), bismer) og løftet i det

mindste til ligevægt. Moth.V86. man (bør)

tage saa mange Hagl, som kunne veie denne
(o: kuglen) Qp.Johannsen.Jagtbog.(1871).16.

Den skønneste kendte Vægt i Haanden er

en Kvindes Bryster, sand Vægt; al anden
Vægt lader sig veje op af det der er tun- 20

gere.JVJens.RF.lOl. Feilb. jf.: (legen) Veje
Bismer op, man tog i Krogen og den ene
Hank, det gjaldt om at veje de fleste Pund
op.Aagerup-Kirkerup.(1946).48 samt: man
brugte en lang stang til at veje dem (o: ste-

nene) op med. UfF.(sml. Feilb.). (især fg)

overf.: have sa. betydning, værdi som; gøre

det ud for; gøre fyldest for. (undertiden ogs.:

overgaa i betydning, værdi; være bedre end).

Biarke . . veier op en liær.Oehl.XXXI.255. 30

Følelsen af, at vi aande, vi er til,
|
Veier

op al den Lyst, ellers byde man vU.Aarestr.

SS.V.205. Elkjær.MH.9. i forb. m. med, i

(næsten kun nægtende (ell. spørgende)) udtr.

for at (kunne) erhverve noget for en meget
høj pris ell. være overmaade dyrt, ubetaleligt:

ikke være til at veje op, (kunne) veje
noget op med guld (se I. Guld 1.3^ ell.

penge, alting stiger . . vil du have Ost,
Gryn, Lius, Brende, saa kand mand ikke 40

veje det op med Venge.Eolb.Bars.II.12. *Et
u-skatteerligt Mon! ej muligt op at veje

|

Med Perler, Purpur, Gnld.LThura.Poet.llS.
paa Sjælland er (gaardene) ikke til at veje
op med Yenge.Schand.BS.35. VSO. 2. (jf.
bet. 2) intr.; især (jf. dog S&B.) i forb.

veje op med ell. (i rigsspr. nu navn-
lig) (i) mod, (kunne) balancere med, have
(mindst) samme vægt som; især overf.: være
af (mindst) samme betydning, værdi som; 50
kunne maale sig med, hamle op med. (de
fremmede mønter) som ikke kunde veye op
med dem (0: de danske mønter), blef vur-
deret . . lingere. Slange.ChrIY475. Frankrig
. . har ont ved at veie op med Engeland.
OeconT.V1.122. *Jeg mærker jeg kan veie
op med (Oehl.(1831).1.80: modj ham

\
I aUe

Ting, om saa det er i J^Sivnet.Oehl.ND.306.
Kunde Kuben . . veje op med 1 Skp, Rug,
var der ingen Fare ved Overvintringen, eo
Halleby.33. veje op mod: Falst.Ovid.49.
(han) havde været en meget brav Ridder,
men desuagtet kunde han dog ikke veie op
imod Ridderen af det gloende Svæid. Biehl.

DQ.I.6. *mine Skibe veie
| Vel op mod

(Oehl.(1841).in.88: Opveie^ dme.OehUII.
98. Elbtolden . . vejede op imod de sven-
ske Østersøtolde. Fridericia.DPU.285. Feilb.

2) have (en vis) tyngde, vægt. 2.1) uden
nærmere bestemmelse. Moth.V86. *Min Fører
steg i Baaden . . | Jeg fulgte ham, og, som
om jeg kun (0: kun jeg) veied,

|
Fik Baaden

først sin Last, da jeg var nede. CKMolb.
Dante. 1.46. || især m. prægnant bet.: være af
betydelig vægt; veje (g(fdt) til (se bet. 2.3).

Skatmester! tag et Fad, af dem som vejer,
|

. . det bedste som jeg e\ex.Rich.III.37. jeg

skal love for, at vaadt sand er noget, der
vejer 1 2.2) (jf. bet. 2.3J i forb. m. nærmere
bestemmelse. \\ i forb. m. præp.-led; dels m.
i, til angivelse af, hmlken vægtenhed der regnes

med, benyttes: En Kubikfod (kobber osv.)

vaier i Pund: (osv.). Harboe.MarO.469. en
Minebombe ødelægger ligesaa mange Kva-
dratmeter Areal, som den vejer i kg. For
Stand.1940.292.sp.2. dels (talespr., især bu-

tiks-spr.) m. til, t angivelse af den til

det vejedes vægt svarende pris (ell. kate-

gori): Osten veyer til en ^ig^ddler.Eøysg.S.
130. PEdvFriis.S.70. e.alm. jf.: (bokseren)

vejede . . til mellemvægt. SoctaWem.'/i 2 55(?.

8.sp.l.
II

i alm. spr. især i forb. m. vægt-

angivelse, (i udtr. som kassen vejer (over)

200 pund ell. sine (stive) 200 pund; han
vejer 70 kg (nøgen, i undertøj) osv.). en
Guldring, som veiede en halv Sekel. 1Mos.
24.22. Hvor den (0: kongekronen)

|
Er .

.

tung! hvor mange Pund monstro den veier?

Oehl.ni.33. Druer, som veiede 12 Pund
hollandsk Vægt. VeilVin.(1839).4. Med fyrre

Foraar paa sin Bag
|
hun vog tre Hundred

Pund. SigfrPed.BlaaMandag.(1931).55. fem-
ten skræddere vejer et pund, se Skrædder 1.2.

— i forb. m. adv. veje let (nu næppe br.;

MO.), (kun) lidt (smst. VSO.), (lige) meget,
mere, mest: udi Indien kand mand under-
tiden for en Kniv, Gaffel eller Sax faa af

de Vilde et Stycke Guld, som vejer ligesaa

meget.Holb.Kandst.il.1. LollO. se ogs. u.

Pund 1. jf.: fortell .. |
Hvor høyt din

Deylighed og Skionheds Pund har veyet.

JFriis.51. veje tungt (i vægtskaalen). Syl-

mus.Geom.66. MO. jf. u. tung 1. veje lige

(med noget), have sa. vægt (som) (ofte

overf.): hendes Guld med hans ey lige voeg.

PoulPed.DP.(1937).30. vAph.(1759). Som
man vil se, vejer formerne med og uden w
næsten \ige.MKrist.(NoB.XYI.109). 2.%) (jf.

ovf. 1. 40ff.) i faste forb. m. adv. (adverbielle

udtr.). veje 'over, 'under, have overvægt,

resp. undervægt. Moth.V86. postvæsenet sæt-

ter strafporto paa breve, der vejer over
j

hvis svinene vejer over eller under (0: lig-

ger over ell. under den gældende vægtgrænse,

slagterivægten), betaler slagteriet dem med
en lavere pris pr. kg

j || især i forb. veje
'til, (jf. u. bet. 2.1 og i samt IL til 33.2;

have en betydelig vægt, være meget tung.
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(grisen) er feed os: veier til. SHeegaard.UT.
110. en rod tyk Halsring af den Slags Guld
der vejer tiLJVJens.SS.14. UfF. i forb. som
veje godt (D&H.), for lidt, (1. Ir.:) tungt
((guldmedaillen) vejede tungt til i haanden.

PoV^/1*1949.16.sf.3) tU: Slagteren væder
Kodet for at det skal veje bedre til. FT'ed.

BB.386. (drengen) og hans lille Slædetoj

vejede for lidt til.DagNyh."/il912.1.sp.5.

LollO. 2.4) overf.: være af en vis værdi, be- i'o

tydning, vigtighed; ofte i forb. som (ikke) veje

lidt, meget, mere, mest, stort, tungt (se

tung 4.1; ;'/• tungtvejende^. *Min Skat og
Glæde Nat og Dag,

|
Som over alting veyer.

Brors.95. En stor statsklog Tanke veier

meer for mig, end en Kiona.Ing.PO.11.13.
i verden vi (o: studenterrie) slet intet veje.

Hostr.SD.11.129. Den ældste japanske Litte-

ratur . . fylder ikke videre og vejer ikke

stort. NMøll.VIAtt. 1. 33. m. prægnant bet.: 20

have stort (det største) værd: *en Mand . .

som paa Børsen veier,
| Og som i Handels-

verd'nen er hekiendt. PalM.IVlOO. det er

ikke saa meget afhandlingens lidt overfla-

diske betragtninger som det nye stof, den
bringer, der vejer { i forb. m. (i)mod: Ey
nogen Forfriskning mod denne kand veye,

|

At have sin Jesum. Brors.169. smst.73 (se u.

VI. ved 12.1;. »Veier Kunsten Intet
|
Imod

li&tuTen?PalM.U.40. EJessen.RI.133. jf. u. 30

bet. 2.3: denne ene (fortælling) vejer til i

Vægtskaalen. Der gaar ikke mange paa
Pundet af den S\a.gs. Drachm.LK.77. De tre

tatuetter .. vejer ikke synderligt til i

•1 ichelangelo's Livsværk. Brandes. MB. 121

.

Baade talmæssigt og økonomisk vejede Dyr-
kerne af disse Erhverv (0: handel og indu-
^tri) kun lidet til. Unvald.KF.337. 2.5) i

>dere anv., uden (udpræget) tanke paa vægt,

ingde; dels (nu næppe br.) i udtr. for at 40

^e t besiddelse af en vis rigdom, formue:
'Kt Tusind Daler han, jeg troer, vel vejet

lir. Holb. Paars.226. (min kæreste) veier over
i.OOO Rdl., og dem har jeg udmærket Brug
>T.Ploug.Sylv.l7. „Fut."III.(1875).93. dels

'].) i udtr. for alder: »Stine neppe tyve
omre \og.PalM.AdamU.l.67.
3) udfinde, bestemme, fastslaa, skøn-

ne om vægten, tyngden af noget (v. hj. af
"•jeredskab ell. ved at løfte paa genstanden). 50
' om faste forb. (ofte til bet. 4) m. ord som
iiiiio, vrage, vælge se disse ord). 3.1) t

'. (ofte i forb. som veje med (vAph.
I). e. br.) ell. paa (en) bismer, vægt-

^kaal) (i en (vægt)8kaal. Dan.5.27(Chr.VI;
'H71: paa;. jf. MO. VSO.) osv. (JJuel.366.
I hiele.III.79. Lysgaard. L.24), veje i haan-
i'.n (se ndf.); om (billedl.) udtr. som veje

' ')eet paa (en) guldvægt, man kan ej alt i

'^/i. raed; 8kaale(r) veje se Guldvægt 3, 60

kaal 2.8>. IIolb.Hh.I.570. »Greb Alfader
in gyldene Vægt . .

|
Greb saa paa Midten

"A _yog.Wilst.Il.VIII.v.72. (det) er tilladt
' lejermetteren) efter en vis Taxt at veje hele

Vognlæs paa Apparater, han har anbragt
paa offentlig G&de. JurFormularbog.^519. uau-
toriseret Maalen og Yejen.Goos.11.202 (jf. u.

I. maale l.i^. Efter Løbet maa (væddeløbs-

rytterne) begive sig til Vægten for paany
at blive ye]ede.IdrætsB.II.816. Bismervægt
. . paa den ene Side kan vejes l^i kg og
paa den anden Side kan vejes 10 kg.PolitiE.

Kosterbl.*U\1924.3.sp.l. i børnelege: veje salt

(ell. smør. lÆO.), saltebrød, se I. Salt I.2

beg., Saltebrød. m. vejeredskabet som subj.

(især m. nærmere bestemmelse: vægten vejer

galt, rigtig
j
en personvægt, der vejer fra

10 til 250 pund \): At overveie er dannet af

at veie; Vægtskaalen veier, eller paa Vægt-
skaalen veier msin.Kierk.VIII.385. jf. bet.

4.1: *Den strenge Lov, den kjender ei vor
Smerte,

|
Endskjøndt dens Vægtskaal veier

Liv og 'Død.Hauch.SD.1.152. f parf. vejen-
de brugt m. pass. bet.: I Henseende til For-

handlingsmaaden, inddeles Vårene . . i maa-
lende, veyende og tællende. Kiøbm Syst.I.ll.
Sponneck.T.11 .148. || i udtr. for at skønne
om en tings vægt ved at tage den i haanden
og løfte paa den. (ofte i forb. veje noget i

haanden^. vAph.(1759). *de drejed Sølvet,

bytted om og vog
|
hver Mønt i Haand.

Drachm.DJ. 1.322. *han vejed dens (0: kla-

sens) Vægt
I

i sin brunede H&and.OlafHans.
Tværveje.(1904).72. Tilsidst tog hun vejende
en Bog i }ia,a,nden.LeckFischer.HM.27. i sa.

bet. (især talespr.): veje paa noget, hun tog
sølvskeen og vejede paa den I uegl.: hvis

den Lidende . . tager denne Evighedens
Tanke ligesom i sin Haand og veier paa
den. Kierk. VIII. 389. \\ i forb. m. adv., i

(særlige, i rigsspr. nu sj.) udtr. for rigelig,

kneben ell. (u) rigtig vægt (ved salg), veye
falsk til en Sinden.Mossin.Term.33. Køb-
manden vejer sine Varer knapt eller rigeligt.

D&H. Karen mente, at Købmændene skulde
veje godt lisom i gamle D&ge.Gravl.JB.
20. det er vel vciedt (0: der er god vægt,

overvægt). Moth.V86. vAph.(1759). MO. 3.2)

(jf. ovf.l.36ff.) i faste forb. m. adv. I| veje
af. 1. (jf. afveje 1) ved vejning fraskille en
vis del, portion fra en større masse, mængde.
vAph.(1764). han var i Færd med at veje

nogle Poser Sukker iif.Schand.TF.1.78. Ap-
pelsinerne bliver vejet af til mig. MLorent-
zen.AL.lO. 2. (jf. afveje 2) f udfinde den
nøjagtige vægt af noget. Moth.V86. \\ veje
efter, d. s. s. efterveje 1. Moth.V86. VSO.
Det, der staar paa Følgesedlen, er det, vi

har faaet. Vi vejer altid elter.ErlKrist.

DJI.156.
II

veje fra, d. s. s. fraveje 1.

Moth.V86. købmanden havde vejet en pose-

fuld fra til os, før han begyndte at sælge

bolcherne til kunderne
| jf.: det kød kan

ikke sælges som skært, hvis ikke benet
bliver vejet fra (o: benets vægt bliver fra-

draget ved prisberegningen) j f| veje ind,

(fagl.) d.s.s. indveje. Moth.V 86. De, som
. . bruge anden Maal eller Vægt at raaale
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eller veio ud med, end de bruge at maale

og veie ind med, skal . . agtes som Falsk-

nere. A^orresf.Pnva^r./TT 302. mælken bliver

vejet ind ved modtagelsen paa mejeriet
j

II
veje op, (fagl). 1. d.s.s. opveje 2. Fisken

blev vejet op. Der var for 660 Kr. EBertels.

MH.74. 2. i forb. veje op med noget (til

en vis vægt), forøge den vejede genstands vægt

ved tilsætning af noget for at opnaa en vis

vægt. de fremkomne Vædsker . . vejes op

med Vand til 1000 g. PharmDan.f1933). 17.
Jermstad&Schou.Teknisk farmaci.(1940) .118.

II
veje til, (nu sj.) d.s.s. tilveje. Abraham

veyede Ephron det sølv til (1871: tilveiede

Ephron det Sølv^, hvilket hånd havde sagt.

lMos.23.16(Chr.VI). min Afholdenhed (gik)

saa vidt, at jeg . . loed veye mig til alt hvad
jeg baade skulde æde og drikke. Overs.a/

HolbLevned.195. MO. VSO. \\ veje ud,
d. s. s. I. udveje; ogs. (og nu især): afveje

i mindre partier, portioner, (ofte billedl.).

vAph.(1764). *paa sin Bismer rap hun veier

ud
I

Geniets Værd og Fortrin loddeviis.

FGuldb.11.215. Da smørret som oftest ikke

vejes ud, men pakkes i pakkemaskiner .

.

må man til stadighed tage stikprøver. Ci<.

1943. (NP Nielsen. Måling og vejning. (1950)

.

32). se ogs. u. veje ind ovf. veje ud i (ell.

efter. Holb.Ep.11.73) lod og kvintin, (jf. u.

Kvintin 1; nu næppe i rigsspr.) af-, udveje

m. stor nøjagtighed, (især billedl., m. hen-
blik paa vidtdreven akkuratesse, smaalighed).

Mau.II.526. Moth.V86.
4) overf. anv. af bet. 3. *Det Pund, Na-

turen karriglig
|

Til mig og andre veyer.

Reenb.11.100. Vi maa . . veie de modsatte
Grunde med . . og vise (læseren), til hvil-

ken Side Udslaget falder. Stoud.Emb.70. flg.

anvendelser fremhæves: 4.1) (jf. afveje 4;
nu sj.) bestemme, tildele en fremtidig lod,

skæbne. *Min Fremtid vejes og paa Skjeb-
nens Skaaler. /Sonder.jffarp.^^. naar vi ikke
svigte os selv, da svigter heller ikke den
Herre os, som veier Kongernes og Folkenes
Skjebner og giver Enhver, som han har
fortient. CBernh.V360. 4.2) (nu næppe br.)

opveje; udligne. *gode Skabere! . . du veite

Kraft med Mod —
|
Du deelte Magt og List

. . O ædle Lige-Vægt
|

I Verden og i Støv.
Ew.(1914).1.179. 4.3) (jf. afveje 2; især tD)

danne sig et skøn over indholdet, værdien af
noget ved at prøve, ransage det (nøje); skønne
om; vurdere; bedømme, (kongen) vidste
(ikke) at veye (orig.: mesurere^ sine og
Rigets KxBiiUx.Holb.DH.U.314. Hvad der
taledes . . veiedes ikke efter Sandhed, men
efter Yndlings-Meeninger. Mall.KF.19. Slyn-
gelen jeg veied

|
Og tog, for hvad han var.

Winth.HF.174. *Det er en grum og graa-
dig Slægt,

I

som vejer alt paa Vindings
Yægt.Holstein.SB.56. talem.: blive vejet
og fundet for let, (efter Dan.5.27: Tekel
(betyder:), du er veyet i veyeskaaler (Chr.
VI; 1871: veiet paa Vægtskaale; 1931:

vejet paa Vægten^, og fundet for let) om
person (ell. ting), hvis egenskaber ved nær-
mere prøvelse viser sig at være lidet værdi-

fulde, upartisk veiet og bedømt, skulde jeg

ikke blive fundet for let.PalM.IL.il. 735.
VSO.

II
i modsætn.-forb. m. tælle (VII.l.i).

Domme maa ikke tælles, men \e']es.Tullin.

III.197. naar Man vil veie, ikke tælle sig

til Styrken, er vi . . Vrimlen hist vidt over-

10 \egne.Orundtv.Saxo.III.195. Forf. (kan) ikke
frikendes for en vis Overtro paa Værdien
af Statistik selv paa Omraader, hvor man
hellere maa veje end tælle. HistTidsskr.llR.
11.345. stemmerne vejes ikke, men tælles

olgn., se I. Stemme 4.4
||

(delvis m. over-

gang til bet. 4.4^ i udtr. for at stille to (ell.

flere) ting ell. forhold op mod hinanden til

vurdering ell. sammenligning, afveje dem ind-

byrdes, veje noget (i)mod (1. br. op mod.
20 D&H. Kan det betale sig? . . Risiko og

Mulighed vejes op mod hinanden. Poi.'^i

1941.9.sp.5) noget andet: Ew.(1914).III.178.
(himlens) Gunst-Beviisninger . . faae os til

at skielve, naar vi veige dem imod vore
Fortienester.Z/odde.A^T.iS. (forf.) vejer Bran-
des mod Floug.Cit.l940.(Brandes.Br.II.467).

jf.: (han) vejede Mulighed og Risiko med
hinanden. Po«<.LP. y///.i 7. (kunne) veje
grundene forogimoden sag (Haneh.III.49.

30 MO. VSO.) ell. (nu især, til bet. 4.4, abs.)

veje for og imod (sj. imod og for. Gjel.KH.

96): Ohlsson.Fyraften.(1896).16. (hun) veje-

de for og imod uden at kunne tage en Be-

slutning. Aage Rasmussen. Paa Havsens Bund.
(1936). 81. 4.4) (jf. efter- 2, gennemveje;
især W) gennemtænke nøje; overveje (2).

*jeg
I

Maa veie smaaligt mine Handlinger.

Hrz.KP.33. *Den Sag bør vejes enå.Gjel.

HS.182. Jeg stod og vejede mine Mulig-

40 heder over Æggen af min Tanke. OPwn^.
ST.9. som nu dette han vog i sit Sind
og Tankernes Omløb,

|
. . svæved fra Him-

len
I
Pallas neå. Bagges.NblD.75. *i mit Sind

jeg veiede dybt, om jeg did skulde gange.

Wilst.0d.X.v.l51. veje i Tankerne. S-ÆP.
||

nu især m. h. t. andres ell. (navnlig) egne

(mundtlige ell. skriftlige) ytringer. Rahb.Tilsk.

1796.391. *Ved Lampens Blus han veied

Skriftens Tale
|
Om Synd og Bød. Boye.

50 PS.IV131. Cicero . . gjennemgik (manu-
skriptet) overmaade nøje . . vejede og for-

kastede de enkelte Udtryk. P^ndrce.yia^p-
pia.II.(1886).102. (jf. uvejet 2; nu sj.) i

perf. part. anv. som adj.: en veyet og af-

passet Stiil. Holb.Ep.IV366. *Der lyder vejet

Skæmt i hvælvet Stue. OlafHans.S.46. især

(jf. ordvejende^ i forb. som veje sine (ell.

hvert; ord, (efter Sir.28.29. jf. smst.21.27)

navnlig: nøje overveje, hvad man vil sige

(skrive); anvende en behersket, skønsom, gen-

nemtænkt udtryksform. * Hvert Ord, han

mæler, han veier rolig. Ing.DM.8. Jeg er for

irriteret til at kunne veje mine Ord. Gold-

schm.I.181. Man kan ikke saadan gaa om
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og veje sine Ord i vore DagelLeop.FL.II.
114. se ogs. u. Guldvægt 3 og Skaal 2.3.

5) i anden anv. 5.1) (sj.) føje, fastgøre en

tung genstand til noget. Til Enden af Lod-
Unerne blev veiet et 60 Pds. BMod. StBille.

Gal.1.103. jf.: 3 Fod nedenfor Hylsteret

blev paaveiet et 36 Pds. Blylod. smst.102.

5^) (ty. wågen t sa. bet.; jf. Vandvejning;
dial.) jcevne, planere et jordstykke; nivellere,

jf. afveje 3: Naar Opridset til Huset er

færdigt, maa Grunden veies af efter det.

Levin. VfF.
IV. veje, f. ['vaia] præt. vog [vo^q]

eU. (l.hr.) vejede (DFU.ll.nr.22.8); part.

-et ell. (især efter fk.-subj., l.hr.) -en ^*Is-

rael, paa dine Høje ligger nu vejen din

Pryd.
I
Døde er Israels YleliG.KMunk.SD.51).

{ænyd. (folkevise -spr.) præs. weigger, præt.

vog, wo(ff) ofl., part. vegen, weyen, vey(e)d,

voffuet ofl., glda. præt. wogh (GldaKrøn.21),
part. wægh(æ)t, wæghæn, weydeth (DGL.
V.297var.), dræht(e), æda. part. uæhin, wæ-
ghit, dræbt (smst.I.843.Y297.317), run. præt.

ua, kæmpede, part. uikin (DRun.sp.191),
oldn. vega (glno. ogs. viga; præt. vå (flt.

vogu^, part. veginn (glno. ogs. viginn)^,

dræbe, kæmpe, oeny. wegan, dræbe, gewegan
kæmpe, niht. wehen, kæmpe (sml. oht. ubar-
wehan, overvinde), jf. got. weihan, kæmpe
(præt. waih^, oht. wihan; besl. m. vægre,
lat. vincere og æda. wigh, oldn. vig, kamp,
drab (jf. Vigskaar^, vfgr, kampdygtig \\ ordet

er sj. i inf. (Gjel.Br.211) og 1. br. i præs. (jf.

NatTid.ytl939.9.sp.2f.); poet. (efter folke-

viserne)) fælde i kamp; dræbe. *l skal

aldrig Søvnen sove
|
paa min hvide Arm,

I
før I faar vejet Konning Erik,

|
som mig

har gjort den U&rm.DFU.I.nr.27.6. *Niels

Ebbeson . . vog den kullede Greve, smst.nr.

29.58. •Tomraeliden drager paa Eventyr,
|

Han vog en Flue, det frygtelig Dyr \Oehl.

XIV.30. »De jernklædte Kæmper oplofted

deres Spær, | Saa vog de den Herre ved
Fuldmaanens Sk']ær. Hauch.SD.II.86. *han3
Glavind blanke

|
Lindorm og Trolde veier.

PLMoll.BS.126. »De (o: fjenderne) vog dem
(a: de danske soldater), vi grov dem

|
En

Grav i vor l{å\e.Drachm.DG.129. »Knud
Hertug veier eders Kæmper,

| De falde som
HtiVTcåx.Recke.SB.79. han vog (1871: ned-
»log^ deres kraftige hlænd. I'8.78.31 ( 1931).
uegl.: »Jeg vog min Lykke — vog en Andens
med. Jørg. Liv. V 1.94. *Haab, som Stormen
voz.()lafIlans.DB.8.

V. veje, V. se I. vaje.

VI. veje, t;. se II. vege.
VII. vejey V. se V vejde.

Veje-, t ssgr. i) ^oj«. Vej-, ae Vejeskaal;
navrdig fagl.) af III. veje (især i bet. 3) (jf.

ssgr. m. Vejer- oa Vægt-^. foruden de ndf.

behandledf hl. a. Veje-beholder, -indretning,

-maade, -redskab. 2) af Vej, se Vej- 1.

•bAtt«, en. boas indrettet til kreaturvejning.

LandbO.IVSlO. -bod, en, (;/. mnt. wcge-

bode; især emb.) vejerbod. OpfB.^III.69. De
statsautoriserede vejere og målere må selv

sørge for anskaffelsen af de nødvendige
veiehoder. Bek.Nr.228"Ul949. §4. smst.§15.

-fred, en. se Vejfred. -godu, et. (jf. Vejer-

gods^ gods, der skal vejes. S&B. Bl&T.
•kasse« en. kasse, hvori noget vejes; spec.

om (kasseformet) beholder til vejning af væd-
sker (som mælk paa mejerier). LandbO.IVSll.

10 SorøAmtstid.^U1948.4.sp.5. -ko, -kort,
-led, se Vej-ko, II. -kort, -led.

vejeliff, odj'. ['vaialij O/, (pnt/d. uoffuer-

veyelig, ufattelig, umaalelig; sml. uvejelig;

O ell. fagl.) som har en vis vægt; som kan
vejes. Moth.V87. det veielige, rumopfyl-
dende Noget, som er fælles for alle Stoffer,

med andre Ord: Materien. Ørs<.7.ii9. DSt.
1936.176.

Veje-maskine, en. maskine, apparat
20 til vejning. Jeg har (i London) anskaffet

nogle Veie Maschiner, som jeg mener kunne
være interessante for Justeerkammeret. Ci<.

1825.(HistMKhh.3R.VI.292). S&B. Bl&T.
•mester, en. {ænyd. vei(e)mester; sml.

Vejermester og Justermester 1 ; foræld.) (over-

ordnet) vejer (I.I.2). Reiser.II.90. vAph.(1759).
-mod(e), -møde, et. se Vejmøde.
Vej-ende, en. (jf. Vejs(-)ende u. Vej

5.3 ; nu 1. br. i rigsspr.) endepunkt, ynaal for

30 ens vej (færd); især i forb. som komme til,

naa (til), være ved vejende ell. (sjældnere)

vejenden. Rahb.Fort.II.172. Blich.(1920).

XXIX.40. er der ikke alt for langt at gaa,

saa vinder jeg vel nok til Veiende. Bawd.
KK.12. De hade gaaet sammen ad en Sti

uden at øjne Neiende.Woel.DG.49. Feilh.

uegl.: nu staaer jeg (o: en døende) ved Vei-

enden. SHeegaard.FG.15. Meningen med et

Tidsskrift er jo dog snarere at faa Alverden
40 et lille Stykke med end at faa et halv-

hundrede Stykker med til Vejenden. J/Vae.

(Brandes.Br.III.lll). MRubin.(Det nyAarh,
IV,1.253).

Veje-penjje, pi. (jf. mnt. wegegelt
og Vejerpenge) penge, ydelse, som erlæg-

ges for vejning. Ludv. Bek.Nr.l6^*/il941.§8.
-plads, en. (sport.) plads, hvor galopheste

vejes før løbet. S&B. Bl&T.
I. Vejer, en. f(t) Vejere. Rostgaard.

50 Lex.V3S^c. jf. u. Luftvejer^, flt. -e. {ænyd.
veger(e), veyer(e), sv. vågare, mnt. weger;

af III. veje) I) (jf. III. veje 3) person, der

foretager vejning. 1.1) (kun i enkelte anv.)

i al alm. Reenb.II.76. Vejeren kontrollerer

Vægtens og Vejningens Rigtighed (af rytter

og hest). Væddeløbsreglemenl.(1920) .5. jf. Sjæ-

levejer: St. Mikkels Egenskaber som Vejer

af godt og ondt. AarbSorø.1916.9. 1.2) (jf.

Veje-, Vejermester og Told vejer; emb.) per-

60 son, som mtfndighederne beskikker til at fore-

tage offentlige vejninger. Moth.V87. edsvoren
Weier.Scheiler.MarO. Takst for Vejning af

Motorkøretøjer, naar Vejningen foretages af

en autoriseret \eier. MinT.1922.A.19. især
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i forb. m. ord som Maaler (l.i) ell. Vrager

(se disse ord). 2) om dyr ell. ting. 2.1) (jf.

u. III. veje 2.1 ; fisk.) fuldvægtig laks (der

vejer over 8 kg). 21 Stk. Laks (hvoraf flere

Vejere). Bornholms Tidende. ^^xiWiO. 4. sp. 2

.

SorøAmtstid.'*/»1944.6.sp.l. 2.2) om ting; se

Luftvejer.

II. Vejer, en. fit. -e. (til IV veje; sj.)

levende væsen, der dræber, besejrer, nedlægger

el andet; banemand (1). (desmerdyret, der har \o

dræbt en slange) gebærdede sig . . som den

latterligste O rme- Vej er. (r^ei.Fe.2i.

Vejer-, i ssgr. af I. Vejer (jf. Veje- 1,

Vægt-j; foruden de ndf. anførte bl. a. Vejer-

assistent, -attest, -forstander, -gebyr, -løn,

-tjeneste, -bod, en. (nu ikke i rigsspr. -bo.

Moth.V87). (ænyd. d.s.; jf. -hus og Vejebod,

Toldvejerbod) bod (I.l.i), hvor der foretages

offentlig vejning. Rostgaard. Lex. V38 c. Nu
værende Veiermester maa holde Veierbod i 20

sit miua. Reskr.^'/il743.§9. DSB.OrdreK.24.
Woldiderich.T.28. jf.: *ønsker Du en Digter-

gradestok,
I
Saa gak fra mig og hen til

YeieYhoåGn.Blich.(1920).Y130. vrager- og
vejerbod, se Vragerbod. -gods» et. (nu
næppe br.) vejegods. JJuel.366. -hus, et.

(ænyd. vey(g)erhus, jf. mnt. wegehus) (nu
alm.:) vejerbod. Holb.Berg.35. Stadens offent-

lige Yeyer-Ruua. EPont.Atlas.il.143. Ohlsson.

S.8(paa en jærnbanestation).

Vejer-mester, en. (ænyd. d. s.; jf.

Veje-, Vægtmester; foræld.) (overordnet)

vejer (I.I.2). Æreboe.227. JMandix. K.375.
JurFormularbog.^519. VVed.BB.86. -pen-
ge, pi. iænyd. weigere pendinge; jf. Veje-

penge; navnlig emb., T) afgift for vejning

(i offentlig vejerbod); tidligere ogs. om en

(ved Forordn.y*1797.§17 afskaffet) afgift til

toldvæsenet. Rostgaard.Lex.V38c. Konfirm.^^U
1733. Prom.^yiol797. Fragt, Trækkerpenge 4o

og Vejerpenge (0: ved indkøb af en ko).

Slagterbogen.(1942).256. Maaler- og Vejer-
pen ge. Lov L.7Y 6. jf.: Veier- og Maale-
Penge. PEdvFriis.S.65. -seildel, en. (ænyd.
d.s. (i forb. weyer- og maale-seddel^; jf.

Veje-, Vægtseddel; foræld, (jf. VSO.)) en

af en vejer (I.I.2) udstedt erklæring om væg-
ten af det vejede. Forordn. (Kvartudg.)"U
1716.§7. vAph.(1764).YeyeT- og Maaler-
Sed\er.Forordn.(Kvartudg.)^yil719.§8.
Veje -seddel, en. (jf. Vejerseddelj

attest m. angivelse af vægten af det vejede;

vægtseddel. S&B. Bek.Nr.228^yil949.§ 2.

-skaal, en. (ogs. Vej-. 3Mos. 19.36 og
Ords.ll.l(Chr.VI; 1871: Vægtskaai;. Holb.
MTkr.254. Mossin. Term. 33. jf. Feilb.).

(ænyd. vey(e)-, vegskaal(e), glda. wey-,
wæghskol(æ) , æda. (fit.) wæghæ scalæ
(FlensbSt.ll); nu kun dial., jf.: „mindre
brugeligt." JlfO. „ohs." Levin. VSO.) vægt- ^
skaal; i fit. ogs. om skaalvægt. I) i egl. bet.

du skal tage dig vey-skaaler (1871: Vægt-
skaale^, og dele dem (o: de afragede haar).

Ez.5.1(Chr.VI). (en) der vil veye falsk til

en anden, men har dog en ret Vægt at veye
efter, han holder paa Vey-Skaalen . . at

Balancen og Vægten ikke skal kiendes.

Mossin. Term.33. Paa Veie-Skaale skal Ar-

mene være af lige Længde og Tykkelse,

Forordn.'*/tl784.§15. Feilb. 2) i billedl. udtr.

Dend Politiske Veyskaal, ja Hvem der kuns
vidste om dend var rigtig, men jeg frygter,

at dend er ligesaa lidet at lide paa som alle

Selge-Kiellinger deres. JRPaulli.Kandest.C6.^
(litterære dommere) hvis Veieskaal var Fæ-
drelandets, Fremtidens, Sandhedens. iVt/erup

Rahb.VI.87. \\ i udtr. for nøje prøvelse, især

af aandelige, moralske foreteelser. Dan.5.27
(Chr.VI; se u. III. veje i.s). naar man legger

disse mange Skrifter paa Vejskaal, bliver

Vægten ikkun ma,a,delig. Holb.MTkr.254. *jeg

troer hver Gjerning
|

Er lige stor paa
Veieskaalen hist (0: efter døderi).Ing.TB.41.

lægge sine ord paa vejeskaal, veje sine

ord omhyggeligt. Moth.V86. Hvem kandlegge
hvert Ord paa Veye-Skaalen? £Pon<.00.3.

||

i udtr. for, at noget sammenlignes, maales
med, afvejes mod noget andet, (ofte i forb.

som lægge noget i (ell. paa. Holb.Heltind.

1.112. se ogs. ndf.) vejeskaal(e)(n)j. *naar
man Glæden i en Vejeskaal vil legge

|
Og i

en anden Sorg. sa.Skiemt.D7.'' naar man
legger dem begge (0: Cæsar og Alexander)

udi een Vejeskaal, kand de ikke opveje mod
en dydig Mand. so. £p./Fi4. *I! Nordens
Riger med de høje Fjælde,

|
Som skatte

Danmark efter Alenmaal!
|
Kom, lægger

her mod Danmarks Eders Vælde,
|
Men

lægger den i Aandens Vejeskaal ! Grundtv.

PS.III.106. vi kan lægge Sværdet paa Veie-

skaalen mod al Verdens Kroner. Ing.KE.
11.105.

II
i udtr. for, at noget befinder sig

i en usikker, uafgjort ell. farlig situation.

det ligger i veieskalen endnu. Moif/i.FSfi. *du
(0: sandhedens gudinde) . . veier Brøden
tankefuld;

|
Men seer du Veieskaalen uvis

vanke,
|
Da kaster du i Naadens Skaal en

Tanke,
|
Som veier meer end Navn og røden

Gi\i\å.lng.D.1.94. *du den sidste Vægt har

kastet
I

Paa Veieskaalen — nu den meer
ei vakler (0: min beslutning er taget). sa.DD.

1.30. * Kongens Liv og Blood i Vejeskaa-
len staar,

]
Imellem Døød og ham der

skielner kun et E.asiT.Kyhn.PE.14. Sverriges

Sager i Tydskland stode . . i Veyskaalen,

og vare . . geraadne i en tviflraadig Tilstand.

Slange.ChrlV.811. -skifte, et. se Vejskifte

1. -spand, en. større spandformet beholder,

der (i engroshandelen) bruges ved vejning af

fisk. Bek.Nr.84yzl950.§ll,xi. -stilling:,
en. Vægten staar i Vejestillingen. DSB.
Banebygn.93. TeknLeks.11.87. -stykke,
-Tiis, se Vej-stykke, -viis.

Tej-far, adj. (sj.) farbar (for vognfærd-

sel). Bornholmerne red . . til Kirke, og vej-

far Kørebane, ud over simple Hjulspor, lagde

de først henimod Aar ISOO. Bornh.Samlinger.

XV(1924).5. -fare, v. (jf. -fsiven{de); sj.)
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færdes (ad vejene). Den samme Dag, som
Mestertyven . . veifårede her. BUch.f1920).
XXVIII. 141. -faren, part. adj. {penyd.

glda. we}-faren, -farin (i forb. som v. man,
weWame folck. Kalk.IY781. DGL.II.451
var.), æda. wægh faræn (man) (smM.); jf.

-vandrende og -far; nu 1. br.) vejfarende.

Snavset (fra vejen) var ført ind (i stuerne)

af hundrede Vejfarne (o: flygtende soldater).

Bang.T.172. veifaren }/Land.Ing.KE.II.7.
•Vejfaren Mand vil stædes i Ve (o: under
uvejret). Drachm.HV136. -farende, part.

adj. (nu ikke i rigsspr. -farendes. DL.6—9—
24. Sehousbølle.Saxo.fl^). (ænyd. d. s., glda.

wegh(æ)-, wey(-)farænd(æ) (Kalk.IY781; i

forb. V. man: DGL.II.310var.451var. Bøn-
neb.I.99.232), æda. i forb. wægh(-)farænd(æ)(-)
man (DGL.II.310.451 m. var.)

,
glno. \&%-

farandi) som færdes paa vejene; rejsende,

(ofte (jf.-ia.Ten) i forb. vejfarende mand
ell. (se ndf.) i substantivisk anv.). Hvo som
ligger i Skyel (o: skjul), og røver nogen vej-

farendis Mand. DL.6

—

16—1. samme Han-
del (blev) af Vejfarende Folk berettet Kong
R.Schotisbølle.Saxo.259. Af og til møde vi

en veifarende Bonde, som syngende traver
henad Biergstien paa sit Æsel. CKMolb.Span.
355. Jeg er hverken Kvaksalver eller Hekse-
mester — kun en vejfarende Fremmed.
Drachm.BK.67. Feilb. \\ substantivisk, jeg

lod mine Døre op for Veifarende (Chr.VI:
den veyfarende; 1931: Vandringsmænd^.
Job.31.32. En Røver tager fra en Veyfa-
rende, hvad den har. Høysg.S.Aal.f en lille

Foxterrier, som sydede ud i Benene paa
alle Weifarende.Thuborg.K.lSl. -fart, en.

(ænyd. d. s.; jf. -færd; 1. br. i alm. spr.)
'. adgang til) færden, færdsel ad en (vis)

Cit. 1881 ogl916.(Ugeskr. f Retsv.1947. A.
cr,^). naar (vandreren) paa sin Vejfart kom
toTh\.CReimer.NB.729. -fiskal, en. (jf.

I. Fiskal 1; foræld.) (underordriet) embeds-
mand, hvent det paahvilede at føre tilsyn med
"^fne(s vedligeholdelse) i et mst omraade og

: drive bøder for forsømmeligheder vedrørende

i-iTbejder olgn. (benævnelsen afskaffet ved
Heskr."/,1832). Reskr.^/i^lSOO. -foced,
en. (jf. -passer og Foged l.i ; ikke om
da. (nulids)forhold) person, der har opsyn
irird vejene (i et vist omraade); vejopsyns-

nd. Grundtv.Saxo.III.367. KMunk.EI.
-fred, en. ^f Veje-. DL.6—9.overskr.).
id.d.a. i bet.2; jur.) I) fred (l.i), som
>rdenen tilsikrer vejfarende (der færdes paa
idte veje, i lovligt ærinde; jf. -sikkerhed^
(r\n vist kun) vejene (mod overlast, øde-

I. Moth.V83. hvis de (tyske riddere)

alle disse . . Borge og holdt Veifred
k1 Handelen gaae, saa vilde Mere kunne
\)e.Goldschm.KE.8. Lov om Mark- og
tred.LwA'r.'53»/i7«72. VSO. 2) (jf. u.

'i 1.1 slutn.) t brud paa (de vejfarendes)
red (1). Moth.V83. -fyld, en, et. (jf.

'1 l.t). NRa8mSgkilde.n.l6. Gravl.EP.

XXVI. Bcntrykt >Vt 1961

187. -fælle, en. (1. br.) rejsefælle (paa
rejse ad vejene). HRasmussen.Overs.af indiske
Æventyr. (1893). 212. Samfundet. "/« 1900. 3.

sp.4. -færd, en. (jf. -fart; sj.) rejse

(ad vejene). Baumbach.Dødens Gudsøn.(overs.

1896). 27. D&H. -færdiger, en. (e/ter

ty. strassenfertiger, eng. road finisher)

om forskellige maskiner til bygning af beton-

veje (stampe- og vibratormaskiner). IngBygn.
{o 1939.Nr.11.116b. TeknLeks.II.599. -føre,

et. i) (nu især dial.) om føret paa en vej.

MO.^ det er jo ingen Plaser for Præsten
saadan at tage ud ved Nattens Tid og i et

saadant Vejføre (o: efter en snestorm). Pont.

Muld. 42. UfF. 2) (sml. Dalfore 2; sj.)

(terrængenstand, der tjener som) vej, færdsels-

led. (de to bjergtoppe) forbindes ved en
Fjældkam, der har et 8000 Fod højt Ye]-
iøre.IngvBond.JR.316. -fører, en. (ænyd.

20 d. s. (om Kristus); sj.) vejleder (2.i). Ved at

holde mig næi til Christus som Frelseren,

ved at paakalde ham som min Talsmand
og Veifører.ASPoulsen.JesuBarndom.(1891).

21. -caa, V. (jf. -gaaende; dial.) gaa (ad
rette, nærmeste vej, uden tøven). ThitJens.

VA.I.95. Feilb. -gaaende, part. adj. (jf.

-gaa^ som gaar ad, følger vejen. UfF. i rigs-

spr. især (fagl.) i udtr. som vejgaaende
køretøj, køretøj som (fortrinsvis) er bygget

30 til kørsel ad vejene (mods. terrængaaende^,
vejgaaende trafik, trafik, der benytter

(lande)vejene. -gaffel, en. (vejstykkerne

nærmest) det sted, punkt, hvor to veje løber

sammen under en spids vinkel. FlensbA."^it

1920.1.sp.3. Vejgaflen ved Rudersdal. ^arft

Frborg.1945.60.

veigne, v. se II. vegne.

t Vej-gravehveps, en. (jf. -hveps^
gravehvepsen Psam mophila viatica. Ve i - G r a v-

40 hvepsen. Cwvier.Dyrhist. 11. 144. -gms,
et. spec. om groft, lerholdigt grus, der er sær-

lig egnet som vejmateriale. Cit.1791. (Uhr-
skov.FraStavnsbaandtilvoreDage.I.(1938).88).

TeknLeks.I.591. -grænse, en. en vejs

grænse, afgrænsning (især: langs siderne)

mod de tilstødende arealer. TeknLeks.II.599.

jf. -ende: Naar den svindende Sol . .
|

paa sin møjsomme Vandring er Vejgræn-
sen nær. Drachm.GG.39. -græs, et. {ænyd.

50 d. s. i bet. 2 ) I ) græs, der vokser langs

veje (paa vejkanter, rabatter, i vejgrøfter).

FDyrlund. (Ordb S.) . AugFSchmidt. Leksikon

overLandsbyens Gilder.(1950).24. 2) ^ (for-

æld, ell. dial.) som navn \til forsk, planter;

om (vildtvoksende) rajgræs, Lolium perenne

L.: JTu8ch.316; om vejbred (II), Plantago L.:

smst.173.
II

især som navn paa forsk, arter

af skedeknæfamilien (Polygonum L., navnlig

(jf. -pileurt, -skedeknæ^ P. aviculare L.,

M hønsegræs). JTu8ch.l76(jf.l78). vAph.Nath.
V111.388. FolkLægem.III.116. -grøft, en.

(jf. -ridsning^ grøft langs siden af en vej til

bortledning af vand fra denrie. Cit.1794.

(Vider. 11.563). VeiBygn.(1865).25. I ven-

55
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stre Vejgrøft laa en Bil. Duelund.N.85. (jf.

u. I. Greft 2.2 slutn.; 1. br.) i talem. som:

man ser ikke mere nogen af de kendte smaa
Skolehuse, og man kan vel nok med Rette

sige, at det flere Steder er gaaet „fra den

ene Vejgrøft over i den anden" (o: at sko-

lerne er blevet for flotte). SprKuU.IX.43. havne

i den modsatte Yeigrøft. AarbAarh.1945.105.

-I^æld, en. (sj.) vejtold. *Ukjendt du
(o: en vejfarende munk) slipper ei forbi,

|

min Told og Veigjæld maa jeg (o: en adels-

dame) \iå\e.JFibiger.(Diod.)Gr.73. -hjør-
ne, et. (jf. Hjørne 1.2 og Gadehjørne;

mindre br.). du bygger din Hvælving paa
hvert Vejhjørne (Chr.VI: foran paa hver

vey; 1931: ved hvert Gaideh]ørne). Ez.16.31.

HavebrL.* 111.828. -hus, et. hus ved en

vej. Amberg. i fli. som stednavn: Trap.*V685.

VII1.93. spec. (foræld.) om (tjeneste)boUg

for vejfunktionær (ledvogter, vejopsynsmand).

St. Vibenshus, et af de mest kendte Vej-

huse ved København. HistMKbh.2R.111.489.
-hTeps, en. ^-hvepse. Bergs.MS.1I.165).

(jf. -bi, -gravehveps og Larvemorder 2;

zool.) hveps af familien Pompilidae. Spdrck.

ND.430. -høvl* en. (jf. -slæber^ slæbered-

skab ell. (motor)køretøj m. et jærn- ell. staal-

blad, der under passagen høvler, glatter

(ujævnheder af) vejen. ForstO. TeknLeks.lI.

599. UfF. -inspektør* en. (jf. -mester^

embedsmand, som har den tekniske ledelse

af de offentlige veje i et vist (større) om-
raade. Amberg. MinSkr.Nr.137^^^920. (nu)
især om ell. som forkortelse af Amtsvej-
inspektør (s. d.). jf. ssgr. som General-
(VeiBygn.(1865).9; om fr. forhold), Over-
vejinspektør (Min Skr."/10 1868. Krak.
1948.2632; stillingen ophævet V* 1949).
•kant, en. (jf. I. -bred, -bryn, -rand og

I. Kant 1.2) en vej(overflade)s begrænsning
mod det omgivende terræn; ydersiden af en
vejrabat. VeiBygn.(1865).20. hjælp mig hen
til Vejkanten, at jeg kan sætte mig lidt.

JPJac.1.160. de gik i hver sin vejkant.
Linnemann.NF.il. -kasse, en. I) (emb.,

foræld.) kasse (1.2.2), hvori vejindtægterne
(bl. a. bompenge) indgik, og hvoraf det offent-

liges vejudgifter afholdtes; især i forb. den
almindelige vejkasse (ophævet ved Lov "/e

1867. § 17). Forordn}''/iil793.§5. den kon-
gelige Veikasse. i?esoi."/,i53(?. 2) (jf. I.

Kasse 3^ kasseformet, plan udgravning i ter-

rænet, der tjener som unaerlag for vejbefæ-
stelsen. VeiBygn.(1865).46. TeknLeks.lI.600.
-kending, en. (jf. I. Kending 1 slutn.;

1. br.) kendemærke paa, hvor en vej gaar;
vejmærke. Heden (laa) med Sneen jevn-
strøgen efter Lyngens Tæppe, medens ikke
den mindste Veikjending var til at o^-
da.^e.Thyreg.UdvFort.II.299. Granris .. var
sat ud paa Isen til Vejkending. La^erio/.
Niels Holgersens Rejse. III. (overs.l908).317.
•kendt, part. adj. (jf. -bekendt, -kyndig,
-stiv 2, -vant, -viis og stedkendt; 1. br. i

rigsspr.) som er kendt, fortrolig med en vis

vej ell. vejene i et vist omraade. Skaanin-
gerne . . vare godt veikiendte, og gik derfor

over LBinå.Grundtv.Saxo.II.172. Elkjær.HA.
168. Feilb. jf.: Da hun (efter et ildebefindende)

kom ud i den lange Korridor, maatte hun
famle sig frem, som var hun pludselig ikke
mere \Q\\ienåt.ORung.PS.300. billedl.: be-

stod Kundskab i en opildnet Indbildnings-

10 krafts fiaggrende Omsværmen . . da bevare
Gud hver Mand fra at blive oplyst! . . Den
veikiendte Selvgrandsker seer det (s: det

falske lys), men mistroer det, bliver sine

Ledestierner, sit Kompas, sine Veimær-
ker troe, og forlader ikke Alfarveien.

Mall.(Rahb.Min.l795.II.356). -kiste, en.

(1. br.) stenkiste (6). Aakj.(PoU*'il916.5.sp.4).

-knæ, et. (jf. I. Knæ 5.4 slutn.) forholds-

vis stærk krumning, drejning af vej; vinkel-

20 formet vejstykke. Dagbl.^*/il886.1.sp.3. Stedn.

VIII.46. -knæk, et. (jf. -knæ og I. Knæk
6; mindre br.). Moderen fulgte ham til

Vejknækket. VVed.BB.112. Lauesen.RV 41.

t -ko, en. ko, som græssedes paa vejene.

Veje-: Cit.l715.(Vider.II.138). -konduk-
tør, en. se u. Konduktør 1. -korps, et.

(foræld.) militært korps (henlagt under inge-

niørkorpset), der forestod arbejdet med (ho-

vedlande)vejene. Veicorpset i Danmark .

.

30 bestaaer af Overveimesteren, som Chef, Vei-

mestere, Conducteurer og Uniform bærende
Piqveurer. Regl.*/tl809.§l. TeknLeks.lI.600.
-kors, et. I) (ænyd.d.s. i bet. „milepæl")
(minde)kors (ell. anden genstand, mærke)
oprejst ved en vej. Moth.V83. AarbKbhAmt.
1926.30. 2) (l.br.; dadles Mil Tidsskr. 1925.

211) vejkryds; korsvej. Ved Vejkorset drejede

han. Jac Paludan.EV 40. Rietz. 827 (skaansk).

1, -kort, et. kort over en vej ell. kort m.

40 angivelse af et omraades vejnet (større veje).

VeiBygn.(1865).138.211. Pont.M.13. ForstO.

II. -kort, adv. {jf. dial. -gent (Moth.V83.
MDL.), -knap (Feilb.) og ty. kurzweg i sa.

bet.; (nu kun) dial.) straks; hurtigt; ogs.:

absolut; partout (Rask.FynskeBS.67). Leth.

(1800). HofmanBang.OdenseAmt.(1843).539.
*Hand lærer Veje- Kort i Spil

j
de bruge-

ligste VhreiseT.Sort.Poet.39. *De klavrede og

kom paa Tagget (o: taget) vejekort !J.ii

50 Thura.Leirsk.6. jf. Feilb. -krat, et. spec.

(fagl.): buskplantning ved, langs en(lande)vej.

HavebrL.'III.833. -kryds, et. (jf. -kors

2, -krydsning, -sammenskæring, -skæring^

(vejstykkerne nærmest) det punkt, hvor to

(ell. flere) veje krydser, skærer hinanden

(under nogenlunde rette vinkler); især (del-

vis mods. Korsvej 2) m. h. t. større, vigtige

veje. RSchmidt.JH.71. Sikkerhedsforanstalt-

ninger ved farlige Vejkryds og Vejsving.

60 BerlTid.'"/11 1928.M. 6. sp. 2. -krydsning,
en, d. s. s. -kryds ell. (spec.) om en jærn-

banelinies krydsning (i niveau) med en vej.

Lov om Sikring af Færdselen ved Vejkryds-

ninger samt Krydsninger mellem Veje og
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Jernbaner m.y. LovNr.28^^tl930.overskr. Vej-

krydsninger i Niveau . . kan være yderst

farlige for Jernbanetrafiken. Jernbane T}*U
1937.1.sp.l.

Vejksel, en. se Weichsel.

vej-kyndig, adj. (nu 1. br.) vejkendt.

Moth.VSS. hans veikyndige Ledsager. Ing.
P0.I.170. MO. VSO. -laj:, et. spec. (jf.

Lag 5.1^; sammenslutning af vejejere. Ugeskr.

fRetsv.l946.A.852. -langs, adv. (ænyd. i'o

d. s.; nu især dial.) hen, langs ad vejen.

D&H.(jif.). *vejlangs laa ved de løste Læs
|

Karmelet. Friis-Møll.S.63. Feilb. UfF.fsdjy.).
I. Vejle, en. ['vaila] (undertiden ogs.

(arkais.J Vedel ['ve?6(8)l] Johs Steensir. DS.
106. JJessen.OV.67. jf. personnavnet Vedel og

stednavnet Vedelspangj. flt. -r. (ænj/d.weil(e),

vedel, glda. (stednavn; maaske (delvis) obl.

eU. flt.) Weyle, Wedel(e), Wæthlæ, Wethæl
(om købstaden Vejle. Stedn.VIII.l), æda. 20

wæthil (Vald Jord. (1926). 22. Da.Sprogtek-
tter.I.(1925).15), Wætlæ, Wæthil, Wedel(e)
(Stedn.VIII.l; om købstaden Vejle^, oldn.

vadill, voSull, vaden, vadested, landtunge ml.

og fastland (jf. no. dial. val, vaul ofl., lav-

vandet vig, sund, vandløb, ogs.: vaden), sml.

SV. stednavne Våle, Våla; afl. af I. Vad;
fagl. (geogr.), dial. ell. i stednavne) grundt
sted (ofte ret smalt, tungeformet) i havbugt,

sutid, vandløb, hvor man kan færdes (vade, 30

køre) (ved lavvande); vadested; i videre anv.

(uden tanke paa benyttelse til færdsel) om
grund vandstrækning (bugt, (ind)vig) ell.

(dertil grænsende, (undertiden) tørtliggende)

strandeng, mosestrækning olgn. Imellem
Handherred , . og Tyeland findes en stor

Vejle, 1 Mil bred, som man kjører over i

\tjiil.CU.1743.(Aakj.HS.91). Glænøe .. lig-

ger ikke langt fra Landet, saa at man ved
o Veyler kand kiøre eller vaade der ud. 40

E Pont. Atlas. 111. 43. Et gammelt Taarn
man seer; | Det kaldes Faareveile,

|
Thi det

mod Veihm leeT.Oehl.XIX.149(jf.: Faare-
veile Weik'.JHLar8.HA.I.20). et Landskab,
der tilvenstre havde en . . Aa, tilhøire en
nu udtørret \e\\e.Goldschm.VT.64. Smaa-
skuder, der om Sommeren besejlede enhver
Vie og Vejle af L\mf']OTden. Skjoldb.JJ.52.

DJagtleks.1360. UfF. Feilb. jf. (ved misfor-

staaelae (efter den grønne vold (se Vold^?^, 50

om slette (?)): •Fiemt — paa den grønne
' Veile —

j Derude — sort — paa Bakken
,

(Oehl.IX.200: Derude — fiemt paa Marken^
— Btaaer — | En Galge med en Steile.

Oehl.(1841).VI.58. I| ofte som (del af) sted-

,
navn. Vejle (købstad; jf. ovf.). Bygholm, Ty-

I holm Vejle (Trap.* V 2.424; jf. ovf. 1.43 f.);

Veil(o)by (Stedn.II.145f. VIII.122f.J, Borre-
vejle (Trap.* 11.358), Fævejle (smst.Vl.

' ^38) oft. to
II. Vejle, en. fU. -r. (dial.) d. s. s.

inppjjp (8. d.). MDL. jf. DgF.IX.213.
Vej-led, et. (jf. -bom; især foræld.)

i ud ell. (navnlig) tværs over en vej. (præ-

sten fik prinsen) til at nedlægge de to Vej-
led, der fandtes paa (Sorgenfris) Grund.
Nystrøm.Lyngby Sogn.(1934).14. jf. (ipropr.):

Vejeleds Gærde .. Vejeleds Til.Cit.1841.

(AarbFrborg.1922.60f.). -lede, v. [-,le?8a]

vejlede. H0ysg.AG.l6. vbs. (nu næppe br.;

jf. Levin. VSO.) -else (især i bet. 2: Mossin.
Term.41. Ing.EF.XI11.191) ell. -ning (s. d.).

iænyd. d. s. (Kingo.SS.IV 515.V129) , sv.

vågleda; jf. retlede; snarest dannet til -leder;

;/. -vise) I) (i rigsspr. nu kun m. overgang
til bet. 2) i egl. bet.: vise, lede ad ell. ind
paa den rette vej (3). Moth.V83. *Lig Hyrden
sin Hjord han røgter . .

|
Spædlam ved

Barmen han bærer,
] vej-leder hvert Moder-

indiT.EBrand.J.107 .
\\

(nu sj.) m. ord som
Fod, Trin olgn. som obj. *Din Aand, din
Kraft vejlede mine Fied. SalmHj.182.4. Paa
slibrig Bane du veilede

|
De svage Trin.

NordBrun.D.88. Hun ved en Stok . .
|
Den

matte Fod veiledei. Winth.IV28. || O om
lys(skær) olgn., der hjælper til at finde den
rette vej. (Judas) nærmede sig . . veiledet

af de skumle Blua. Mynst.Bispepr.(1852).43.

jf.: Fornuftens Lys vilde veyleede mig udi

de Sager, at jeg ikke skulde blive misledet

ved de andres Misforstaaelse.^etim.P/it/st/c.

46. i præs. part.: Ørst.VIII.61 (se u. I. Vdyh
1). Mon ikke der skulde falde en lille vej-

ledende Lysstribe ud gennem hans Nøgle-
hul. i^ønfterjf.GZ.27.

II t om kanal olgn.:

føre, gaa (til). Moderskeden veileder til

Modermunden. Buc/i/iafe.J.5. || refi. vAph.
Nath.VII.581. faae Kiending af disse Smaae-
Øer og Skiær, hvor imellem man videre skal

veilede sig til Uawnen. IslKyst.47 . jeg maatte
see efter Nummerne, for saaledes at veilede

mig i denne Labyrinth (0: paa Assistens

kirkegaard).CBernh.V11.116. Landsbyen ..

var saa sammenbygget, at det var umu-
ligt for andre end stedkendte at vejlede sig.

ThorvHansen.StrynøsHist.(1924).16. 2) (jf.

orientere 2.2; især Qj) overf.: ved bistand,

underretning, undervisning hjælpe (en uer-

faren, ukyndig, uøvet) til rette, (ofte i forb.

som vejlede (en) i et emne, til noget; om
modsætn.-forb. m. vildlede s.d.). han sagde:

forstaaer du og det, som du læser? Men
han sagde: hvorledes skulde jeg kunne det,

uden Nogen veileder mig? ApO.8.31. Det er

ubekiendt, af hvilke Lærere han deri er

bleven først veiledet.Abildg. Mindetale over

APBernstorff. (1797). 17. Dommeren (har)

at vejlede dem (0: parterne) med Hensyn
til, hvad do bør foretage til Oplysning af

Sugcn. LovNr.53**U1909.§420.
\\

(nu næppe
br.) refi. (jeg) havde lært saa meeget, at

ieg nogenlunde kunde veilede mig i et Kort
og giare et he%tW. Æreboe.194. endog (den)

Uøvede og Ukyndige vil kunne . . veilede

sig efter mine Anviisninger.C'/i^ouncr./^rød.

(i821).x.
II

i præ.s. part. Vejledende Arkiv-
registraturer. 6oj(t(eI./S86. vejledende Lister

(i avisen) over mange forskellige Ting.

66*
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TKrak.VeyviserensVej.flBOé).!?. som adv.:

naar vi tale veiledende.i!CierA;./X.287. -le-

der, en. [-|Ie'63r] {ænyd. glda. veyleder(e),

veyæledær t bet. 2: Kalk.IV781. Bønneb.I.

75.202.256; jf. Retleder) vejviser. I) (nu

især bibl. og m. overgang til bet. 2; „foræld."

D&H.) i egl. bet. Blinde ere Blindes Vei-

ledere; men naar en Blind leder en Blind,

da falde de begge i Gr&yen.Matth.l5.14.

Keyseren forsynede (Erik Ejegod) med Vey-

ledere til Constantinopel.//oJft.Z)/^./.299. om
lederen, den forreste i en flok flyvende fugle:

vAph.Nath.III.8. jf.bet.2: Licentiaten var

08 en kyndig Vejleder i Byens og Universi-

tetets Seværdigheder. /Sc/iand.O.//. 728. 2)
(især Q)) overf., svarende til -lede 2. 2.1) om
person; især om raadgiver, opdrager, lærer.

Tidlig tabte Gerner en Fader, og med ham
en indsigtsfuld YeileåeT.Thaar^Rahb.Min.
1788.1.61). en Censurkomité, bestaaende af

^iærer^ Kandidatens Vejleder(e), Skolens Sty-

rer . . samt Kursuslederen. kwordn.A'^r.297

*U\1927.§9. Præsten er Menighedens . . Vej-

leder til Kristentro.MNeiiendam.KM.39. 2.2)

om ting ell. forhold. Holb.Ep.V 53. Kjærlig-

hed til en dydig Pige er en herlig Vejleder

til det Goåe.Tode.IX.283. Lydbølgerne (fra

sirener, taagehorn m. m.) er ikke meget paa-
lidelige Vejledere (ved navigation). OpfB.*
11.403. om ell. i titel paa skrift: Veileder for

de Besøgende i Thorvaldsens Museum, bog-

titel.1851. (han) talte om Pastor B.s ud-
mærkede Værk om (Palæstina): en virkelig

Ye]ledeT.Bang.SG.95. Vejleder i Engelsk.
bogtitel.1945. -leder>inde, en. (jf. -leder-

ske; nu sj.) kvindelig vejleder. I) <i1 -leder 1.

(jeg) fulgte . . min Vejlederinde . . op i

anden Et&ge.Tode.IX.197. Thiele.Breve.95.

2) til -leder 2. hans Kone var Henriettes
Veilederinde i Landhuusholdning. JRa^ft.For^.

1.441 ^„urigtigt". Levin.^. trofast og kierlig

var hun . . sine Børns ømme Veilederinde.
Mynst.KR.1.5.

\\ om ting ell. forhold. *Du
Stadens Sønners troe Veilederinde

|
Til

Dyrehaugens Liremands Parnas (o: om Kir-
sten Pils kilde). Weyer.81. Naturen var hans
eneste Veilederinde. 750. -lederske, en.

(ikke i alm. spr.) vejlederinde (1-2). D&H.
-lednine, en. [-,le?5ner|,] flt. -er. (især m)
vbs. til -lede 1 og (næsten kun) 2 ; ogs. om vej-

ledende bemærkning, skrift olgn. Moth.V83.
Hidtil stode I (o: de unge mennesker) under
Opdrageres Veiledning og 0\)syn. Engelst.
Nat.229. de blege Stjerner, paa hvis Veiled-
ning jeg stolede (o: under vandringen i en
urskov).Hauch.VI.97. Fogden (har) at yde
Parterne Vejledning. LovNr.53 **/»1909.§515.

jf. Retskrivningsvejledning samt Erhvervs-
byer t/n9dow.7937/38.2ii;, Studievejled-
ning.

II
i bogtitler. Vejledning til det island-

ske eller gamle nordiske Sprog. Rask.(bogtitel.

1811). Nationalmuseets Vejledninger, bogtitel.

1937. -legeme, et. (jf. Legeme 2 samt
Banelegeme^. SécB. Overgangen mellem Vej-

legemet og Omgivelserne. Fe;7cowu<eensS'A;n7<

Nr. 14.(1936). 8. f -leje, et. {efter mnt.

wegelage; jf. -lægge og forb. ligge i veje u.

Vej 7.2) baghold. ChrVsKrigsArt.21 (se u.

Stileje^. -linie, en. (jf. -\øh) linie, som
en vej danner (skal danne) i terrænet; tracé;

ogs. om linie paa et kort, der afbilder en

vej. Forordn."/1*1793.§2. VeiBygn.(1865).
4. TeknLeks. 11.412. -lokomotiv, et.

\o (foræld.) landevejslokomotiv. OpfB.* II. 152.

-lykke, en. (if. folketroen) lykke, held

(undgaaelse af skade, uheld) paa vejen, rejsen.

AOlrE.NO.340.363. paa Nordby Hede fand-

tes to Dynger Smaasten . . her var en
Strandvasker begravet, og her lagdes der

Sten til „for Yei\y\iW\JSMøll.FH.I.313.
I. -lys, et. (sj.) lys(skær), hvorved en vej

oplyses. Maanen . . ydede dem kun et spar-

somt Yeilys.Ing.EF.XIII.97. IL -lys, adj.

20 (oldn. vegljoss; nu næppe br.) i forb. som
det er vojlyst, saa lyst (ved nattetid), at

man kan se at finde vej. Moth.V84. uegl.:

Han (o: Jesus) til Gavn for hele Jorden
|

Vejlyst nu har gjort i Norden.Orundtv.PS.
VIII.484. t -lægge, v. (jf. -leje; m. h. t.

vejfarende: passe op (fra baghold) og over-

falde, ifald . . hans Fald . . skulde glippe,

da skulde han vejlægges og skydes i Skule-

akoy.PNSkovgaard.BS.62. -lærke, en. V
30 toplærke, Galerida cristata. Nemnich. Brehm.

FL.253. SaUXVI.239. -lob, et. (l.br.)

en vejs linieføring; vejlinie, inde ved Hoved-
staden, hvor Vejløbene idelig flyttedes.

Nystrøm.Frederiksberg. I.(1942). 55. -løber,
en. ((t) -løbere), (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

1) gaaende postbud; fodpost (2). Moth.V84.

2) om dyr. 2.1) om de(n) forreste hest(e) i

et spand; forløber (1.1). Moth.V84. 2.2) (bibl.)

om hurtigt (ride) dyr, spec. dromedar. Es.60.

6

40 (Chr.VI; 1871: Dromedarer^, du lette vey-

løbere (1871: Kameelhoi^pe). Jer.2.23 (Chr.

VI). -los, adj. (ænyd. d. s. i bet. 1, ty.

wegelos; G), nu mindre br.) I) (jf. -vild 2)

om omraade: som er uden (banede, gode, let-

kendelige) veje; uvejsom, store og veiløse

0rkeneT.OOuldb.VH.il.39. *Saa mangen god

Sømand tabte sig selv
|
paa Bølgen som

for.
I

Havbølgen stiger saa øde og tung
|

i

det vejløse STpoT.JVJens.Di.23. hun kan ..

50 finde ned til Kirken, om det saa er aldrig

saa vejløst og møTkt. Bregend.Møllen.(1936).

152. 2) som færdes, bevæger sig uden (for)

vej og sti; spec. (jf. -vild 1): vildfarende.

Herren . . dømmer (Kain) til at vanke vei-

løs om paa Jorden, uden blivende Sted.

Sibb.Aa.1.668. *Med den tomme Slæde fa-

rer
I

Hesten veiløs gjennem L&nd.CKMolb.
SD.303. *de vejløse Fngle. PlaCour.A.ll.

II overf.: planløs; raadvild; forvildet, et vei-

60 løst, forvildet Menneske, der fattes den

Livets Kjærne, om hvilken Alt, hvad vi

modtage, skal samle sig, for at fremme vort

indre Liv. Sibb.1.95. *Stands nu Din en-

somme, veiløse Gang,
]
Søg Dig. som vi
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(o: fuglene) en 'RedelDrachm.DM.lSl. jf.:

den utydelige, uvisse, veilose Længsel, som
ikke vidste selv, hvor den vilde hen.Oehl.

XXX. 16. -løs-hed, en. (jf. oldn. vegar-

leysi; G), 1. br.) til -les (2); overf.: raadvild-

héd; planløshed. Jeg maa have Ende paa
denne Veileshed. Raadslaaer jeg først, saa

kommer Betænkelighedernes hele Hær.Sibb.

1.163. Livets Vejløshed og Ulykker, iftdde.

B.162. -maaler, en. (1. br. undt. hos

tprogrensere) redskab (hjul m. tælleværk),

hvortned en (gennemløbet) vejlængde maa-
les; hodometer. vAph.(1764). Meyer.*456. om
kilometertæller (paa cykel): Hjortø. Kr. 73.

-mand, en. (jf. -betjent^ fast ansat, under-

ordnet funktionær under vejvæsenet (m. et

vist vejstykke sotn arbejds-, tilsynsomraade)

;

ogs.: arbejder, som er beskæftiget ved vej(byg-

nirigs)arbejde. MR.1834.147. VeiBygn.(1865).

165fJ. *Dær gik saamænd Jens Vejmand
og flyttede sin Ko. Rørd.GD.'78 (jf.Aakj.RS.
120). -mel, et. C?/. Mel 2 og Agemel; l.br.)

fint vejstøv (paa veje uden fast belægning).

Kidde.(Tilsk.l904.689). »Vejmelet, ophvirv-

let, pludselig støver
|
langs Grøfternes pud-

rede Yeibreå. Holstein.MM.101. -mester,
en. (foræld.) overordnet tilsynsførende med
vejene (i et større distrikt); vejinspektør.

Moth.VSf. Forordn.'*/iil797.§67. TeknLeks.
11.600. jf. 8sgr. som General- (Hauch.
MfB.173), Over-vejmester (Regi.*/*1809.

§3. VSO.IV0293). -mil, en. (sj.) mil maalt

ad en vej. der laa nu tyve Vej mil, flere Her-
reder imellem, Skove og Byer i Sne. JVJens.
8S.93. -million, en. (jarg.) i flt., om
millionbeløb, der hidrører fra motorafgifterne

og især benyttes til vejarbejder af almen be-

tydning. Med Tilskud . . fra Vejmillionerne

(udføres) en Række Vejbroer Landet over.

LokomotivT.1939.10.sp.2. Socialdem.*'iol950.

5.8p.l. -mode, et. se -møde. -mærke,
et. (jf. -kending ; nu sj.) kendemærke, hvor-

med en vej, rute angives, afmærkes. Mali.
æahb.Min.1795.11.356; se u. -kendt;. Deres
Fører havde . . ledet dem ind paa en Sti,

hvor de . . snart tabte alle de Træer af

Svne, hvori Veimærkerne vare indskaarne.
Hauch.VI.89. (Sicilien) er som et vej mærke
T den rejsende på hans fart over havet.
Kierkegaard. Arnoldaf Lybeks Slavekrønike.

n^^y_.'i40. -møde, et. ff -mode Moth.
i >/ tVeJe-mod (sa.M210. Sort.Tr.79),

-mode (Moth.V84), -møde (PJuel.LL.lll)).
{'ntfd. vej(e)mood, glda. weyæ modh, oldn.

ot; ;/. III. Mod) I) (vel ud fra tolk-

if det u. bd. 2 nævnte ordspr.; sj.)

<^f
. sammentræf paa en vej. Moth.V84.

-) (sml. ænud. glda. æda. mark(æ)-mot,
-iuodæ, -møde, markskel, oldn. markamét,
d. B.; nu kun arkais., sj.) sted hvor to ell.

fiere veje inødet, løber sammen; korsvej; vej-

fkel (1). Moth.M210. man (kan) fra vej-

mødet lige før Fårevejle stationsby dreje
m tU Åmæfi. HVClaus.H.2å7. uegl: Paa

den Vey som har mange Afveye, maa mand
have god Agtsomhed. Jeg haver self været
vankelmodig paa dette Veye-Mood, og ikke
vist hvad heller jeg skulle til høyre eller

Venstre Side. <S'or<.Tr.79. || i det foræld,

ordspr. vidt er vej(e)mod olgn. (tilsva-

rende i glda. (PLaale.nr.149f.359) og fsv.

(smst.l.153.171), no. d'er vidt vega (ell.

vege^ mot, oldn. vf6 eru (isl. vi6a liggja^

10 vegamot; af omstridt bet., vistnok: „der er

mange (kors)veje og derfor adskillige mulig-
heder for uventede møder", jf. PLaale.II.79f.
PSyvsDanske Ordsprog.(udg.1944).425) Moth.
V84. *Vel den som got har giort: thi vit

er Veje-møde:
|

Velgierning vinder Gunst.
PJuel.LL.lll.
vejne, v. se II. vegne.

Vej-net, et. (jf. I. Net 3.5^ (netlignende)

system af veje i et vist omraade. VeiBygn.
20 (1865).194. Staten (og) Amtet (har) anlagt

et nyt komplet Vejnet (med Viborg som
centrum). Dalgas. BH. 6. VerdenGD.IV,1.155.

I. Vejning, en. flt. -er. vbs. til III.

veje. I) ^;7. Luftvejning; især fagl.) til III.

veje 3: handlingen at veje noget. Moth.V91.
Af begge Veiningerne kan man let beregne
(udvidelsen) . JohsMiiller.Naturlærens chemiske
Deel. (overs. 1851).138. Måling og vejning.

NPNielsen, (bogtitel.1950). ||
(sj.) konkr.,

30 om hvad der vejes (paa en gang). Karlene
kom slæbende (med jærnet) fra Boden og
kastede en ny Vejning op i Vognen. Towdr.
K.204. 2) fo, 1. br.) til III. veje 4(3). et

Par (lejlighedsstykker) bleve ved Veiningen
fundne for lette. Davids.KK.' 1.177. Vragnin-
gen og Veiningen og Filningen (af digtene).

Drachm.(Bråndes.Br.II1.7). 3) f i^l HI. veje

6.2; i ssg. Vandvejning (s.d.).

II. Vejninii:, en. se Vegning.

40 Vej-officer, en. f;/. -officiant; foræld.)

officer ved vejkorpset. Regl.*/il809.§5. min
Far var stationeret (i Rendsborg) som „Vej-
officer", alt Vejvæsen i Monarkiet laa jo

dengang (a: 1864) i Ingeniørkorpset. Gads
Mag.1930.379. -officiant, en. (jf. -officer

og Officiant 2.i ; foræld.). Regl.*Ul809.§7.

-olie, en. olie, der paaføres veje for at fjerne

ell. mindske støvplagen. DaEngTeknO. -op-
syn, et. (nu 1. br.) det at have opsyn, tilsyn

50 med veje (s tilstand); ogs. om det hermed be-

skæftigede personale. Amberg. VeiBygn.(1865).
67. Anordn.(Till.)Nr.l2*/*1884.S9. -opsyns-
mand, en. C;/. -passer; foræld.) underordnet

funktionær, hvem tilsynet med veje(s bygning

og vedligeholdelse) paahvilede. Amberg. Vei
Bygn.(1865).167.194. S&B. -OTerførinir,
en. (jf. -underføring^ overføring (3) af en
vej (ad en bro, viadukt) over en banelinie;

konkr. om vejbro. DSB.Banebygn.42. Hvad
w hedder det? (1947). 277. -owergang^ en.

(jf. -overkørsel og Overgang 2.2; if. S&B.
jærnb.; nu næppe br.) krydsning i niveau nf
jærnbane og vej. S&B. -overkørsel, en.

(jf. -overgang og Overkørsel 2; nu næppe
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br.) d.8. Larsen.* (1888). -OTerskærins*
on. (jf.

-overkørsel og Overskæring 2a) det

at ell. (navnlig) sted hvor to veje ell. (nu især)

en vej og en jærnbanelinie krydses i niveau.

VeiBygn.(1865).155. -part, en. vejstykke;

især: afsnit, part af en vej, som man har (ejen-

domsret til og) vedligeholdelsespligt for; vejskifte

(2). Forordn.'*/itl793.§ §33.71. Olufs.NyOec.

1.56. UfF. -passer, en. (jf. -foged, -op-

synsmand; om da. forhold foræld.). Cit.1794.

(LPPetersen.Minder fraFarum.(1920).17) . om
no. forhold (jf. u. -stolpe^; Strygende gik

det frem ad den brede Landevej op til

Højfossæteren . . De hvide Stene ved Vej-

kanten med Vejpasserens Navn . , fløj

forbi. E Christians. Hj. 1 73. -patroaille ,

en. ^ Vejpatrouiller fremsendes, naar Afde-

lingen (Batteriet) skal rykke i Stilling, og

Vejen ikke er kendt . . de skal finde en frem-

kommelig og skjult Fremrykningslinie. Fei<-

art.VII.A.99. -pe^er, en. (sj.) vejviser;

billedl.: Det kirkeligt Religiøse stod . .

som Fortids-Fremtids faste Fælleshold og

Vejpeger. TroelsL.BS.II.278. Grønb.H.I.173.

-peng^e, pi. (jf. -told; foræld.) bompenge.

Schytte. IR. II. 410. Collegial- Tidende. 1842.

412. Fridericia.l7 &18Aarh.300. -pikør,
en. (foræld.) pikør (1). MR.1810.569. Aarb
Holbæk. 1935. 53. UfF. -pileart, en. ^
(jf. -græs 2 og -skedeknæ^ Polygonum avicu-

lare L. (alm. ved veje). Rostr.Flora.^(1860).67.

MentzO.Bill.*289. -plifft, en. (foræld.)

pligt til at forrette vejarbejde. Collegial-Tiden-

de.1842.349. -pligtig, adj. (foræld.) som
har vejpligt. Konfirm.*/iil820.IIl.§6. An-
ordn.(Till.)Nr.l2*/*1884.§17. -politi, et.

(om da. forhold foræld.) indbegrebet af rets-

ordenens foranstaltninger for at sikre fred,

tryghed paa vejene (jf. Politi 1); ogs. (jf.

Politi 2) om særligt politikorps til opnaaelse

af dette forhold. Forordn."/itl793.Y overskr.

Vei-Politiet var fortræffeligt og alle Veie
sikkre (o: i Spanien). HCAnd.SS.VIII.300.
Anordn.(Till.)Nr.l2y,1884.§29. VSO. -pæl,
en. (jf. -stage, -stolpe; nu 1. br.) pæl \(m. paa-
skrift) ved en vej (tjenende fx. som vejviser

(2.8) ell. som afstandsmcerke). Olufs. Oec.V.476.
Paa en lille, uanselig Vejpæl staar . . Vejby.
ICGottlieb. Derude fraHærensElevskole. (1911).
159. Bilen gik i Grøften efter at have knæk-
ket en Yeipæl. PoU*/il926.2.sp.l.

Vejr, et. [væ^r] (NvHaven.Orth.186.
Bredsdorff. Afh. 12. Levin. Or. 1.13) ell. (i

rigsspr. kun som (slavisk ell. (nu) spøg.)

efterligning af skriftformen, jf.: „alle Folk,
undtagen Seminaristerne, (siger) et „Vær,
Været."" Fædrel. 1849. 1174. sp. 2. „sædvanlig
udtalt: Wær." D&H.) [vaiV] (nu kun hos
enkelte forf. skrevet Vær. Reenb.1.265. Brors.
146.320. Heib.D.6. HCAnd.SL.169. Hjortø.
Kr.l30. Leck Fischer. Tedora. (1928). 82.107.

jf. Moth.V91. vAph.(1759); formen eneraa-
dende i Chr.VVs bibel 1740 if. EEwald. Den
Bibelske Concordantz. 11,2. (1749). 866 ff.). flt.

(i rigsspr. især tO, l.br.; if. MO. uden flt.; i

bet. B foretrækkes i alm. omskrivning, fx. m.
Slags (sml.u.bet.l.i)) d. s. (VSO. i bet.2:

Da stod (Jesus) op og truede Veirene (1907:
Vindene;. Matth.8.26. *0m tusind Væir end
bruse vi\.Storm.SD.119. Han havde .

.

været Nabo til Vesterhavet, og Vejrene
havde staaet vesterind. Egeberg. UA.12. se

ogs. u. bet.2.3. i bet.B: KnudPouls.Va.l55.
10 de hundrede skønne danske Ye]T.KNordent.

JL.I.266. KMunk.DS.46. onde xtar.Bornh
OS. Feilb.) ell. \ -e (i bet. B: »Saa Døren
op! ..

I
og i Guds Navn i alle Vejre ud!

KMunk.Navigarenecesse. (1941). 59). {ænyd.
wei(de)r, weier, væj(e)r, wæ(de)r, we(de)r,
glda. wedher, wæd(h)er og veyer (Suso.70),
wær (Brøndum-Nielsen.GO.II.337) , æda. wæ-
thær (i bet. 2: Harp. Kr.57.128 (i ssgr.-ne

sunnæn, northæn wæthær^. se ogs. u. Vejr-

20 mølle; i bet. 4: Harp.Kr.14.16.37 ofl.; i bet.

B: DGL.V.352), sv. vader, no. vær, oldn.

ve8r, eng. weather, ty. wetter, jf. oldslavisk

vetru, vind, luft, litauisk vetra, storm, uvejr;

besl. m. oht. wazan, blæse; jf. II. vejre, II.

vejret || rigssprogsudtalen [yæh] stemmer
overens med den dominerende ødanske og

skaansk-hallandske udtale (SvLM.B13.118
(hollandsk). X,2.111 (skaansk). Esp.501. Univ
BU. 362. Thorsen.44. Kort.112. UfF. (Fyn).

30 jf. Flemløse.15) og træffes ogs. i visse jy.

provinser (Sønderjylland, dele af Vendsyssel:

Feilb. Kort.90.112), mens en til skriftformen
Vejr svarende udtale kendes fra Nordvest-

sjælland (FDyrlund. Uds. 24. Kort.90.112),
Lolland, Sydfalster, Ærø m.m. (Kort.112.
FrGrundtv.LK.187. OrdbS.) og det jy. een-

tralomraade (véir. Høysg. AG. 37. Kort. 90.

Feilb.); den diftongiske form forekommer
næppe i 1550- og 1589-biblerne, men vinder

40 en del indpas i den af vestjyden H.P.Resen
besørgede 1607-udgave (fx. 2Mos.l5.8. Ords.

25.14. Ez.37.9), hvad der kan antages at

have haft indflydelse paa formens sejr i skrift-

sproget (i 1647-overs, er diftongformerne saa-

ledes langt talrigere) \\ m. fi. t. lydudviklingen

i formen Vejr jf. Fejr (u. I. Fjeder^ samt
Brøndum-Nielsen.GG.II.147f.)
A. luft; især (og i rigsspr. nu næsten

kun; jf. Luft 1) om luftmasse i bevæ-
50 gelse, luftstrøm, vind.

I) (jf. bet.&; nu sj. undt. dial.) om (atmo-

sfærisk) luft (som stof), (krokodillens) Skjol-

des Rande ere . . lukkede som med et tæt

Segl. Den ene er saa nær ved den anden,

at der ikke kan komme Veir (1931: Luft;

ind imellem dem. Job.41. 7. De Fire Ele-

menter . . ere Ild, Veyr, Vand og Jord.

Bonde-Practica.(1708).73. || om luftmasse i

(musik) instrument (der skal udøve en vis

60 funktion ved sin passage). Veir-ark . . den
kiste på orgelverk, hvor veiret samles i som
skal give l^d af piberne. Mc</i. 793. Saa
fyldte F. paany Harmonikaen med Vejr.

LCNiels.Historier.(1907).197. Den lille pind
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i låget (paa smørkærnen) kaldes „smerpind",

den var til at „lukke vejret op med", det

vil sige, når man tog den af, kunde luften

i kærnen slippe uå.StevnsBjevAT. vejr i

bælgen, se I. Bælg 2.2 (og b.z).

2) (jf. Mod-, Norden-, Sønden-, Vesten-,

Østenvejr; » ftere tilfælde vanskeligt at skelne

fra bet. B (spec. bet. 1.2)) vind; ofte m. særlig

tanke paa stærk vind (blæst, storm). 2.1)

(nu næsten kun bibl., ^ ell. dial.; sml. dog

ssgr. som Vejrfløj, -hane, I. -mølle osv.) i al

alm. Et Rør, som bevæges af Veiret (1907:
Vinden). Luc. 7. 24. * Ørnen er snild, han
naar sin Agt, | Naar Vejret ham bær paa
\inge.Grundtv.PS.Y462. Den Sky blev tU
Veir o: gav ingen Regn, men kun Blæst.

JHSmidth.Ords.l73(Falster; jf. BornhOS.).
Feilb. SjællBond.86. UfF.(ogs. om trækvind).

vende vt-jret om, se II. vende 31.2. dreje (ell.

hænge, skære, vende ofl.) kaaben ell. kappen
efter vejret, se Kaabe 1, II. Kappe 1.4. (jf.

u. bet.8.^) i forb. sotn et stort ell. stærkt
vejr: (høsten maa ikke paabegyndes) for

sildig, at icke på kornet skal ske skade
ved storm og sterk vexer. Cit.1715.(Vider.

1.16). Solen gaar ned. Idet dens Lys slukkes,

høres der som et stærkt Vejrs Susen. Drachm.
V8.61. Bjælkehallen, hvori de gamle Vi-

kinger sad, var aaben for alle store Vejr,

som gik hen over Verden. Jørg.Breve fra
A8sisi.(1924).141. || i særlige forb. som subj.

Solen gaaer op og gaaer ned, Veiret farer

omkring efter sine Omgange. Åft/ns/.Præd./.

108 (jf. Præd.1.5-6). Der gik et Vejr hen
over Markerne 1 Det stod med Fnys ned i

de laadne Grøfter og vred sig med Brøl og
Tuden gennem Gærder og }\e^.Fleuron.K.
184(jf.ovf.l.29f.). sml. II. falde 3.4: veyede
en Storm hele Dagen, indtil om Aft. Kl. 7

faldt Vejret. Jens 5ør.//.29. UfF. især i

forb. m. blæse ell. suse (se ogs. blæse 3.i

og I. Sky 2.8 slutn.): 'ont Vevr, som blæser
hart. Bomle -Practica. (1 708). 69. Mynst. Betr.

1.398. »Der suser et Vejr gennem Skov og
Krat

I
i mørknende Midnatsstunde. Drac/im.

111.84. (obeliskens) Tegninger . . forestiller

de otte Vinde, og under hver staar Navnet
indhugget — de gamle . . Navne paa de
•te Vejr, som blæser henover Rom. Jørg.

tliensk.(1932).143. i billedl. udir.: aUe disse

">mme . . hvor foranderlige, bevægende sig

I alle Sider, som Veiret hlæner. Mynst.Præd.
13. Aarct 1620 er det store Aar, da den
Tids Vejr ret tager fat at blæse. AfPorU.

(1902).69.
II (jf. u. flg. gruppe) i

forb. $twet af præp.; styret af for
»Lyst flagred hen for Veiret hendes

r.Oehl.Digin.1.28. »Da Thor . . besøgte
iiii;: Da svæved du (s: Loke) for Veiret . .

I
Som Sivet (o: var ubeslul8om).»a.ND.156.

f'rnrhm. DM.32. skibet blev henreven, og
kiiiii.; ikke opholde sig mod været (1819:
' >niliin).Ap0.27.15(Chr.Vli. dend 17de lou-

•rede vj 7 a 8 Miile op imod Veyr og Strøm.

Æreboe.201. Feilb. UfF. se ogs. u. VI. mod
3.3. jf. bet. 3: * Hundekobbelet glammer

|

Med Halsen mod Veiret strakt. Recke.LD.68.
billedl.: Claussens Reaktioner følger ikke de
banede Veje, han har det Privilegium at

gaa imod Ve\ret.EFrandsen.SC.1.48.
|| (jf.

u. foreg, gruppe; især ^) i udtr. vedr. sej-

lads, vi seylede seenligen i mange dage . .

thi været (1819: Vinden^ føyede os ikke.

10 ApG. 27.7 (Chr.VI). Sort.HS.Fl^ (se u. IV
føje 6.3^. saasnart der kom Vejr, og det

rejste Havet, saa maatte de gaa til Søs for

ikke at strande. JakKnu.R.49. „Cape Race"
trak forefter. „Vi faar lidt Vejr I" Znud
And.HH.209. jf. II. lægge 13.3: Skonnerten
(blev) lagt til Vejret for smaa Sejl. smst.42.

spec. styret af for, ofte i forb. som drive
(se II. drive lO.i^, løbe (Scheller.MarO.
EJuelHans.HM.45), sejle (D&H.II.211.

io Sal.* XXI. 187. UfF.), vende (Scheller.

MarO.) olgn. ^plat; se III. plat 1.2^ for
vejret, sejle osv. (plat) for vinden (se IV
for 11 slutn.). (vi) tørnede . . sammen med
den Damper, der kom for Veiret ned paa
os. Drachm.KK.7. Starterne (ved kapsejlad-

sen): Flot! Flot! .. Det gik for Vejret.

Pol.*U1930.3.sp.4. — (dial.) overf., i forb.

som rende (MHans.(FortællingerogVersfor
Store og Smaa. (1866). 104). Thorsen.Afh. III.

30 277. UfF.) med (sj. for. smst.) et halvt
vejr, løbe med halv besked, være slet under-
rettet, orienteret, løbe med en halv vind (se

Vind^; en ung Karl . . der var en ivrig

Avislæser, og som . . ikke løb med „halvt
Vejr". Rasm Hans. M. 39.

jj (jf. u. bet. 2.2

slutn. og 6.1 ; nu næppe br.) overf., om noget

værdiløst, unyttigt, indholdsløst, propheterne
skal blive tU vær (1871: Vind). Jer.5.13

(Chr.VI). »Naar Fremmede ei komme dig

40 (o: Danmark) at lære
|

(Tit dyrt nok!)

Veir og Dunst,
|
Men dine Børn . . frem-

bære
I
Selv fremmed Viid og Kunst. SkVid.

X.247. 2.2) (se ogs. u. bet. 6) i forb. vind
og vejr (nu noget sjældnere vejr og vind^.

(forb. er egl. rent tautologisk, men opfattes

ogs. som indeholdende Vejr i bet. B, hvorfor

hele udtrykket desuden anvendes tautologisk -
VeirB). Cit.l703.(Jen8Sør.II.37). *Den tykke
lodne Kofte trodsede Veir og Vind. ^oreair.

50 SS.III.42. Veir og Vind begunstigede os

meget i Begyndelsen af ^«ø^ Reisen. i'iViVye-

gaard.S.51. Som en rejselysten Flaade . .
|

under Vejrs og Vindes Naade |
ligger Landet.

Rode.SH.lOl. Indskriften slettedes ud af

Vind og Ve]r.Nyslrøm.0F.II.13. (meteorol.)

i vejrberetning: vind og vejr kl. 14 ved Blaa-

vand: nordvest (vindstyrke) 3, skyet, 12°
|

;/. u. bet. 8.1 : (flaaden) var . , blefven be-

standigen opholdt . . ved Guds Væyr og

M Vind. Slange.Chr IV 1363. jf. II. staa 6.5:

Det staar for (o: er udsat for) Vind og
Vejr. Afau.//. 352. D&H.II.327. \\ i udtr.

for paa overnaturlig maade at have, øve ind-

flydelse paa vinden (og vejret) (spec: kunne
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ændre vindretningen). *at skabe Veyr og

Vind,
I

At giøre sig til \Jli.Holb.Paar8.137.

giøre store Mirakler, dreye Veir og Vind.

8a.Hex.IV7. Hauch.SD.I1.271. vende vind

og vejr, se II. vende 2.6.
|| (jf. u.bet.l.i)

i udtr. for at drøfte (øjeblikkets) vejrforhold

(og i det hele ligegyldigheder). „Hvad be-

stiller I her alle Tre?" — „Vi snakke om
Vind og 'Veier."Biehl.(Skuesp.VI.431). Ing.

VS.I.90. Talen . . drejede sig hen til Vejr

og Vind, til Forlovelser (osv.).Schand.AE.

346.
II

{sml. eng. (wind and) weather permit-

ting samt u. bet.S.2) 4^ * forb. m. tillade,

i udtr. for, at man tager forbehold (m. h. t.

rettidig søtransport) over for vejrhindringer,

-vanskeligheder. Saafremt Vind og Vejr til-

lader ået.Wolfh.MarO.446. Bemeldte Kap-
tajn . . afsejler Vind og Vejr tilladende
til Frederikssund. Ugeskr.fRetsv.l940.A.667.

smst.l946.A.221. \\
(ved omdannelse af ud-

trykket skifte (osv.) sol og vind lige (mellem)

(se I. Sol 2 slutn.); 1. br.) i forsk. udtr. for

retfærdig, upartisk fordeling. Juniloven var

upartisk, delte Vejr og Vind lige mellem
Venstre og Høire.Hørup.III.llG. At skille

Vind og Vejr retfærdigt mellem disse to .

.

turde være vLuxuli^t.TOppermann.Thorvald-

sen.I.(1924).47. BornhHaandvEr.95.
\\ (jf.

u. bet. 2.1 slutn. og 6.i ; nu næppe br.) overf.,

om noget værdiløst, unyttigt, indholdsløst, ald

denne Snack bliver kun til Vind og Væir.

Kom Grønneg.11.56. En aandløs og livløs

Videnskabelighed, der . . sætter sin Ære i

at kunne opløse alt Aandeligt i Vind og Veir.

Grundtv.Udv.V400. 2.3) (videre anvendelse af
bet. 2.1, efter tilsvarende sprogbrug i hebr. og

gr. (jf.u.Yind); især bibl.) verdenshjørne
(som det sted, hvorfra vinden kommer (og

benævnes)); især styret af (i)mod ell. i forb.

som de (ell. verdens. Brors. 320. Grundtv.
PS.III.58.61) fire vejr, adsprede i alle
vejr (Jer.49.32ogEz.5.10(Chr.VI;1871: for

alle Vinde^^. Portnerne vare beskikkede
mod de fire Veir (1931: Verdenshjørner^:
mod Øst, Vest, Nord og Syd. lKrøn.9.24.
*med Basunen

|
Udsendes skal en Engle-

hær
I

Med Kald imod de fire Veir. PaiM.
VI1.264. *jeg (o: muezzinen) synger med
min stærke Røst

|
fem Gange daglig mod de

fire Yeir.Jørg.JF.II.137.

3) (jæg., nu sj. (undt. i den ndf. l.58ff.
nævnte anv.)) fært (1); tæft (1). ståfre
(o: støvere) tager \eiT.Moth.V92(jf.U.teige
6.2^. fåe veir a,i.smst. i det Drengen . .

lukte Dørren op, sneg sig en Støvere ind,

som strax fik vejr af mig. KomGrønneg.V171.
jf.: (hunden) fanger Vejr af Miklen (o: ræ-
ven). FleurQn.lFA.173.

II
(især o; overf.,

i forb. komme under vejr (sj. vejrs.

Gjel.VG. 227. 229. Berl Tid.^Utl950.M.7. sp.l.

t vejret, se sp.880^*) med, (ænyd. komme
under vejret med (ASVedel.Saxo.(1675).
489), jf. mnt. wes under den wint komen
i sa. bet.; egl.: nærme sig saaledes, at man

kan faa fært aj et dyr, idet vinden bærer fra
dette hen mod en; jf. IV under 7.8 og udtr.

som komme under fund med (se III. Fund
3), komme under vinden (se Vind^) komme
paa sporet af; fornemme (ved et tilfælde,

underhaanden) ; faa nys om; faa færten af.
Holb.LSk.1.2. jeg er kommen under Veir
med, at Frøken R. har skrevet ham til.

Skuesp.III,1.75. de have en Hemmelighed
10 sammen, den maa vi see at komme under-

veir med. Etlar.GU.11.13. Saa drog Saul . .

ud for at opsøge ham, og , . David kom
under Vejr dermed (1871: det blev Da-
vid tilkjendegivet;.i/S'om.23.25('i93/;. Feilb.

(sj.) i afvigende form: Kaptajn J. . , var
under Vejr (o: bekendt, fortrolig) med . . de
Indfødtes Skikke. Otto Liitken. Faiakis Gifter-

maal.(1928).101. f uden med: (kansleren)
kom da først under Væjret, hvad der hafde

20 stukket for Hemmelighed udi det Hol-
stenske Gesandtskab. Slange.ChrIV966.

4) (nu kun dial, jf. „Forældet." FS'O.;
om luft (8.2) i fordøjelseskanalen, spec.

ytrende sig som fjært, ,,vind". At lade sit

Vand, og ikke give Væyr, er at brygge,
uden Rumle. Lade.Phrases.d2.f> man (siger)

„jeg tabte vejret", både når man er for-

pustet . . og når „vejret går den fejle vej

ud." UfF. talem.: vejr og vand skal have
30 sin gang, se u. II. Vand 5.8, Et veir i livet.

Moth.V91.

5) (jf. Luft 4.1, II. Pust 1) luftstrøm ved
ind- og udaanding gennem aandedræts-
organerne; aande (I.l); aandedræt (2.1-2);

ofte i forb. som holde, trække osv. vejret

(sit vejr) ell. (nu næsten kun i forb. m. nær-
mere bestemmelse) vejr (se forb. m. drage,
faa, tage, trække u. bet. 5.2). 5.1) i al alm.

(ofte dog m. særlig tanke paa udaanding).
40 Du (o: gud) blæste med dit Veir (1931: din

Aande^, Havet skjulte dem (o: fjenderne).

2Mos.l5.10. (landsoldaten) raaber sit Hurra
af et rigtig fuldt og stærkt Vejr fra Lun-
gerne. JLange. 1.158. Intet er . . mere ud-
viskende for Opfattelsen end meget sagt i

eet Vejr. VortHj.1,3.28. hun prøvede sit Vejr
et Øjeblik, om hun kunde tale efter Graa-
den.SvLa.AB.223.

\\ (jf. Livsvejr; egl. m.
henblik paa aandedrættets nødvendighed for

50 livets opretholdelse) i udtr. for (truende, fore-

staaende) død, udslettelse. *Livsens Veir for-

lader den Faldne. Wilst.Il.XVI.V.453. (hun)
gik til Sagfører B. og sagde, at den gamle
Madam S. snart ikke havde mere Vejr i sig.

Schand.BS.451. Doktoren kom, just som
Vejret gik fra ham (o: den døende). Drachm.
VT.138. De (maa) jo takke Gud for, at

De kan slippe a' med Været (o: dø) i en
Fart, 1 Stedet for at ligge her og hive i

60 lange Tider. ZakNiels.NT.148.
|| (jf. u. bet.

1) om udaandingsluft, der passerer gennem
et blæseinstrument og faar dette til at tone.

*Du (o: en valdhornist) . . Signalet maa be-

svare;
1
Tag frem dit Horn, og ei paa Veir
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du sfaTe.Heib.Poet.VII.397. en Deel (op-

fatter) enhver original og ny Idee og ud-
breder den . . uden forresten at have mere
Deel deri end Trompeten i det Veir, der

strømmer igjennem den. PMøll.(1855).Y30.

jf.: han kunde ikke faae Veir i den (o: en

fløjte). HCAnd.(1919).III. 29.
\\

(især bibl,

foræld.) billedl. ell. i sammenlignirig, om no-

get værdiløst, betydningsløst, intetsigende, mit
levnet er et vær (1871: Aandepust^. Jo5. lo

7.7(Chr.VI). om mundsvejr (2): Er der ingen
ende paa de ord, som ere ikkun et vær
(1871: Vind; 1931: Faar Mundsvejret al-

drig Ende)? Job.l6.3(Chr.VI). sml.Feilb.III.

1028b**. 5.2) i udtr. ledrørende indaanding
(undertiden ogs. m. tanke paa hele aande-
drætsprocessen) ; i alm. rigsspr. nu oftest i

forb. trække vejret (se ndf.). snappe vejret,

te II. snappe 2.2.
|| (jf. III. drage 6.2; nu

især o, højtid.) i forb. drage vejret fsit 20

vejr; nu sj. \eir.Visd.l5.15). *Veiret tungt
og mat han hørtes drage. PalM.AdamH.I.211.
(han) drog Vejret dybt i Søvne. Bang.III.
352. Han drog meget Vejr til aig.Bers.G.206.

(jf. ndf. u. forb. trække vejret^ i udtr. for

at foretage en (dyb) indaanding som tegn paa
(følelse af) befrielse, lettelse: (han) drog Veiret
dybt, sundt og let, som om et Bjerg var
faldet fra hans Hierte. Winth.NDigtn.266.
•Dybt drog han Veiret, Angsten var forbi. 30

Becke.BD.178. || t forb. m. faa; ofte i forb.

$om ikke kunne faa vejret ell. (jf. bet. b.s)

i udtr. for igen at opnaa (mere) roligt, regel-

mæssigt aandedræt efter et anfald af aande-
nød ell. en anspændelse, sindsbevægelse. Her
er saa lummert;

|
Jeg kan ei faae mit Veir,

Ileib.Poet.IV58. »Ha jeg kan neppe faae
mit Vejr igjen,

| saa har den Æsel skræmmet
mi^. Ilostr.DD.46. Det var jo ikke til at faa
Vejret (i den øverste køje). KAabye.PT.51. io

Feilb. jf.: (hans) tendetykke Mave . . hop-
pede under hans hoverende Skogren. „Naa
..!" udbrod han, da han endelig igen fik

Vejr i Lunderne. Pont.K.51. || hente, ind-
hente vejret, se hente 3, indhente 4.

||

(jf. II. tage 6.2; nu mindre br. i rigsspr.)

i forb. tage vejret (nu næppe br. vejr.

Molh.VQS. jf.: Tager vejr til mig. Rostgaard.
lyex.TNa). (hofmændenes) Liv er saa ind-
kneben, at de gaae og gabe for at tage Vei- 50

nt.lMdde.(Skuesp.IV283). han (har) under-
tiden ondt ved at tage Vejret, har en meget
hurtig Puh. Biblljæg.X.78. (de) tog Vejret
dybt, ligesom lettet. Pont.L. 171. Korch.LL.
85.

II (jf. trække 9.i) i forb. trække vej-
ret f^sit veir; nu nceppe br. vejr. vAph.
(1759). jf.: Lad nu . . Hestene trække Veir
til et lystigt Indtog paa H\ottet. Ing.EM. I.

13). »jeg maa ud i Haven
| At trække

ytiret. Ileib.Poel.IV388. (det døende barn) to
trak saa sa^ Veiret, og imellem med et
dybt Drag, ligesom om det sukkede. //CM mi,
(1919).11.293. *0f ad Dagen (3: 1. juledag)
gaar man Byen rundt,

| Trækker Veiret

lidt,
I
det er saa %\indt.PFaber.VV115. Jeg

maa trække Vejret nogle Gange, inden jeg

kan gaa videre. Det banker voldsomt til-

venstre i mit Bryst. Buchh.UH.35. han vo-

vede ikke at trække vejret, da han saa bilen

køre lige ud foran toget
j

(med.:) Denne
krampagtige Sammentrækning . . gør, at

Patienten ikke kan trække Vejret igen-
nem (0: føre vejrtrækningen (nogenlunde)
til bunds). Tidsskr. f. Da. Røde Kors. 1944. 65.

sp.2. trække vejret dybt (se III. dyb 1.4)

ell. tungt (jf. tung 3.3^.- Han (o: en for-

elsket) trækker Veiret tungt, og . . taler
|

Fast ei et Ord. Oehl.1.141. Hauch.SD.II.36.
glemme at trække vejret, (jarg.) dø.

Rappee.1859.262.sp.2. der (skete) det triste,

at Fru H. en Nat glemte at trække Vejret.

Soya.HF.52. — (jf. ovf. u. forb. drage vejret^

i udtr. for at foretage en (dyb) indaanding
som tegn paa (følelse af) befrielse, lettelse ell.

for at unde sig ro, pusterum (efter spænding,
anstrengelse olgn.): hans Antagonister tillod

ham ikke at trække Ne\xet.HSchwanenfl.
HW.213. Hov, hov! Træk Vejret (o: tag

den med ro)\ErlKrist.DH.45. da hun var
naaet vel gennem den bælgmørke skov,

trak hun vejret lettet I 5.3) t udtr. for uregel-
mæssigheder i forb. m. aandedrættet. \\ i

udtr. for, at man (ofte p. gr. af anstrengelse,

sindsbevægelse, ufrivilligt) for en kort stund
undlader at foretage aandedrætsbevægelser

.

Hvorledes kan man synge (0: digte), naar
et saadant Dødsens Billede (0: Taffelbjerget)

ligger med hundrede tusinde Centners Vægt
paa Hjertet, — maa da ikke snarere Veiret

standse og Tungen \&mmes? PMøll.(1855).
11.234. (fuglen) fløj ikke. Hendes Vejr stod

stille. Branner. OL. 154. *(de) prøved, hvo
i Vandet med størst Udholdenhed

|
Veiret

holde kunde.Oehl.XXXI.173. Han stilled

sig ved Døren først,
| Han holdt sit Veir

og lytted,
I
Saa traadte sagte han derind.

lIolst.lV.52. Man må kun dryppe på masken,
når patienten trækker vejret, ikke når pa-

tienten holder vejret. Ugeskr.f. Læger. 1950.

lO.sp.2. Feilb. tage vejret fra en, udsætte

en for en saadan sindsbevægelse (overraskelse,

chok), at vedk. et øjeblik undlader at udføre

aandedrætsbevægelser; især i uegl. anv. jeg

vil se noget saa blændende skønt, at det

tager Vejret fra mig.JPJac.II.75. Det er

ved at tage Vejret fra mig, saadan svider

det i Brystet af Smerte. Bergstrøm.MD.81.

den vaade (svømme)Sele . . blev spændt om
Livet og tog helt Vejret fra mig. Alsted.Skole-

minder"(1946).12. Il i udtr. for, at aande-
drættet af fysiske ell. psykiske aarsager (paa
uønsket maade) fungerer uregelmæssigt, fx.

besværligere, hurtigere ell. langsommere, stær-

kere ell. svagere end sædvanligt. Han støder

sit tilbagetrængte Vejr fra sig. Lunde.F.128.
Vejret gik . . paa hende som en Blæsebælg.
AaDons.TroTjenerinde.(1942).7. jf. sluge sp.

543*: Hun var blevet saa forskrækket, at

XXVI. Rentrykt "/t l»6l 66
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hun slugte Vejr og kom til at hoste. sa.FR.19.

ofte i udtr. for at lide af aandenød, kortaan-

dethed: Det var i Nat som om jeg skulde

dræbes — |
Mit Veir blev væk.Aarestr.SS.

11.198. en pestfyldt Damp
|

. . der Veiret

hende Tøyed.PalM.VII.59. *min Styrke ..

svigter, |
Mit Veir . . bliver for kort. Recke.

OND.30. hendes Bryst sled af trangt Vejr,

CFMortens.KA.23. løbe vejret af sig: Moth.

L282. S&B. (især spøg.) uegl.: (spydet)

havde løbet Veiret af sig under Veis, saa

det kun tørnede ganske løselig paa Ryg-
ningen af (skjoldtaget). Grundtv. Saxo. 1. 142.

styret af efter (2.2 slutn.): * Gubben
|
Drog

dybt efter YeiT.Winth.HF.202(jf. u. III.

drage 6.2^. hun trak efter Veiret. Zo/oed-
Hansen.KA.II.50. især i forh. som gabe
(Lodde.NT.240; se m. luftledig;, gispe (VSO.
BechNygaard.T.37) ell hente, hive (II.l),

snappe (II. 2.2), tage (II. 16.2) efter vej-
ret, se hente 3 osv. \\ i (andre) mer og mindre
faste forh. (m. verber), jf. gaa 5.5: han danser
. . med smaa Hop, svingende Damerne, saa
Vejret gaar fra dem. Reinhard.FC.323.
JohsWulff.T.40. (hun) slog en saa umaadelig
Latter op, at hun nær var gaaet reent
fra Y eir et. NPWiwel.NS.25. se ogs. u. gaa
sp.492**. (de dansende) svingede, saa de ikke
havde Y e\r.Bang.lII.345. G. havde ikke
Vejr til mere (o: til at skælde ud mere).Erl
Krist.DH.104. nu maa vi holde op (o: med
at løbe); jeg har ikke mere vejr i mig I

miste (Winth.HF.120. ErlKrist.DH.86) ell.

(især, jf. tabe 3.2^ tabe vejret (sit vejr):

(han) er jo færdig at tabe Væyret, saa har
han Tenåt.Argus.l770.Nr.6.2. jeg tabte Vej-
ret af Forbitrelse over denne skiændige Frem-
færd. Z)reti;sen.<S'.33. Paa hver Repos stand-
sede de — Farmor skulde indhente det Vejr,
hun havde tabt underyeis. Soya. FH. 195.
(spøg.) uegl.: (han) yndede at presse Tek-
sten i sine Bøger sammen i sorte, tæt-
sluttende Rammer, saa den tabte Vejret
og kun blev en kompakt Masse af Skrift-

tegn. 4ar6o3/.Bogfienner.i92(?.ii7. især (jf.
u. tabe 3.3^ m. h. t. utæt (elastisk) luftbeholder

(bold, cykelslange) : MDinesen. Birte Kongs-
berg.(1920).129. AaHermann.PH.34.

6) (jf. Luft (1 og) 6{i)) i udtryk (egl.

sigtende til lufthavets (og vindens) usynlig-
hed, luftrummets (2) (tilsyneladende) tomhed,

jf.: *dit (o: den fantasiløse naturiagttagers)
Blik foroven sér

|
kun lutter Vind og lutter

YeiT.Kaalund.55), der angiver noget som
betydningsløst, formaalsløst, menings-
løst, unyttigt, forgæves ell. planløst,
tankeløst; næsten kun styret af i og ofte

i (tautologisk) forb. m. Vind (jf. bet. 2.2 og
forb. i hyt og vejr u. II. Hyt^; nu især (jf.
hen i taaget u. I. Taag 2) i forb. (ganske,
helt, lige, løst (se u. II. løs 4.2;, rent) hen
(l.br. ud. E Christians.Hj.149. AHenningsen.
SA.186) i vejret (vind og vejr). 6.1) i al

alm., om handling, virksomhed, hvad For-

deel haver han da deraf, at han haver »r-

beidet hen i Veiret (Chr.VI: arbeidet i

været)? Præd.5.1 5. De troer, jeg handler
hen i Yeiret. Wand.(Skuesp.IV30). Dren-
gen løber om i Veir og Ymd.CKMolb.SD.156.
(hun) sad og gloede hen ixeiret. Gravl.AB.51.
nappe (f gribe. Moth.V92) i vejret, se nappe
2.1. knyttet til være: Disse Fordringer er

ganske hen i Vind og Ye\T.JakKnu.LF.50.
10 Det, de her gør, er så dumt og hen i været,

at de ikke er værd at snakke med. //;or<ø.

FH.166.
II

i udtr, for at kæmpe, slaa uden
at ramme sit maal. fægte i vejret, se fægte 1.2

slutn. jeg (o: Paulus) fegter, som den, der
ikke slaaer i Veiret (1907: i Luften^.
lCor.9.26. jf. Mau.II.529. Brors.207.

\\ (jf.

bet. 6.2-3; i udtr. for aands-, tankevirksomhed.

den, som giør Cupido blind . .
|
Han skriver

hen i Vær og Yind. Reenb.1.265. Man gjætter

20 saa ofte i Vejr og Ymd\Bøgh.DA.IV122.
Offentligheden vil kunne forlange, at Ud-
givere (0: af memoirer olgn.) meddeler den
Sammenhæng, der staar i Manuskripterne,
efter dens klare Ordlyd og ikke digter

aldeles hen i Yejret. HBrix.(NatTid."U1926.
Aft.6.sp.l).

II
knyttet direkte til subst. (især

vbs.). Jeg skulde . . bringe mig i Harnisk
over en Mistancke hen i Vind og Veyr?
Kom Grønneg.II. 7. Man bliver let til Nar ved

30 en saadan Efterspørgsel (efter en ung pige)

hen i Vind og Yev[.Hrz.XV.324. kæresteri

hen i været, det er jo naturligvis ikke noget
for dig. Hjortø.Kr.l30. et nap i vejret, se I.

Nap 2.1. 6.2) i udtr, for (meningsløs, indholds-

løs, aandsfraværende, taabelig) ytring, tale.

hvor kand Herren blive saa Mod-løs deraf;

at hans Far staar og bræger noget hen

i Yeiret. Holb, Mase, 11,4. Kirkens strænge

Prædiken om Synd og Bod (er) i vor op-

40 lyste, humane Tid . . virkelig en Prædiken
hen i Vejret. Jør^.B.35. spørge hen i vejret

j

Stoud.Emb.140. jf. bet. 11.3: At raabe i Vei-

ret o : raabe og skrige forgiæves. VSO. V.

R4.
II

især i forb. m. flg. verber, sige: Et
Ord, sagt hen i Vind og Vær. Reenb.II.

54. Goldschm.VII.13. han sagde Ja og Ja

og Ja hen i Yeiret. EBertels.D. 179. Feilb.

LollO. snakke: I staar her og snakker

hen i Veyret uden Vid og Forstand. Zom
50 Grønneg.111.383. han snakker saa hen i

Veiret ihl&nt. Skuesp.Y125. ei bør i Veiret

man snakke. Wilst.Od.IVv.837. Mau.II.529.

VSO. Feilb. svare: Moth.V92. Tilgiv ..

at jeg Dem svarer
|
Lidt hen i Veiret. Hvad

vi ei forstaae,
|
Det kan vi, som De veed,

ei rigtig svare ipaa,. Bagges.SkR.67. Han sva-

rede noget dumt, saadan hen i Vejr og Vind.

Drachm.PV129, KnudAnd.HH.73. tale: I

skulle ellers være, som de, der tale i været

60(1819: hen i Yeiret). ICor. 14.9 (Chr.VI).

mine Ord (har) kun været talede hen i

Veiret, og have ikke havt mindste Virkning.

Mynst.Levnet.239. tale hen i Vind og Vejr.

D&H.II.406. 6.3) i udtr. for ringeagt,
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manglende værdsættelse, de fleeste . .

holdte det (o: den persiske handel) for Væjr

og \ind. Slange.ChrIV966. *de Gamles løn-

lige Visdom
I
er agtet som Vejr og Vind.

Sødb.GD.40. II
næsten kun (nu sj.) i forb.

glaa ft kaste. Brors.207. Spectator.290) no-

get ^hen, nu næppe hr. bort: Slange.ChrlV.

538. jf. ndf. 1.22) i vejret (sj. i vejr. Grund^v.

SS.1.419 (i vers)) ell. i vind og vejr, lade

haant om, lade uænset, kaste vrag paa (især lo

m. h. t. følelser ell. andres raad, formaninger,

(vejledende) ytringer), et ildesindet Folk . .

som idelig slaaer Kongernes Befalinger hen
i Veiret (Chr.VI: slaaer . . i yæTet).St.t

Esth.13.4. Med fremmed Sæd og Gjøgle-

Sind
I

Han slaaer al Tugt i Veir og Vind.

Ing.DM.74. Ved denne Spøg vilde han for-

modentlig slaae en Ubehagelighed hen i

\eiTet.Cit.l831.(Hjort.B.I.300). det stod i

min Magt at slaa hine frygtelig manende 20

Ord hen iveiret. Rowel.Br.303. VSO. Feilb.

jf.: •skulde du din Faders Raad
|
Bort hen

i Veiret slBL^e.Reenb.II.466.

B. (undertiden vanskeligt at skelne fra

bet. 2) tilstand i en vis del af atmo-
sfæren.

7) den til en given tid raadende til-

stand i atmosfæren (nasrmest jorden), saa-
ledes som den fornemmes af sanserne
(navnlig karakteriseret ved vind-, temperatur-, 30

fugtigheds-, lys-, sigtbarhedsforhold); under-

tiden ensbetydende med Vejrlig, Klima (vejret

i troperne er varmt og med voldsomme
regnskyl j), men oftest m. forestilling om de
atmosfæriske forhold, der en kort periode

ell. et vist øjeblik præger et begrænset
omraade. (om forb. vind og vejr se u. bet.

2.2). 7.1) i al olm. Maschiner, som mand
bruger for at kiænde Værets Forandringer.
LTid. 1742. 333. AWHauch.(1799).671. alt 40

Vejr er bleven opsat paa ubestemt Tid,

Sol og Vind har forladt det lave Indland.

JVJens.M.I.lO. Lysgaard. L.175. (flyvemaski-

nen) skal starte uden hensyn til vejret. Poi.

*lixl949.15.sp.5. m. overgang til bet.l.2: den
tynde Klædestrøje ydede kun daarlig Be-

skyttojse mod \e']Tet.VilhHansen.Fra Ufre-
dens I)age.(1913).41. i forb. m. visse subst.:

•skal han (0: en skipper) bryde Veyr og
Vand,

I
Og slaae sig frem til Havn og 50

Lin<]. Stub.Sl. det blonde Skæg var helt

farvplost af Vejr og Wæde.Rist.ER.lO.
|{

(jf. u. bet. 2.i) som samtaleemne. Hvormea
skal jeg begynde Samtalen? Med Veiret?

O jal hvorfor ikke? Det er en Gienstand,
• lom tilbyder sig af sig Helv.IIeib.roet.VII.
' 353. •Paa Vejen talte vi op og ned;

| Om
Vejret ferst det sig drejed, | Men siden
blev det om KæT\\^hed.b»gh.D.II.309. hvad
taler man da om? . . om vejret. Vejret er m
det ideale samtaleemne i England. Po/."/i

' 1950.19.$p.3. jf.: Kn kort Samtale begyndte

j
om Veiret og Vcien (o: ligegyldi^der).

i Ooldichm.H]l.I.145.
|| i vejrregler. •Tirsdag

gi'er Veir til Torsdag,
|
Fredags Veir gi'er

Søndags Veir.
|
Løerdag har sit eget Veir,

|

Mandag enten værre eller he'eT.Thiele.III.

15. se ogs. Mau.11227. Feilb. samt u. Lørdag,
Mandag og Fredags-, Søndagsvejr.

||
(sml.

u. I. Sky 2.3j t forb. som (i) hvert (HMik-
kels.D.3(se u. stabejse;. Lunde.F.98. UfF.)
ell. alskens ell. (især) (i) al(t) (under-
tiden ogs.: alle. Stevns Bjev. 52. se ogs. u.

Vejrskifte^ slags vejr. (ofte m. spec. tanke

paa daarligt vejr). S&B. Præsten (var) ude
at gaa i sit Sogn og . . klædt paa til alt

Slags Vejr. BerlTid.''/il937.Sønd.7.sp.3. Det
er langt fra nogen behagelig Spadseretur i

al Slags Yeir. Vor Stand.1938. 375. sp.l. 7.2)

(jf. Fyge-, Hagl-, Himmel-, Hunde-, Røg-
vejr; i rigsspr. især ta) m. tanke paa heftig-

hed, voldsomhed: uvejr, (ofte spec. om torden-

vejr), det skete i en Haandevending, da blev
Himmelen sort af Skyer og Veir (1931: sort

af Stormskyer^, og der kom en stor Regn.
IKg. 18.45. Jeg mærkede vel, at jeg ikke
kunde undgaae Vejret; belavede mig derfor

paa en vaad Tiøie. Blich. (1920). XIY 213.

Lynene bliver sjældnere. Tordenen ruller

mere fjernt, Vejret er ovre. CEw.F.134. Ded
blyvver Vejr til Natten, sagde 38, ret et

Herrens Vejr, Isslag og Snefog.Woel.D.190.

UfF. Feilb. jf. u. III. slaa 63.5: her maa
være nogen, hvis Vejret slaar ned i Gaar-
den ! CFMortens.EF.236.

8) bet. 7.1-2 i (mer og mindre) faste forb.

(kun et udvalg er medtaget). 8.1) i forb. m.
adj. (part.) ell. subst. i gen. (se ogs. Feilb.

og u. bet. d); i udtr. som (det er) (et) fint,

daarligt ost;, vejr ell. vejret er, bliver fint

osv.
II

m. henblik paa vejrforhold, der til-

taler ell. mishager ynenneskene. dejligt,
fint, pænt, rart, smukt, vakkert vejr,
sml. u. dejlig 3.i osv. (jf. Godtvejr^ i forb.

godt vejr (-y^ m. spec. tanke paa mags-
vejr: Harboe. MarO. 149): som got (1871:
mildt^ vær haver sig (o: virker) paa iis, saa

skal dine synder opløses. Sir.3.14 (Chr.VI).
Godt Veyr at voxe \.vAph.(1764; jf.Grøde-
ve']T). •Oldenborre! flyv! flyv!

|
Imorgen

faaer vi godt Ycir] Thiele.' 11,1.134. det

traf ind med bedre Yeir. KLar8.HPE.153. i

(spøg.) talem.: i dåg faer vi got veir, mens
(o: eftersom) du (0: en sjælden gæst) kom-
mer til m\%.Moth.V92. Feilb. Lad os nu
skrabe fadet (0: spise op), så får vi godt
vejr i morgen. Krist.Ordspr.291. VSO. QQre-
gersen.KS.86. Feilb. det bliver godt vejr i

morgen, naar store børn leger, se stor 6.1

(jf. Moth.V92. VSO.). om udtr. som bede
om godt vejr se u. bet. 9.1. — (jf. spec. bet.

1.1:) (et) daarligt (VSO. EBertels.MH. 142.

jf. u. I. Sav 1), forlegent (se forlegen 1

slutn.), frygteligt CHCAnd.(1919). 1.39),
grimt (JakKnu.0.62. St Drewsen. K. 166),

haardt (Moth.V92. et Snefog, som var et

af de haardeste Veier i Yinter. Cit. 1774.

(JySaml.4R.V169). et haardt Vejr (1907:

66«
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et Uvejr; var over os. ApG.27.20 (1948)),

modbydeligt, ondt ((jf. Ondtvejr; nu
1. bf. i rigsspr.) Holb.Masc.1.4. Gud hvor

hun saae ud af Regnen og det onde Veir!

HCAnd.(1919).1.39. Forældrene (var) ofte

urolige, naar Vejret var onåt. Skjoldb.SM.

64. Feilb.), rædsomt (Cit.l819.(JLehmann.
Jacob Holm. (1944). 172). Cit. 1864. (K Lars.

VK.302)), (for)skrækkeligt (Slange.Chr

IV1369), slemt (Egede.GM.56), slet, stort, lo

strengt, stærkt ((jf. u. bet. 2.i; nu l.br.

i rigsspr.) Bonde-Practica.(1708).l. i det

samme kom et stærkt Vejr med Regn,

Torden og Lynild. Luxd.Dagb.II.416. se ogs.

u. stor 3.3, stærk 6.3;, surt (se IV sur 2.6^,

trist, væmmeligt (VSO.VIII.47), ækelt
(S&B. 11.687) vejr; et guds, herrens
vejr, se Gud 4.3, I. Herre 5.3. || m.h.t.

vindforhold, storm ell. stille, flovt (se

flov 1.4), labert (se u. laber 1), mageligt 20

(Moth.M21) ell. (jf. stabilt, stadigt vejr

ndf. 1.61; i olm. spr. især) roligt (se rolig

3.3;, (blik)stille (JensSør.II.8. KnudAnd.
HH.39. se ogs. u. blikstille 1, II. stille I.3;

vejr; jf. Blæse-, Kule-, Stormvejr: blæ-
sende (se blæse S.ij, forrygende (se for-

ryge^, rask (se IL rask l.i}, stormende
(Bagges.V164. VSO.), vindigt (s. d.) vejr.

II
m.h.t. temperaturforhold, hedt (Moth.

V91), lummert (EBertels.D.188. se ogs. u. 30

III. lummer 1), lunt (Schand.B8.101. Lys-
gaard. L. 196), mildt (Moth.V91. HCAnd.
BH.43. Lysgaard.L.171), sommerligt (Esm.
1.191. Nystrøm.OF.1.213), varmt (se varm
1.1; vejr; jf. Frost-, Vintervejr: koldt
(Moth.V91. PalM.TreD.365. VSO.), køligt
(smst. Lysgaard.L.165), vinterligt (Heib.
Poet.VIII.270. Tops.II.132) vejr.

||
m.h.t.

fugtigheds- ell. nedbørsforhold. jf.Regn-,
Rusk-, Slud-, Sne-, Tøvejr: fugtigt (Holb. ao

Berg.80. Gylb.XI.lOO. Lysgaard.L.171), raat
(Blich.MT.30. Feilb. UfF.), rusket (Egede.
GM. 337. HCAnd.BH.43. sml. u. ruskig^,
vaadt (se III. vaad I.4J vejr; y'/. Opholds-,
Tørvejr: tørt vejr. Jer.4.11(Chr.VI; 1871:
skarpt;. Junge.350. KnudAnd.HH.65.

\\ (jf.

Graa-, Klar-, Sol(skins)-, Taage-, Tykvejr;
m. h. t. lys- og sigtbarhedsforhold. di-
set (se diset;, graat (HCAnd.BH.43. Vei-
ret er Graat i Graat. CKMolb. (Brøchner. 50
Br.241). Feilb.), mørkt (Moth.V91. MO.
e. alm.), skyet (se u. skyet 1), taaget
(PNSkovgaard.B.llO. Lysgaard.L.187. se ogs.

u. II. taaget 1), tykt (Bonde-Practica.(1708).
70. Sø Lex. (1808). se ogs. u. II. tyk Q.i),

usigtbart (se usigtbar 2) vejr ell. højt
(se II. høj 3.2), klart (se u. klar 2.2 (og
stjerneklar 1)), lyst (JKamp. DF. 164),
sigtbart (se sigtbar 2;, skyfrit (Lysgaard.
L.18) vejr.

|| m.h.t. stadighed, stabili- eo
tet. paalideligt, stabilt (se stabil 2.i;,

stadigt (se stadig 2.2; vejr; jf. Aprils-,
Oraslagsvejr: foranderligt (se foranderlig

2), lunefuldt, omskifteligt (jf. HCAnd.

Vejr

(1919).V.92 og u. omskiftelig 2), skiftende
(se u. III. skifte 2.2;, upaalideligt (s.d.),

uroligt (VSO. Lysgaard. L.176), ustadigt
(Cit.l730.(Falsteriana.l49). Junge.350. Lys-
gaard.L.165), vekslende vejr. 8.2) i forb.

m. verber. \\ som subj. vejret er (ell. bliver,

tegner; smukt osv., det er smukt osv. vejr,

se u. bet. 8.1 (og overtrække I.2;. f et vist

vejr (vejret) indfalder ('der (kan) een og
anden gang usædvanligt Veyer . . indfalde.

Holb.Berg.85. JSneed.VI.396. jf. indfalde 4.i

og (1. br.): Der spilledes paa Teatret (om
vinteren), hvis Vejret da ikke faldt alt-

for strengt ind. Nystrøm. OF.1. 76), rejser
sig (vAph.(1764). jf. II. rejse (8.1 slutn. og)

9.3 beg.), trækker op (HCAnd.(1919).1.222.
VSO. uegl. (jf. bet. 9;.- *over Adams hid-

til skjønne Dage
|

Fra Claras Side der
trak op et Veir,

|
Hun syntes sig i Luner

at behage. PaZM./¥39i. Recke.ND.70. jf.

trække 49.io;, trækker sammen (Scheller.

MarO. jf. trække 52.5;, raser (Stuck.II.7.

Der havde i flere Dage raset et Herrens
Vejr over løgnen. Pont.FL.3. jf. rase I.2),

tager paa (se II. tage 42.3; ell. tager til

(Bang.SE.224. Raae.F.63); vejret bedager
sig (se bedage;, daler (se dale 2.i), læg-
ger sig, sagter sig (Reenb.II.35), tager
af, stiller af (se III. stille 5.3;, stilner
(af) (se II. stilne I.3;, klarer (op) (Scheller.

MarO. Lysgaard.L.178. se ogs. u. II. klare

2.2;, lyser op (se lyse 3.2;,- vejret for-

andrer sig, skifter (se III. skifte 2.2;

ell. staar (se II. staa I6.1;, holder (sig):

VSO. Vejret holder nok denne Rejse igen-

nem. Z)rac/iTO./.2S9. Vejret holdt sig stadig

lige sommerligt. Pont.HK.142. dette Vejr

(vil) holde sig, indtil Højtrykket bliver tor-

trængt. Lysgaard.L.l 87. (spøg.) talem.: om
gud vil, og vejret holder sig. Vogel-Jørg.BO.

438. se ogs. II. holde sp.387'*«-*\ (jf. u.

bet. 2.2) (hvis, naar) vejret tillader (det)

(r vejret tilladende. HandelsTekn.288): Ski-

bene . . bleve roede frem, saa tidt Veiret

vilde tillade det.Molb.DH.il.319. Naar Vej-

ret tillod, var der selskabeligt Samqvem.
Blich.(1920).XXX.58. (væggen) maatte tæt-

tes med Halm, til Vejret tillod at faa ud-

bedret Skaden. Haiiefti/. 62. — i forb. m.
være (ell. blive;, m. efterfølgende til (jf.

til 23.1) .- 1. i udtr. for, at vejret ikke hindrer,

umuliggør noget, saa snart Vejret var til

det, gik vi lange Tme. AndNx.FL.118. Det
havde stormet . . og ikke været Vejr til at

gaa paa Søen. KnudAnd.HH.75. „jeg elske

ham! Finettel er det mueligt?" — „Under-
tiden, ligesom Veiret er til." Skuesp.11,3.

115. jf. ligesom sp.854^*^. 2. i udtr. for,

at noget passer sig for, stemmer overens med
et vist vejr. det er just Vejr til at spadsere i.

S&B. Vejret var til Vandstøvler. Ji/iiP."/?

1935.Sønd.l.sp.3. det er ikke (et) vejr til

at jage en hund ud i, se Hund 2.2. || som obj.

vi fa ar (et) andet, godt osv. vejr-: Æreboe.
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193. BUch.(1920).XIX.185. Jeg er vis paa,

at vi snart faar andet Yeir. KnudAnd.HH.
130. Igaar havde vi got Yær.Nysted.Rhetor.

50. „Dampskibet bliver længe borte idag."
— „Det har havt slemt Veir inat." Hrz.Y
177. Hundedagene har faaet Skyld for at

have ustadigt Weir. Lysgaard. L. 183. jf. u.

bet. 7.1 sltdn.: min Farfars Ord om Maa-
neden Marts, „der har syv Slags Vejr und-
Ugen lige det gode." Pol."/*1939.11.sp.3. lo

spec. (di'al., gldgs.) have (ell. gøre, holde
ofl.) vejr, om den u. Hustrumaaned (s.d.)

omtalte skik: Ant Niels. (Nord. månedskrift.

1872.1.3191). Feilh. Hallehj.177. SprKult.
IV. 113 tf. JSMøll.FH.II.331. 8.3) styret af
præp.; især i forb. m. i, i udtr. som: der er

iurk, lusk i vejret, se I. Lurk, Lusk 3.

der er, kommer varme i vejret (se I.

Varme l.s); der er, kommer (ell. vi faar^

©mslag (se Omslag 3.2^ i ell. forandring 20

i (1. br. paa. S&B. BMikkels.TF.il8) vej-
ret: Naar Hanen galer, er der Forandring
i Yeiret.Thiele.III.20. Der er Tø i Vejret.

Rist. FT. 31. vent til der kommer Blæst
i yæret. Leck Fischer. Tedora.(1928). 107. jf.

Grødevejr: Der er Grøde i Yeiret. VSO.
se ogs. u. Kløe 1. i forb. m. adj. (jf. bet. 8.1^;

det er (ell. bliverj koldt (Moth.K237. VSO.),
lyst (se II. lys 2.h), mildt (JVJens.M.1.167),

vaadt (se III. vaad l.i), varmt (se varm 30

1.1^ i vejret, i forb. m. verber (jf. bet. 8.2;

itær om tilstandsforandring): det graaner,

lysner (se lysne 1.2^, mørkner, stilner (se u.

II. stilne 1.3^, klarer op i vejret. — i forb.

tom i klart vejr, naar vejret er klart: om
Vinteren udi ont Vejr og Frost. Holb.DH.
11.31. I paakommende haardt Vejr med
Snelo^.Ctt.l804.(Vider.V322). foran Husene
brændte der i tørt Vejr (0: tørvejr) Baal paa
Iiåsteder.Steensberg.DB.13.

|| (nu 1. br.) i 40

forb. som med, ved daarligt, godt osv.

vejr. pa^i een Nat lagde (0: frøs) heele

Svenborg Bugt til med stille Weyer. Æreboe.
15. ved klart \e\r.Veirlære.(1854).68. »Da-
merne . . drog

I
ved godt Vejr ud tilhest;

ved Regn i Salen |
de læste. Drachm.DJ.

11.309. med blikstille Vejr havde (skibet)

haardt klingende Isvand om Agterenden.
Knud.And.IIH.39.

||
(sj.) i forb. m. under,

"lindre Skibe, der ere let under haardt Vejr. 50

'i')rdn.Nr.4"/,1897.artikel6.

9) overf. anv. af bet. 7(-8). 9.1) (jf. u. Sne-,

8torm-, Torden- 2, Tøvejr; især o) t billedl.

udlr. »Til Død eller Seir, | I Nornernes Veir

(3: kamp)\ Bagges.V 165. (adressen) skulde
udgaa . . fra hele Nordslesvig og som „et

smukt Tordenlyn i Midnatten" gaa foran
og bebude det optrækkende, danske Vejr.

PLaurids.S. 1.57. Der staar et frisk Vejr
igennem (Brandes's tale). Pol.**/fl920.8.sp.3. m
i udtr. for med- ell. modgang olgn.: flere

Jorder sønden for Byen, over hvilke et

ont Veir 1693 vilde opgaae, og giøre dem
til BBnder-JoTd.PEdvFriis.S.243. ingen af

de følgende Aftener, jeg har været der

(o: i jakobinerklubben), (har) været saa
stormende som denne, dog ingen uden ondt
Yeir.FrSneed.1.294. Der fortælles, at der i

Sommer skal have været en meget alvorlig

Scene imellem Kongen og Prindsen, og at

det siden er forbi med det gode Veir. CKMolb.
Breve.22. I godt Vejr og i ondt Vejr stod
Kongen ved sit Folks Side. PoU*/»1940.4.
sp.2. Feilb. — (jf. u. Graavejr^ i udtr. for

sindsstemning, humør ell. ydre afspejling

heraf: jeg føler der gaaer graat Veir gjennem
mine Tanker. HCAnd.BC.II.212. Drachm.PV
26 (se u. bedage^. der jog som et skiftende

Vejr af Skyer og Stemninger over hans An-
sigt alt efter Tonerne. LBruun.SF. 8. \\ bede
om godt vejr, (jf. u. Godtvejr og bede om
tørvejr (s. d.) i sa. bet.; dagl.) bede om mild-

hed, skaansel, tilgivelse; ogs.: krybe til korset,

give køb, falde til føje. (fyrsten) som hidindtil

havde stræbet efter den Ungarske Krone,
maatte . . bede om gott Vejr, og lade sig

nøje med noget af ScUesien. Holb.DH.II.701.
Han skriver og beder om godt Vejr, faar

Syndsforladelse og en Undskyldning. Bran-
des.///.47i. Det blev en formelig Kamp,
men den Gamle var ham for stærk, og
endelig maatte han bede om godt Vejr.

Drachm.STL.179. Gamle Vestrup havde hos
Jernbanedirektionen bedt om godt Vejr, og
man havde vist Overbærenhed med Sønnens
„ungdommelige Nykker". Bønnelycke.Lt.300.

Feilb. (sj.) i andre forb.: Man raaa finde

paa Noget for at skaffe godt Yeir.Gylb.VII.
226. der er' de Undvegne. Jeg har lovet

dem godt Veir, og den Smule Gjæld, de har
gjort, skal jeg nok ogsaa klare. Hrz.XI.382.
det forbauser at Ibsen (med „Gengangere^')

langt fra at søge godt Veir . . gaaer stedse

videre.Brandes.Br.il.107. 9.2) (især QJ) om
hvad der p. gr. af fart, friskhed, twelde ell.

ustadighed sammenlignes med et vejr (især:

1.2). den sandselige Genialitet . . er en Kraft,

et Veir, Utaalmodighed, Lidenskab o. s. v.

i al sin Lyriskhed. Kierk. 1.40. især i samynen-
ligningsled: Som et demokratisk Vejr skyl-

ler Hr. Bjørnson over de norske Smaabyer.
Hørup.11.25. Saa fyldte Faderens Stemme
de smaa Værelser som et ondt Yeir. Stuck.

1.24. Den nye Skovrider foer frem som et

Ye\r. Fleuron.DTN.115. \\ m. nærmere be-

stemmelse udtrykt ved præp.-led m. af. *hun
(medbragte) Duften |

af gabende Linned-
skuffer . .

I

et Vejr af Stivelse og af lutret,

blaanet Tøi.JVJens.Di.57. man tror (urig-

tigt) at en . . lyriker er et blæsende vejr

af stemninger. Grønb.aoethe.II.(1939).242.

C (jf. Luft 1) om (den jorden nærmest
værende del af) rummet mellem himmel
og jord; vist kun (jf. Luft l.i) i visse præp.-

forb., som udtr. for, at noget bevæaer sig

(bevæges^ (el stykke) op fra et underlag,
plan (især: jordoverfladen) ell. er pla-
ceret oven over, rager op fra dette.
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iO) ^ t forb. fra Tcjret (sj. (jf. bet. 12;

fra \eiT8.08cJens.SL.91), om hvad der ud-

gaar, kommer fra rejsningen, rignin-

gen, en Tordenstemme (lyder) en i Øret

oppe fra Veiret: „Halloi paa Dækket! der

kommer en JoUe.''VKorfitsen.TO.I.3. holde

godt Udkig fra Yeiiet. Scheller.MarO. \\ især

i forb. m. ned, t udtr. for, at noget kommer
ell. falder ned (paa dækket, i søen) fra rejs-

ningen, (krydsfaldet) dalede (efter beskyd- i'o

ningen) ned fra YeJTet.Cit.l864.(KLars.UK.

240). Mandskabet, der kom ned fra Veiret,

blev adspurgt, om de savnede flere af deres

Kammerater, van Dockum. GI. Minder. (1888).
50. Scheller.MarO.

1 1) (jf. i sky u. I. Sky 2.1j t forb. i vejret

(nu sj. i rigsspr. i vejr. Feilb.ll.33.111.1028.

se ogs. u. bet. 11.4. i rim: Oehl.XXIV 257.

Bagger.11.463), op(ad); i luften (I.2); ofte

i forb. som højt, lige, lodret (PalM. 20

AdamH.III.210. Holstein.BM.40), sjældnere

rag(t) (se Y rag ^.\), ret (Feilb.ll.33) (op)
i vejret.

a. i udtr. for bevægelse op(ad). II. I)
knyttet til trans, verber, en Indretning, hvor-
ved Luftens Tryk driver Vandet i Veiret.

VSO.111.L.208. (hun) smak Rullegardinet
i Yeiret. MLorentzen.FO.53. Hvert Øjeblik
maatte Flammen (i primusapparatet) sættes
i Vejret ved Hjælp af en ny Pumpning. Jør- 30

genNiels.FL.40. hejse (Hauch.11.70. Buchh.
UH.36), hisse (Oehl.XXVll.194), hvirvle,

hæve (Hallager.258. Ugeskr.f.Læger.1930.781.
sp.2), kaste (Moth.V92. Mau.l1.529. VSO.),
kyle, kyste (se III. kyste;, løfte (Moth.V92.
Gylb.(1849).lX.56. PoUyil941.8.sp.2), pres-
se, sende, skyde (se skyde 28.i og u. II.

holde 23.2;, slynge (Holstein.BM.40), smide,
stikke (se II. stikke l.i), stritte (se III.

stritte 1.2;, vippe (s. d.) noget (op) i vejret. 40— t udtr. vedrørende legemsdele: *den lille

Frø i Kjæret
|
Strækker Halsen op iveiret.

Bagger.11.478. bare man . . trækker øjen-
brynene i vejret . . så er man presto filosof.

Orønb.H.1.270. katten sætter sin hale ret
i \eiT. Feilb.ll.33. slaa enden i vejret
(især om kaad, sky hest): SvOrundtv.FÆ.ll.
114 (se u. IL stritte 2.4;. FrGrundtv.LK.107.
Esp.501. (skol.:) de, der har det rigtige,
rækker fingeren i vejret! j række tre 50
fingre i vejret paa noget, se Finger 1. løfte,
rejse hovedet i vejret; ofte (jf. næste
gruppe) uegl: Autor har . . foraarsaget, at
vores Danske, som tilforn i ingen Anseelse
hidindtil har været, nu omstunder reiser
Hovedet i Veiret baade mod det Franske
og Engelske. Holb.JJBet. a 9.r Herre Gud!
hvor kan ikke . . Penge løfte Hovedet i

Veiret paa Folk.Skuesp.V178. løfte (Oehl.
XX1V257), stikke, strække (se u. IL eo
strække 4.i; ell. (især) række hænderne
fhaanden; ogs. armen(e): JohsWulff.T.57)
i vejret, fx. ved paakaldelse af gud (Moth.
R61) ell. navnlig ved afstemning (Be, der

vil have Punsch, række Hænderne i Vejret.
Hostr.0.39) ell. som tegn paa overgivelse

(ved trusel med (haand)skydevaaben). slaa
(Moth.V92), stikke (se I. Næse 3.2), sætte
(se smst.) ofl. næsen i vejret (især (uegl.)

i udtr. for afvisning ell. stolthed, vigtighed),

(hesten vil) strække Næsen i Yeiret.PWBalle.

R.160. krumme (smst. 214), skyde ryg-
gen i vejret, se Ryg 2.i. slaa blikket
ell. øjnene i vejret: En qvindes horeri
kiendes deraf, at hun slaaer øynene for høyt
i været (1871: af hendes frække Øiekast;.
Sir.26.10(Chr.Vl). Suhm.11.215. e.br. — i

forkortede udtr. (uden verbum): R. red taus
ved sin Vens Side og tænkte sorrigfuld paa
den skjønne Elna . . „Hovedet i Veiret,

Ven!" — sagde S.lng.EF.1.31. Hovedet i

Veiret, Elisabeth! Skuldrene tilbage ! CBernA.
GM.1.52. kommando ved (revolver) overfald:

hænderne i vejret!
j || overf., i udtr. for,

at noget er genstand for udvikling, hæves til

et højere niveau; ofte spec. m. h. t. forretnings-

virksomhed ell. udgift, pris(lag). en Beskri-
velse af Handelen, og de derudi befundene
Håndverker, sampt adskillige Forslag, hvor-
ved samme ere at bringe i Veyret.LTtd.
1725.425. Berøringen med de fremmede dri-

ver Fordringen til det komfortable i Vejret.

Cit.l83S.(Galsch.H.47). han (0: en „fin" herre,

der vil giftes med en syngepige) vil hæve
hende i Yeiret. KLars.HPE.36. Bankerne ..

nægtede Laan til Byggeri for at fremkalde
Bolignød — de vilde have Huslejerne i

Vejret. AndNx.DM.Vll. Petroleum sprisen
steg . . ogsaa Benzin blev sat i Vejret. Fem
langeAar.270. arbejde en forretning i vejret

j

banke, skrue (III.4.4), tvinge (III.3.i) noget
i vejret, se banke (II.3.2) osv. 1 1.2) knyttet

til refl. verber, klynge sig i Veyret ved noget.

Høysg.S.113. *Høit iveiret sig Luerne svinge.

PalM.Adam 11.111. 235. en hvid Røgsøjle
skyder sig i Vejret. JHelms.S.65. hæve (Veir-

lære.(1854).71. JohsWulff.T.46), løfte (se u.

Pegefinger;, ranke (se Y. ranke 2.2;, rette

(se Y. rette I.2 slutn.) sig i vejret, ofte m.
tanke paa, at man retter, ranker sig ell. gaar

over fra liggende ell. siddende til oprejst, staa-

ende stilling: det syntes som han (0: en for-

nem herre) kun bukkede for at reise sig

høiere i Yeiret. Blich.(1920). Vil. 22. Veir-

lære.(1854).110. VSO. jf. bet. II.5: *en uhyre
Vægtskaal . . |

Hvis Tunge lodret sig iveiret

hæved. PalM.AdamH. 111.210. Saa (0: un-

der jægernes fremrykning) rejser et nyt hegn
sig i ve\xet.Pol.yitl949.15.sp.l. — i udtr.

for (rask) opvoksende plantevækst (til dels til

flg. gruppe): De skal rigtig forstaa, hvem
De hører til, og saa skal De slaa Dem
i Vejret, ligesom den Blomst, der skyder op
af Urtepottens Jord. Schand.SB.250. Bøgen
(har) vimset sig i Vejret og stjaalet Lys
og Sol fra Egen. Pol."/d927.3.sp.l. \\ overf.

(især om forbedring af socialt ell. økonomisk
standpunkt). Der er dog nogle Gange, hvor
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(forf.) er ved at løfte sig i Vejret (o: løfte

sig op mer det jævne). TomKrist.(PoVU1942.
8.sp.3). han har jo sæl' arbejdet sig i Vejret,

saa en vis Dvgtighed måa han jo ha,\Soya.

30AarsHenstånd.(1944).49. skrue, snobbe (2),

»vinge (II.3.1) sig i vejret, se III. skrue 4.5

ost'. 1 1.3) knyttet til intr. verber (ell. her-

til svarende vbs.); ofte i udtr. for ufrivilligt

ell. pludselig at rette sig op, give et sæt ell.

(ligesom) fare op fra sin plads. Fruen foer

iveiret med et Skng.Gylb.Novel.il.221. nogle

(vildænder) satte i Vejret og omfløj Søen.

Blich.(1920).Xin.l42. (vognsky heste) ven-

de . . ei sjeldent om eller gaae iveiret.

l'WBalle.R.204. Pludselig ryger en fasan i

veiret. Pol.^^itl949. 15. sp. 6. flamme, flyve

(3.2), spjætte (1), springe (l.i), sprætte (1),

stikke (ll.ll.i), svippe (II.l), vippe (op) i

vejret, se flamme (II.2) osv. (og u. Spring

1.1^. slaa i vejret (iscer om lue): pludse-

lig . . stvrter Baalet sammen. Luerne slaae

hoit i\eiTet.PalM.TreD.238. Levin. jf.Moth.
S449. stige lige op i v eir et. Moth.L167.
•Lodret steg . . en Røg i Veiret. Winth.Digtn.
253. naar man stiger 480 Fod iveiret. Feir-

kere.(1854).15. ballonen steg i vejret
\ \\

i udtr. for at (flytte øjnene fra noget og)

rette blikket opad; især i forb, se (op) i

vejret. JSneed.II.239. *lille Søster, vær nu
god!

I
See blot iveiret! See paa mig[ Hrz.

XV11.3. 'Jeg ser ivejret fra de hvide Blade.

Drachm.SH.154. Feilb. jf.: Han saae sig i

Veiret, og opdagede sin Brodersøn i den
Bverste Top af et anseeligt Bøgetræ. P3/øiI.

(1855).II.67.
II

i udtr. for at udstede (høje,

kraftige) lyde (som latter, skrig), al forsam-
lingen raabte i været (1871: raabte^ med
høy Tøst.Sus.l3.60(Chr.Vl). der hun lod af

at tale, skreeg folket i været (1871: jublede^

med stor Tøst.Jud.l4.10(Chr.VI). Jeg gaar
her i denne Tid og er færdig at vræle lige

i Vejret af Jægt (o: gigt).ZakNiels.K.33.
han satte sig til at hyle op i weiret.Grønb.

Nordi8kemyter.(1927).218. se ogs. u. III. le

Ij, skogre 2. || t tuUr. for (rask) vækst
(delvis e^l. m. tanke paa plantens frembrud
gennem jordoverfladen); i forb. som gro fVi
kan bedst se paa dem, der gror i Vejret,

hvordan Tiden g&&r. Elkjær.NT.132. se ogs.

u. II. gro 'd.i), løbe (se II. løbe 1), rende
(»e IV rende 10^, skyde (se skyde 16 og u.

' II. Pil^, vokse (s.d.) i vejret. || overf.,

I » udtr. for digning (især til højere social posi-

tion ell. (navnlig) pris(lag)); navnlig i udtr.

som gaa, komme i vejret. Derpaa komme
de Torya i vejret igien, hvilke besluttede

I gandske at udrydde de V^ighs. Holb.GW.
(1724). 2.') xr. Urz.JJ.II.133. de samlede

:
I>r ter er gaaet i Veiret med en

I

Ml 'r.JernbaneT.'f»1940.9.sp.2. kur-

1
ten (<rj stilfærdigt klatret i vejret. .Soctai-

' dtm."\1949.4.sp.2.

b. i udlr. for, at noget er ell. bliver
'bragt, placeret saaledes, at det be-

finder sig paa et over en flade, et

punkt hævet stade ell. vender opad.
1 1.4) (især ved intr. verber) i udtr. for at

være anbragt, befinde sig (et vist stykke) oppe
i luften, til vejrs (se bet. 12.^); ofte i forb.

højt i vejret. Speidere, som sidde høit i

Veiret (Chr.VI: vær) paa en Yaxe.Sir.37.19.

(nordlyset) sees oppe i Yæret.KSelskSkr.I.
317. Han kan ikke besøge Nogen, der boer

10 blot én Etage iveiret. Brandes.Br.1.343. (4>-0
Arbejdet . . som skeer paa Dækket og i

Ne\xet. SøkrigsA.(1752).§428. \\ (nu vist kun
dial.) overf.; dels (jf. Moth.SlSl): være højt-

stillet, højt paa straa. (Nanna til Balder:)

høit i Veiret er værst i Blæsten . . Derfor
vil jeg helst blive ved Jorden, og skiemte
med min Ligemand. Grundtv.Saxo.1.143. dels:

være heldig, lykkelig, i højt humør, overgiven.

Vi er oven paa højt i Yeiret. Holb.Jean.V4.

20 (drengen) var lige op i Vejret af bare Glæde.
Lunde.F.156. UfF. 1 1.5) i udtr. for, at noget

er ell. bliver anbragt saaledes, at det(s
øverste del) rager (forholdsvis) lodret op
fra grundlaget, understøtningsfladen
ell. -punktet, vender opad, peger op-

efter.
II

ved intr. verber, enden kom i veiret

på hinde (o: hende). Moth.K258. hans haar
stritter altid lige i vejret

j

pege, rage (se

IV rage 1.2^, stikke (II.13.1), vende i vejret,

30 se II. pege 1.2 osv. ofte ^7/. Stavær; delvis

ogs. til bet. 11.8^ i forb, staa i vejret:
Stænger, der staae høit i Veiret (Chr.VI:
været^ . . kunne (ikke) holde sig overfor

Yinden. Sir.22.21. hånd fait at hans been
stod i veiret. Moth.V92. afskære Mannen tæt
ved Halsen, saa at Haarene komme til at

staae lige i Yeiret. PWBalle.R.68. Det efter-

ses, at . . Fangsnor-Bøjlen ikke staar i

Vejret, men ligger vsindTet.MeddRytt.34.
\\

40 ved trans, verber (delvis til bet. 11.1^. Hyben-
tornen reiser sine røde Bær i Veiret. Bifc/».

11.6. holde Hovedet lige i Veiret. PWBaJie.
R.136. overf.: Det var altid Kierkegaards
skik at holde idealet i veiret. FBrandt.SK.
68. refl.: (hun) var saa angreben, at hun
ikke kunde holde sig iveiret, men lagde sig

paaklædt paa Sofa,en.Oylb.IlI.167. vende
^bunden osv.) i vejret, se II. vende l.e,

2.1,2,7.
II

knyttet til præp.-led styret af med.
M (i forb. som (falde, ligge, lægge, staa) med

benene, bunden, enden, hænderne, næsen i

vejret^. Ulyssis Stoldbrødre sees staaende

udi hvide Skiordter med Hænderne i Vey-
ret. Holb.Ul.IV9. (egeklodserne) lægges med
Endetræet iveiret. VeiBygn.(1865). 94. »ka-

stet omkuld af Bølgen |
fødes du igen af

Fraaden — | med Fødderne lige i Vejret!

JVJens.Di.*136. et Skib med Bunden i

Ye']ret. Scheller.MarO. (ligge) med næb-
M bet (se Na;b 2 beg.) ell. (især) næsen i

vejret, (o: være dsd) se I. Næse 2.4.

12) (SV. till våders, no. til værs; især

lalespr. og ^, jf.: „Nu kun i Talespr."

Ijcvin.) i forb. til vejrs, m. sa. bet. (og omtr.
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sa. brugsomraade, dog hyppigst om bevægelse,

jf. VSO.) som i vejret (se bet. li;, (ofte i

forb. som hejt, lige, lodret til vejrs;.

12.1) svarende til bet. ll.i. kaste til Vejrs.

S&B. Er Træet skrantende, har Rodtrykket

end ikke altid Kraft nok til at presse Livs-

safterne helt til Yeira.BøvP.AD.68. stemme
tunge Stene til Ye']T3. JørgenNiels.0.9. (maale-

apparatet) sendes som Regel 6-7 km til

Yeira. Lysgaard.L.73. se ogs. u. II. sætte 17.2,

vippe. — m.h.t. legemsdele: (væderen)

sætter Halen til Vejrs ligesom en Hund.
PJensen. Snesere. (1883). 269 (se ogs. u. II.

sætte 9.i;. (hesten) havde den . . Vane at

slaa Bagparten til Ye]TS. EBodenhoff.Mellem

Venner og Fjender. (1897). 135. (han) skjød

Øjenbrynene til Yeirs. JakKnu.A.147. han

slog Armene til Vejrs, svimlede rundt og

isAdt. Elkjær. RK. 19. se ogs. u. I. Næse 3.2

og II. stritte 2.3. — (4^:) sette sejlet til

yeirs. Moth.V92. Spredholtet hejses saa højt

til Vejrs, som de iskaarne Flagliner tillade.

Bardenfl.Søm.1.123. sende en Mand til Vejrs.

Scheller.MarO. i forkortede udtr. (komman-
doer): *alle Mand til\eiTs\Hauch.SD.II.127.

Topsgasterne til Yeirs. Scheller.MarO.
||

overf. hold (visdommen) højt, saa bringer

den dig højt til Vejrs (1871: skal den op-

høie åig).Ords.4.8(1931). Sporvejenes nyeste

Vogne . . satte atter Rejsehastigheden til

Ye]rs. Kbh.s Sporveje.(1936).87 . 12.2) svarende

til bet. 11.2. efter at være lettet for en del

ballast kunde ballonen hæve sig til vejrs
|

i store bugter slynger bjergvejene sig til

vejrs
j overf.: (han) arbejdede sig støt til

Vejrs i Firmaet. Po?."/. 2940. 2. sp. 6. 12.3)

svarende til bet. 11.3. Katten klavrede op i

en Green, og Hanen fløi tilveirs, op i den
øverste Top. MoJi&.£v.94. *Medeet hun halv
tilveirs i Stolen foer.PalM.AdamH.III.16.
*Paa een Gang dog . .

]
Saae han til Veirs,

om ei Ballonen steg. PoiM. 77.313. Murerne
skiftede Tøj og kom til Yeirs. Bang.

I

II.366.

Røgen . . steg til Vejrs (1871: steg opj.

J08.8.21(1931). klatre (VSO.), klavre (s.d.

og ndf. 1.50), kravle (BilleskovJ.H. 1.1 51),
stikke (se II. stikke ll.i; til vejrs. jf. (uden
verbum): *Nu op til Veirs, nu ned igien,

|

Saa drives Livet hen.Tode.II.179. (^:)
Jeg er en Søcadet . .

|
Tilveirs jeg klavrer

som en Kat,
| Indtil jeg faaer i Vimplen

iat.Heib.PoetS.(1848).VI.47. Vi maatte til

Vejrs og beslaa det ene Sejl efter det andet.
Drachm.SS.96. se videre ndf.l.63ff. *Lad
Aiikeret kappe, og styr imod Land!

|
Saa

bjerger Enhver sig, som røre sig kan;
|

hvis ej, gaa vi AUe til Vejrs (o: springer
i luften). Ploug.1.296. Hesten gik til Vejrs
(o: stejlede), sparkede med Forbenene. Tow
Smidth.Finmark.(1923).49. (hvis) Signal-
vingen, naar den sættes i Kørstilling, ikke
gaar saa højt til Vejrs, som den egentlig
sk&l. Lokomotiv T.1944.179.sp.l. (4>:) *ingen
Mand kan gaae tilveirs paa Krykker. Thaar.

ES.104. BornhHaandvEr.41. Haarene staae
tilveirs paa hans Hoved. Letin. (en) Sten-

kumme, hvorfra en enlig, lav Straale stod

dovent til Yeirs. Bergstrøm.KD.12. \\ overf.

Heib.D.88. Had løb til Vejrs i T. som Kvik-
sølv udsat for pludselig Hede.JørgenNiels.

D.115. (spøg.) i udtr. for at dø: jeg (har)

saamæn for længe siden tilgivet ham, at

han gik til Vejrs uden at betale mig dot

10 lille Beløh. Wied.BSt.l3. (dial.) blive lykkelig

over, falde i henrykkelse over: Der var ikke

noget at gaa til Vejrs over, Lockouten var

fremdeles den tunge Kendsgærning. ^ndA^x.
PE. III. 318. sa. DM. IV 178. — især dels:

stige i værdi, pris ^Prisen på (rødspætten) var

gået noget tilvejrs. <SoaaWem.**/i2 7949. 77.

sp.5); dels: forbedre sin sociale, økonomiske
position, arbejde sig op, komme frem: Din
Fader er en klog Mand, der vil, hvad han

20 maa ville for at komme til Veirs. Hauch.1.54.

Manden gik . . stadig til Vejrs. Han var . .

dygtig. Reinhard. FC. 15 7. (hun) vilde til

Vejrs i S&miundet.AndNx.DM.I.122. se ogs.

u. II. klyve slutn. 12.4) svarende til bet. 11.4.

*De (o: en ung, fattig student) boer tilveirs

som Bøgen. PalM.Adam H. 1. 127. Høloftet

var højt til Vejrs, under Taget. »SÆB. På
Vejrhøj er man 121 m. tilveirs. HVClaus.
H.246.

II 4>. Til Veirs. Oppe i Takkelagen.

30 Harboe.MarO.439. Hvem er det, der ligger

og galer oppe til Yeirs? OseJens.SL.37. naar

vi laa til Vejrs, mens Natten og Havet
bruste om os, gjorde vi Arbejdet raskere.

KnudAnd. (Berl Tid.''/»1926. Sønd.2. sp.4). \\

(jarg.) i forb. vorherre til vejrs!, gud

i himlen!; vorherre bevare os! Vorherre til

Vejrs! hvor er det modbydeligt koldt. Chr
Engelst.(PoVU1926. Sønd.2.sp.l). Som om
jeg var saa forlegen for at faa dig slæbt

40 til Altret — ? Vorherretilvejrs! I ii:^&en.£.63.

12.5) svarende til bet. 11.5. Ved Siden af ham
laa en væltet Motorcykle med Sidevognen

til Yeirs.PoVUl936.3.sp.4. en dreng . . i

hvid barnekjole, en haartot til vejrs over

panden. smst.^''/iil949.9.sp.6.

Vejr-, i ssgr. ['væ*r-, i særlig alm. ssgr.

ogs. (navnlig dagl.) 'vær-] af Vejr (jf. dog

Vejr-haar, -navn;, især i bet. B (saaledes

overalt ndf., hvor intet andet er anført; ikke

50 sjældent dog m. bibet. af bet. 2); af ssgr.,

som ndf. er forbigaaet, kan bl. a. nævnes:

Vejr-afveksling (jf. -skifte;, -analyse, -be-

budelse, -beskrivelse, -fænomen, -iagttagelse,

-kundskab, -meddelelse (jf. -beretning;, -ob-

servation, -omslag, -orakel, -paavirkning

,

-periode, -situation, -telegram, -varsel, -vars-

ling; spec. kan mærkes en del (især &, mere

tilfældige) ssgr. til angivelse af, at noget er

præget, mærket af at have været udsat for

60 vejr og vind (jf. vejr-bidt, -bleget, -hærget,

-slidt ofl. ndf.): stærke Folk med vejrfu-

rede Træk. MylErich.S. 8. Fruetaarns vejr-

graa Mme.JPJac.1.36. Sæden var moden
og veirhær det. AndNx.VE.38. (mændene)
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raabte op med stærke vejrrustne Stem-
mer. JT'Jens.^F.3. aabne vejrs uste Land-
skaber.-lar5rumi.i93i.44. CD -aaben, adj.

[2] om egn: aaben, uden læ for vind og vejr;

vindaaben (1). Skolens Omgivelser (var) ret

vejraabne og \3inskøtteåe. Vor Ungdom.1920.
266. den vejraabne O (o: Fanø). Pol."/71935.

Sønd.lQ.sp.l.

Vej>rabat, en. (jf. Sidebane 1) d. s. s.

II. Rabat 2.2. Drachm.T.251. Vognen (hang)
paa den skraa Vejrabat med det ene For-

hjul ud over Grøften. OlesenLøkk.NH.1.244.

•ngeTf en. (jf. -skraber; nu 1. br.) rager

(2), hvo'rmed en vej afskovles ell. planeres.

VeiBygn.(1865).173.189. Bli&T.

vejr-ag^tig, adj. [2] (jf. vindagtig; nu
nceppe br.) (lunefuldt, hastigt) skiftende lige-

som (vejret og) vinden, hos os (paa landet)

ere Moderne ikke saa veiragtige, som i Kiøb-
stæderne. ./un5ie.365.

Veirak, en. se Virak.

Vej-rand, en. (jf. -kant; mindre br.).

(han) havde tørret sine støvede Sko af

i det vaade Græs paa Vejranden. Sc/iand.

TF.II.343. Frem.DN.266. -randøje, en,

et. (zool.) dagsommerfuglen Pararge megæra.
Severin Petersen.Da. Sommerfugle. (1885). 33.

RomsÅtlas.Sommerfugle.(1943).28.

Yejr-beretnint;, en. (jf. -melding,

-oversigt; meteorol.) beretning (til offentlig-

heden) om vejrets tilstand til en given tid i

en vis egn. Stuck.1.22. en Vejrberetning med
Udsigter (Varsler eller Prognoser). Li/sgiaard.

L.170. -bestandis^, adj. (jf. -fast 2,

-heldig, -sikker 2; fagl.) om materiale: som
(længe) ynodstaar vejrets skadelige indfly-

delse; (næsten) upaavirkelig af vejret. Gnudtzm.
Husb.^(1888).9. Mineralfarver . . lysægte og
vejrbestandige. XraA:.i933.«p.2752. jf. Vejr-
bestandighed. Wagn.Tekn.20. MurJern-
beton.lOl. -bidt« part. adj. (efter (sv. våder-
biten og^ no. værbitt; jf. HjælpeO. og I. bide

4.1 samt vindbidt; oftest is) i sit udseende
mærket, præget af vejrets indflydelse; vejr-

$laaet (1). (sarkofagens) veirbidte (orig.605:

veirslagne; Kanter. Bergs. PP.*III.(1873).96.
(han er) opvokset på den lille øde, vejrbidte

m\m.AOlr.DH.I.63. vejrbidte Arbejderhuse.
AaDons.S.58. nu navnlig om person ell. (ube-

dækkede) legemsdele (ansigt, hænder): bru-

net (og paa anden maade varigt mærket) af
vind og vejr: En gammel veirbidt Matros.
Davids.KK.* 1.235. stærke Mænd med vejr-

bidte, skæggede Ansigter. PF//cmmer..(4/e
Langskægs Saga. (1900).117. den flammende
højrøde Hud, vejrbidt af et Liv under aaben
Himmel. JVJens. C. 123. -bjørn, en. [2]
(møl., især dial.J sølebjælke i vindsiden (mods.
I^bJBrn>; vindbjælke, -biørn. Moth.V93. Da.
Mølleri-Tidende.*U1885.3.sp.2. SprKuU.1.52.
'''"'. -bleget, part. adj. bleget, affarvet af
jr og vind. vejrbleget liBMr.Pont.EV46.

T -blik, et. [2] (jf. I. Blik; vindstille (I).

det store Hum hvori er et ideligt Vejrblik.

vAph.Nath.VIII.449. -blæst, part. adj.

[2] (fD, 1. br.) præget, medtaget af vindens

(og vejrets) paavirkning; vindblæst, et lavt,

forkrøblet og vejrblæst Krat. Pont.S.59. vejr-

blæste Grave. sa. FL. 40. Rørd. På Højskole.

(1898).27. -bog, en. {ænyd. d. s. (BiblDan.

11.130); jf. u. -lære; især foræld.) bog m.
meddelelser vedrørende vejret (vejrregler, vejr-

forudsigelser olgn.). Bonde-Practica Eller

10 Veyr-Bog, Hvor af mand kand kiende Det
gandske Aars stedsevarende Løb og Veyrligt.

bogtitel.1708. At klæde sig efter Almanaker
eller Veirbøger er høist usikkert. Tode.F/.5(?.

MO. OFriis.Litt.395f. CO -brunet, part.

adj. (jf. -bidt slutn.). (et) vejrbrunet,

kraftig skægget Ansigt. Pon<.LP.y///.2i6.
Han var vejrbrunet og lyshaaret. £iA;;ær.

HA. 117. -brændt, part. adj. (jf. -bidt

slutn. og solbrændt (2); o, l.br.). et vejr-

20 brændt Ansigt. Pon<.Z)ii!.¥i 76. HilmarWulff.
VL.47. -bunden, part. adj. [2] (jf. vind-

bunden; sj.) vejrfast (1). vi ligge . . her væir-

bundne (oldn. orig.: vebrfastir^. Rahb.NF.
11.57. -byge, en. [2] (jf. Vindbyge; nu
næppe br.) d. s. s. 1. Byge 1. -bøje: vAph.

(1759). sa.Nath.VIII.389. f -damp, en.

(jf. Vejr c; (fordanskning af:) atmosfære.

KSelskSkr.I.381. -drag, et. [6] (jf. -drag-

ning, -hentning, -træk(ning); G), 1. br.)

30 aandedrag. *hun holdt i sin Favn ham saa

knugende fast,
|
at Vejr-draget næsten ham

døde. Drachm.VS.133. den tørre Hoste ..

en uafbrudt Række af korte, hule Glam
med enkelte snappende Vejrdrag. Gj/rLemc/ie.

FS.306. uegl: HCAnd.(1919).V173. Som
Tugter havde (Olfert Ricard) ikke det vold-

somme Vejrdrag. ZJIfun/c.^.97. -dragen,
part. adj. [6] (ogs. -draget^, (dial.) kort-

aandet; forpustet. Til alt Arbeidsbrug bør

40 (bruges) Stavtræer og Sivpuder, (kreatu-

rerne) kunne med disse ikke blive veir-

dragede eller gn&ves.AOWiimh.Denpraktise-
rendeLandmandsHaandbog.I.(1826).83. IJfF.

dragning, en. [6] (jf. -drag; O, 1. br.)

vejrtrækning; aandedræt. F. tændte en Cigar,

og . . Flammen fra Tændstikken blussede

op og ned for Vejrdragningen. iiCLars./x.SS.

Buchfi.SP.21. -dæk, et. (no. værdekk; jf.

Vejr C) 4>. øverste skibsdæk. Bl&T. jf.Ye]r-

ip dæksluge. Vikingen.l950.Nr.l2.34.sp.l.

I. Vejre, en. se Veger.

II. vejre, v. ('vairel -ede; vbs. -Ing

(MDL. MøllH.III.251. KnudPouls.BE.43).
{ænyd. weyre, væire, vedre, glda. (i bet. S)

weyre (Mariagerleg.370), sv. vådra, no. være,

no.dial. ve(d)ra, jf. oldn. viftra, ty. wittern;

nf Vejr ^A ; jf. dog bet. 6 ndf.))

I) (nu især Q) (i videre, tkke-bogstavelig

anv.)) (egl.) om luftstrøm, vind: flytte,

M bevæge noget (bort); blæse (bort); især

m. tanke paa, at aenstanden derved tabes af

syne, forsvinder, (ofte i pass. ell. perf. part.

og næsten kun m. nærmere bestemmelse, især

(jf. bort-, henvejre^ bort, hen^. •! gule

XXVI. Beotrykt "/, lO&l 67
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Hvirvler veires Løvet. JHSmidth. IIaver.95.

Mit Navn skal heller |
Udslettes af Jorden,

mit Skjoldmærke veires |
For alle Vinde,

fer jeg . .
I

Taaler . . Tvang. Hrz.XI.84.

I Nattens Løb var de giftige Dynamitdarape

vejret hort.Buchh.FDK.97. || billedl. ell.

i sammenligninger. *Den stoltes Hovmod
snarlig veires bort. Ing.DD.1.205. *en tro-

fast, sød Veninde, |
Som veired Taaren bort

liig Vaarens Vinde. Winth.ED.86. (disse ord)

formaa at fjerne adskillig Fjendtlighed og

vejre mangen en Misforstaaelse bort. Vod-

skov.SS.19. ofte i forb. som vejre(s) bort
som avner (for vinden): Kaalund.SD.179.

•som en Storm at feie Verden reen,
|
Og

veire bort som Avner alt det Onde. PalM.Tre
D.8. EBrand.J.llO.

\\
(sj.) intr.: forsvinde;

udslukkes, det fagre, glødende Liv, der havde
spillet i dette Aasyn, veirede hen som Blus-

set i l:i&tyinden.Kofoed-Hansen.KA.II.394.

2) (jf. udvejre 1) udsætte noget for

luftens, vinds og vejrs paavirkning,
saaledes at dets tilstand ændres, spec.:

tørre ell. udlufte det, meddele det frisk-

hed; øgs., i pass. ell. intr.: være, ligge udsat

for vind og vejr, tørre(s), luftes ud. 2.1) (fagl.

ell. dial.) i al alm. Moth.V96. Stenen er . .

temmelig haard, naar den veyres i Luften,

saa at den ved Tilhugning, koster megen
Aiheyå. EPont.Atlas.III.173. under min hele

Rejse til København havde (min seng)

staaet ubrugt . . min Husholderske havde
(næppe) haft den Omsorg i min Fraværelse
at lade den veixe.Politivennen.1801.2509.

Ankommer Træ vaadt, maa det udbredes
og omhyggelig tørres paa den vaade Over-
flade ved at vejres, før det stables. Wagfn.
Tekn.478. Feilb. LollO. UfF. jf.: Vind og
Sol fik fat i den lyssky Muldjord (o: hvor
der før havde staaet skov), vejrede den, tør-

rede den.TroelsL.1.25. *(han) vejred Sin-

det u d i Solen
] og pumped Lungen læns for

Støv. Ploug.1.310.
II

(sj. i rigsspr.) m.h.t.
person, de rejste dem fra Bordet og gik
ud i Gaarden for at „vejre dem" (o: sig)

(trække frisk Lnit). RasmHans.M.II.119.
*Saa blev han (o: en viking) toet, saa blev
han tørt,

|
Og veiret ud og luftet. Wm^ft.

VI.124. 2.2) (jf. vejrvende; landbr.) lade
afgrøder (især korn, græs) ligge et pas-
sende tidsrum (paa skaar) paa marken,
engen for at blive tjenlige til bjærg-
ning, hjemtagning (især i pass. ell. perf.

part.); (dial.) ogs.: ligge paa marken, engen
for at tørres (tilpas). Høet (bliver ofte)

elendig ilde bierget . . efterdi de ey vil

give sig Tiid med at rive, indtil Græs-
set er fuldkommen vejret. OecMag.V 249.
ChMourier. Brød. (1821). 39. Høstfolkene . .

fører (græsset) op paa Digets Skraaning for

at vejre det til Eø.ESkram.HG.83. Høet
vejredes. Naar det var passende tørt . .

vendte han det . . Det maatte ikke vej-
res (for) længe. Madelung.GM.104. Foraars-

sæden (blev) lagt paa Skaar af Mejeren for

at vejre i nogle D8ige.AarbKbhAmt.1930.75.

UfF. Feilb.
\\

(dial.) i forb. som det vejrer

(godt) paa høet, det tørrer (godt) paa høet.

UfF. Feilb. sml.: Solen den vejrer i væltedf
'^eg.Aakj.RS.40. smst.34.

3) (dial.) svinge, vifte med noget (saa

fit luften sættes i bevægelse, bringes i uro),

jf. Esp.502. især i forb. vejre med noget:

10 Krist.JyF.VIII.69. Hun (o: en sengelig-

gende) pustede og viftede med lagenet og
vejrede med dynen. Der var så kvalmt,
syntes hun. NMøll.H.144.

4) egl. (om levende væsen, spec. (jagt)-

hunde, vildt): foretage (en dyb) indaan-
ding (gennem fremstrakte, løftede, opspilede

næsebor) for bedre at kunne lugte, op-
spore, faa færten af noget; snuse; spore
fIVl.2 slutn.); vinde; i videre anv.: an-

20 spænde sanserne (høre-, synssansen) for
(ved lytten, spejden) at opdage, udfinde
noget. Moth.V96. 4.1) trans, et Aadsel de
(o: ravnene) har veiret. CKMolb.SD.305. (han)
bevægede Næseborene, som om han stadig

vejrede Luften, hvor han kom frem.jBan^.

S.17. Du (o: hyænen) vejrer et Spor i det

lune Sand. KaiHolb.ZH.49. Jeg søgte straks

mod Stranden, vejrende den kendte Salt-

vandslugt. Galsch.SR.256. Feilb. (sj.) i forb.

30 m. trykstærkt adv.: Opdageren . . vejrede

det (o: kammeret) af i et almindeligt Over-
blik. Markman.MF.169. „saa flygter jeg

med Vinden i Rumpen!" sagde Bjørnen,

„og saa kan de (o: hundene) ikke vejre

mig o^.''KnudRasm.MS.III.80. (sj.) i forb.

m. refl. pron.: Kaninen gjorde sig igen lang

i Kroppen og vejrede sig til det nye Rum.
Gerdes. De blaa Gardiner. (1943). 186.

||
(især

m) overf.; ofte: faa, have færten af, faa nys

40 om (noget, der endnu ikke fremtræder tydeligt,

er alm. kendt); lugte (4.i); ane. Selv havde
hun (o: moderen) (som Naadigherren i Jagt-

sproget skjemtviis udtrykte sig) blandt en

heel Rulle Junkere vejret den fedeste (som
datterens bejler). Blich.(1920).X.73. (hun) vei-

rede Skænderi og stod og trippede lystent

paa Benene. Bang. Udv.402. Ved den femte

Whisky
|

peger hans pønsende Næse
|
ud

mod tændte Lygter;
|
Lossen vejrer Lystig-

50 hed.JVJens.Di^1. den lille runde Veksel-

lerer . . dristigst i Kup'et — vejrende Chan-

cen, Vindstyrken og Vindretningen, længe

før nogen anden havde aabnet Øjnene og

løftet Næsen. Nathans.MP.83. (sj.) i forb.

m. (refl. pron. og) trykstærkt adv.: (jeg) har

vejret Jer de bedste Værtshuse ud. Drachm.
KW.41. hun havde siddet ved Aftensbordet

vennesælt vejrende sig hem.AKoch Schiøler.

LF.36. 4.2) uden obj. (obs., jf. Høysg.S.230).

60 dersom (jagthundene) have ædt, ere de dor-

ske og veire heller ikke saa let. Werfel.

Jagtb.41. Harerne (sad) med lange, vejrende

Øren. Jørg.RH.90. Kan De mærke, sagde

han bare og vejrede med Næsen, hvor
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Buketten (o: af vinen) blomstrer i Solen.

KLars.PT.28. han havde vejret i lange

Drag ud over (søen). JVJens.Br.100. MDL.
Feilb. De store Katte (o: leoparderne)

vejrede op . . Tandvandet . . kom dem i

Munden ved Synet af saa megen . . Mad.
JVJens.TL.125. Min Hund . . veirede høit
og sprang foran mig derhen. Blich.f1920).

\IV207. Marktnan.S.59. jf.: naar (haren)

.lider fast, gaaer den høitveirende Høn-
hund den glat væk ioihi. Blich.(1920).

\ VII.33. (delvis til næste gruppe:) vejre
efter ^de stærke Næseboer . . spilede sig

ud, som vejrede de efter Noget, der kunde
_'ive Anledning til at sige noget Hvast.
chand.VVé. Haven. 1928.65. jf. Rask.Fyn-

skeBS.€7), mod ^han stod nede ved Fjorden
og vejrede ørkesløs mod Blæsten, jyJens.

HF.36. han vejrede mod Verdenshjørnerne
for at komme til lOarhed over Vindretnin-

gen. AVIJ^Lmi./S^.Sfi^ ell. (sj.) paa (JVJens.
'H.116), (1. br.) til ((hundene) vejrer til

J.uften, hyler lidt. EMikkels.N. 7) noget.
||

(især VO) overf. Drachm.DJ.II.35. Som
Provst W. vejrede, stod han her overfor en
hedensk Levning (o: om nødild (2)).JySaml.
4R.III.222. i præs. pari.: i det samme rin-

('de Entreklokken . . i et Nu var hendes Ud-
ryk \e'\Tende.CFMortem.RW.200. KMunk.
as.53. „Ubegribeligt" sagde H. (han) vej-
rede ligesom i Luften efter en Forkla-

ring. Z/«op.ffr.33. det Ræsonnement, at Le-

derne blot er Medløbere, der vejrer efter

Stemninger og følger dem. JernbaneT.^*/*

I940.8.sp.4.

5) til Vejr B; dels (sj.) i (upers.) udtr. for,

il visse vejrforhold raader: *(rugen) vorder
Mel paa Møllesten,

|
Hvordan det end maa

\eire.Grundtv.PS.IV 4; dels (dial.): være
den, der „har vejr" (se Vejr 8.2 slutn.):

hver Mand og hver Kone havde sin nøje

fastlagte Dag „at vejre" paa. ^arftTunst.
l'.t{i;.22.

III. vejre, v. se vægre.
I. Vej -ret, en. ^;7. -rettighed ;

jur.) ret,

ndijnntj til at benytte en vis vej. Jordlodden
liir \viTfit.LovNr.l63'*Ul934.§22. Cit.1939.

( I
ii>

Hkr.j Retsv.l944.A.1070).
il. vejret, adj. ['vaira^] {af Vejr (ell.

n. vt'jrc, fra hvis perf. part. det (i bet. 2)
I 'tid kan skilles); jf. forvejret og bornh.

r, som lugter af luften (Esp.395); sj.')

I) om aandedrætsorgan: som der er stærkt,

krnjtiqt vejr (6) t. (arbejdertogets) Sang,
'lang ud af stærke, vejrede Lunger.
'(Uzm.SR.178. 2) (jf. Vejr (2 og) 1)

r'i-i't af vejr (og vind); vejrbidt. Han er

hriinct og vejret af Sommerdage til Lands
••i,' til \Ands. BerlTid.*/»1921.M.6.8p.l. Øj-
nene er vejrede, de er vante til at se paa
I. lift og Jord og Dyr og Planter. i4flwc /fan«.
lJl''irUune.(1930).14.

Vej-rettighed, en. (jur.) vejret (I).

Vinding Kruse.E.517.

Vejr-fane, en. [2] (efter ty. wetter-

fahne; )/. -flag og Vindfane; sj.) vindfløj

(egl. af form sotn en fane). Spirets guld-

skinnende Vejrfane, det hellige Skih. KLars.
PT.4. -fann^, et. [2] (l.br.) vindfang; om
mølle(vinger)s mulighed for at fange, paa-
virkes af vinden: Møllen har ikke tilstrække-

ligt Veirfang.MO. jf. SprKult.1.54. -fast,
adj. I) {efter no. værfast, oldn. vedrfastr;

10 ;/. -bunden; fagl. ell. hos sprogrensere) for-

hindret i at rejse (egl. spec.: sejle) ved mod-
vind ell. uvejr; især i forb. som ligge ell.

sidde (I varme, vulkanske Lande møder
Sjælen Hindiing paa sin Bortvej i Form af

. . Ild . . I kolde, nordiske Lande sidder

Sjælen vejrfast paa en Hede i Taage og Slud.

TroelsL.XIV.280. PoV''Ul934.1.sp.6) vejr-
fast. Moth.V93. i en smal Bugt . . laae vi

veirfaste i fem I)age.Hauch.MfB.84. Den
20 stærke Vind . . holder os vejrfast i Sne-

hytterne. JfiTnudÆosm.ilfÆ. 43. I fire Døgn
laa Skuden vejrfast i Christianssand.Bwc/i/j.

DE. 16. 2) f'^y. vindfast; fagl.) vejrbestandig.

en tæt og vejrfast Stenart. GnMd<2m.i/Ms6.*

(1888). 45. (hestekastaniens) mægtige, af

glinsende Harpiks sammenklæbede og der-

for særlig vejrfaste, modstandsdygtige Knop-
per. J5øt;P.^i). 76. jf.: Hans stærke, vejr-

faste , brunrøde Ansigt. L CNiels. Historier.

30 (1907).197.
II

hertil: Stenenes Styrke spiller

en Rolle ved næsten alle Anvendelser,
Vejr- og Frostfastheden overalt hvor de
bruges i fri Luit.Suenson.B.III.283. -fisli,
en. (jf. u. -profet 2; især dial.) \ om tynde,

slanke fisk som tangsnarre (Spinacia spina-

cia) og naalefisk, der tørres og ophænges vand-
ret i en snor under loftet; naar snoren paa-
virkes af luftens vekslende fugtighed, drejer

fisken sig, hvorved den ifølge folketroen an-

40 giver stedets (kommende) vejr (spec. hvorfra

vinden kommer ell. kan ventes). Krøyer.1.194.

111.675.693.706. DanmFauna.XI.119.XX.16.
Feilb. •tla.gf et. [2] (jf. -fane; sj.). et Vejr-

flag paa Gavlen viste Aarstallet IQGO.Fleu-
ron.KO.lOO. -fløj, en (Drachm.VT.361.
Frilandsmus.47) eU. (nu sjældnere) et (Am-
berg. MO. Pont.F.II.310. jf. VSO.). [2] (jf.

-viser 1) vindfløj; vejrhane (1). et rustent

Vejrfløj . . piber over det udskaarne Bin-

50 dingsværk. Z)rac/im.///.6(?. TeknLeks.I.591.
\\

(jf. Vejrhane 2.1 ; 1. br.) om person. Selv
blandt Renegados |

en Southey, denne Vejr-

fløj, vilde ikke
|
paany gaa paa Parti med

„Reformados". Drachm.DJ.II.159. -foran-
dring;, en. (jf. -skifte; især fagl.) omslag
i vejret. Ørst.I.109. den pludselige Veir-

forandring fra mildt Veir til stræng Kulde.

HCAnd.BCÆ.II.279. med Vindens Drejning
følger . , Temperaturspring og andre Vejr-

forandringer. ^ rem. i)A^./53.
II d) overf. I den

sociale Bevidsthed . . kan man iagttage en
.. aandelig Vejrforandring, yt Garde. Z)an«A;

Aand.(1908).10. I Konstantinopel var man
ikke længe om at spore denne politiske Vejr-

60

67*
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forandring. Verdenshist. VI. 86. -forhold,
et. (vist kun i flt. og ofte i forb. som under

(u)gunstige osv. vejrforhold^. Krøyer.111.163.

Vejrforholdene over en stor Del af det nord-

lige og mellemste E\iTop&. Frem. DN. 197.

-foradsiselset en. (især m,eteorol.) for-

udsigelse af, spaadom om (det nærmest) fore-

staaende vejr. Veirpropheten.(1839).26. skrive

de aarlige Almanakker og forsyne dem med
de almenyndede Vejrforudsigelser. TroeisL. lo

VI.30. den Vejrforudsigelse, der udføres i

Øjeblikket. HelgePetersen. VejretsFysik.(1926).

9. t -Ijaard, en. (no. værgard) d. s. s.

II. Havgaard. Moth.V94. NvHaven.Orth.58.

-gahj et. (no. værgap
; jf. -hul ) I ) [2]

(dial. ell. som stednavn) sted (aabning), der

er meget udsat for blæst ell. træk; ogs.

om luftstrømmen selv. MO. Vejrgabet. (rrai;Z.

(bogtitel.1917). UfF. jf. Sydslesvigs Stednavne.

Vn,l.(1948).42. 2) [6] f aabning (i ell. 20

uden for legemet), hvorigennem ind- og ud-

aandingsluften passerer. Moth.V93. -galle,
en. (ogs. skrevet -galde. LTid.1727.90.

-galge. Levin.), (jf. sv. dial. (flt.) vådergal-

lar, I. Galle 4, Vindgalle samt Vejr-hane 3.1,

-stab, -stage, -stak, -stang, -stav, -stok,

-stolpe, -stub, -stump, -stød 1, -støtte;

dial.) kort stykke regnbue, der gaar fra hori-

sonten op paa himlen (og som menes at be-

bude daarligt vejr med storm og regn); ogs. 30

om andre himmelfænomener som visse sky-

dannelser, der tillægges sa. bet. Moth.V94.
I Sydvest staaer en Veirgalge. Lei;in.(„hørt

af en Bonde"). Esp.394. Feilb. -glas, et.

(sv. våderglas i bet.l, ty. vfetterg\as; drøftet

Steners.CritBet.83 (jf. Éilsch.Term.15. sa.G.

85 („en almindelig bekiendt Terminus")^.
Ørst.NMD.vill (sml. Levin.); jf. -ur, -viser 2

og Glas 2 beg.
\\

gldgs. ell. (især) dial., jf.:

„nu sjeld." Lew'n. samt HjælpeO. VSO.; bet. 2 40

(og i) er de(n) almindeligste) om forsk,

apparater til maaling af atmosfæriske forhold,

af hvis visning ell. bevægelse (tendens) man
drager slutninger angaaende vejret (i frem-
tiden). I) som fællesbetegnelse for barometer

(jf. bet. 2) og termometer (jf. bet. S) (ofl.

meteorologiske instrumenter). Moth.V94. LTid.
1720.Nr.7.3. den Videnskab om Væirglas
eller de saa kaldede Barometra, Thermo-
metra og liyårometrsi.Borrebye.TF.159. Am- 50

berg. 2) barometer (I.1-2); spec om de gldgs.

kviksølvbarometre. LTid.1724. 179.878. Min
Arm er sikkrere end det bedste Veirglas;
naar det snurrer i Fingrene, faae vi Storm.
Tolderl.F.11.13. Feilb. CReimer.NB.410. jf.

Barometer I.2: Stigende Vejrglas. 4ar/iMS
Folkeblad.*'/7 1890.2. sp.2. Nu stiger Vejr-
glasset i^en.PoU*^»1923.5.sp.l. 3) termo-
meter. Holb.MTkr.351. Det beste Thermo-
metrer eller Vejrglas til Chymiens Brug er 60
det, som kaldes det Farentheitiske. v^p/t.
Chym.in.534. Ølbrygn.(1796).91. UfF. 4)
(jf. Barometer 2, Termometer 2) videre
(billedl.) anv. af bet. 2(-3). Min Klæde-Dragt

er som et Vejr-Glas paa Madamens Sind.

Holb.Vgs.(1731).I.8. *Saa blev hun hver
Minut en Fløi for hver Slags Vind,

|
Et Uroe

i sin Siæl, et Veir-Glas i sit Sind. Stub.105.

han var virkelig et politisk Thermometer . .

At dette levende Vejrglas nu viste paa Ba-
stillens Erobring, erfarede jeg snurt. Blich.

(1920).XV166. Overlægen raabte prøvende:
„Naa, Drenge I hvordan staar Humørets
Vejrglas? Paa Storm, paa Mytteri eller

paa K\&nng?"OSchutte.(NatTid.''/7l921.Aft.
l.sp.3).

II
om dyr ell. ting, hvoraf man

spaar det kommende vejr. Hanen, denne
Landmandens gamle Vækkeur og Vejrglas.

ECarstensen.Vigsø.(1884).27. spec. {jf. ty.

schåfers wetterglas, eng. poor man's weather-
glass) 2( om rød arve, Anagallis arvensis L.
AxLange.FP.9. ogs. i forb. som bondens
(JTusch.359. FloraogFauna.1894/95.109) ell.

fattigmands (ThitJens.SK.1.139) vejr-
glas, jf. Bom.S.74. -god, adj. (oidn. ve6r-

gobr; nu sj.) om land(omraade) : præget af
godt vejr. Grønland er et Veir got Land.
Egede.Grønl.23. CDorph.Overs.afKongespejlet.

(1892).54. -graanet, part. adj. (fagl.) om
tømmer, træværk: graanet, mørkfarvet af vind
og vejr. „kraftig Vejrgraanet" er tilladt (for

femte sortering af tømmer). Tømrerarb. 43.

-gud, en. (sv. viidergud om Æolus) gud,

der menes at raade for vinden (e) (jf. Vejr 2);
vindgud; ogs. (og nu vist kun; jf. Vejr 7;

især i flt. og spøg.) om (tænkt) guddom,
der raader for vejret. Moth.V94(om Æolus).
(skyerne) var forfulgte, af Værguden, maa-
ske, og nu jog de over Himmelrummet.
Woel.DG.7. det ideelle flyvevejr, de milde
vejrguder havde begunstiget rejsen med.
Socialdem.^^/iil949.7.sp.5.

||
(spøg.) om me-

teorolog. Bom.S.127. -gyse, en. [2] se I.

Gys 1. -haar, et. (no. værhår, jf. sv. dial.

våderhår; til II. vejre 4, no. være; jf. ^Vejr

3 samt) Vejdehaar og Varbørste; næsten kun
dial. (ell. som norskhed); vist kun i flt.)

knurhaar. S&B. Kaper. BMøll.DyL.I.2.51.
122. MDL. Feilb. -haard, adj. (efter no.

værhard (oldn. veSrharbrj; især Qp, mindre
br.) udsat for ell. præget af haardt, barsk

vejr(lig). Vægteren, hvis smaa vejrhaarde

Øjne har bidt sig fast i den Anklagede.
VilhAnd.HB.120. uegl.: *Mangen en Chri-

sten . .
I

krøblet under Kampens
|

vejr-

haarde l!iå.Rich.II.76. især om egn, land-

omraade: HjælpeO. den vejrhaarde jydske
Vesteregn. Feiii.BL.346. en vejrhaard Skær-
gaard.jyJens. JL.7(?. -hane, en. [2} (ænyd.

vejr-, væ(j)rhan(n)e, sv. våderhane, no. vær-

hane, ty. wetterhahn) I) (jf. -fløj^ fløj

(I.l.i); vindfløj (egl. af form som en hane,

jf. Hane 3.1, Vindhane;. Holb.Ep.V175(se
u. III. krumme 2.i;. (taarnet i Vordingborg)

fik til Veyrhane eller Fløy, en Gaas af Guld.

EPont.Atlas.III. 102. Vejrhanen dreier sig

paa Taarnets Spids. Hauch.DVIII.241. Tekn
Leks.I.591. Feilb.

\\ ^ d. s. s. L "Fløj 1.2.
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SébB. Sal.VI.748. j| (jf. bet. 2) billedl. ell.

i sammenligning. *Nu Flugt, nu Fugle-

skriig, indvolde af en Koe,
|
Den heele Re-

publiqve, som en Vejrrhane snoe. Holb.Sat.

I.A6.^ I troe nok .. at mit Hoved er en
Veirhane, som dreier sig for enhver Vind.

neib.TR.nr.96.20. For blot ti Aar siden var

der næsten Enighed om . . at et normalt
Mandfolks Sjæleliv Dag og Nat drejede sig

m . . „det seksuelle" . . Nu synes Vejr- i'o

hanen at have drejet sig. Rubow.MitBibliotek.
(194S).56. 2) om person. 2.1) (overf. anv. af

bet. 1) holdningsløs, ustadig, upaalidelig per-

son; vendekaabe. Holb.Tyb.IV.lO. han er en
politisk Veyrhane, der kan dreye sig efter

alle Ymåe.PAHeib.E.dl. en klippefast Elsker

drømde jeg om, og en Veirhane fik jeg!

GTundtv. Saxo. 1. 259. Roos. Goethe. (1932). 46.

2jz) (sj. i rigsspr.) i anden anv. „kaldes den,

8om af svaghed i kroppen kand finde (o: 20

føle) forud, når det vil blive ont veir." Moth.
V94. om pjok, svækling: Afholdsmand! Saa-

dan en Vejrhane, du kan jo ikke taale andet.

IIilmarWulff.VL.86. 3) om ting ell. forhold.

3.I) (jf- -galle; dial.) (stump af en) regnbue.

Moth.V94. UfF. 3.2) (gym.) „Vejrhanen"
. . favnknæsiddende eller favnknæstaaende
'>opvridning med smaa Ung.Sportsleks.II.

jO. -haneri) et. (nu sj., jf.: „Talespr."

Levin.) adfcerd som en vejrhanes (2.1 ); upaa- 30

lidelighed; vaklen; (evindelig) skiften stand-

lunkt. ved denne Smiger og dette Veir-

i.anerie (har han) oplistet sig til den høye
Post han nu heklæåer. PAHeib.E.55.

iMrsen. se ogs. u. Tvetungeri. -harpe^ en.

'2] (sj., nu næppe br.) vindharpe (I); æols-

irpe. ConvLex.XIX.27. -hat, en. [2]
{rnyd.d.s. i bet. 2) i) (jf. -hætte; foræld.)

raghat, -hætte (der ved sin drejning viser

niden). MoW.llO. S&B. jf. HMatthiess.KG. 40

'. 2) (nu næppe br.) d. s. s. -hane 2.1.

'!oth.V94. -hentnin^, en. [6) (jf. hente
< jret u. Vejr 6.2; sj.) vejrtrækning. Larsen.

-holdi^r, adj. (jf. holdig I.2; sj.) vejrbe-

'undig. Fazemarmor er et ypperligt Mate-
•lie . . Stenen er vejrholdig.Tt7afc.i935.//.

''t6. -hal, et. [A(2, 6)] f;/. -gab; nu næppe
.) hul, hvorigennem luft kan passere; træk-

ndhul. OHMUll.Wb. S&B. om stemme-
\tyol.(1791).87. -ha«, et. (ty. wetter- 50

) barometer t form af et lille (svejtser-)

<or smaa figurer (en mand (jf. -mand)
I CH kone) ved deres bevægelser ind i ell.

I 'I af huset varsler om de kommende vejrfor-

•U. Storm. Era8t.(1791). 51. Mohrd:Nissen,
l'i.-dn.Ordbog.il. (1904). 873. Slesvigeren.**/,

'i.sp.l. jf.: Barometeret falder. I det

kc Vejrhus gaar Konen med Parasol-
!' n ind og Manden med Paraplyen kom-
mer ud. DagNtfh.*y, 1923. I.sp.l. GJ -hær- eo

Slfl, part. adj. (jf. -pisket og vindhærget^
wedlagrt af vind 0^ vejr. stærke,

' rgede Mandstræk. £Uc7ær.^if(Nierne (ia.

f1930). 63). det danske vejrhærgedc

BoQ.åe\3ind.Wilmann.DanskKunst.(1934).129.

-hætte, en. (nu næppe br., jf. dog Feilb.)

hætte til beskyttelse mod vejret. Alle (søj-

lerne) ere . . bedækkede med et Tag eller

en spids YeiThætte.Molb.Reise.1.375. især

(jf. -hat 1, Vindhætte^ om røghætte: Molh.
HO. S&B.
Vej -ridsning:, en. se Ridsning 2.8.

Vejr-institut, et. (jf. -kme) om
meteorologisk institut. VSO. meteorologiske

vejrinstituter. Socialdem."/»1950.5.sp.2. -ka-
lender, en. (jf. Kalender 3). Heegaard.
Astron.29. (navnlig foræld.) om havekalen-

der: Veirtegn og Veircalendere med Hen-
syn til lia,\ec\ilt\iTen. Have-Avis. 1846. 109.

sp.l. -kave, en. [2] (ænyd. d. s.; jf. I.

Kave 1 og Vindkave; dial. (if. S&B. no.))

dels om kraftigt vindstød (med regnbyge)

(Moth.V95. LollO.), dels om vindpust, svag

luftning (Moth.V95. MDL. FrGrundtv.LK.
207.245). -klos, adj. (1. br.) vejrkyndig.

*en Skare Knøse . . vejrer vejrklogt mod det

søde Biæ.Aakj.RS.128. (man) læser, hvad
de vejrkloge . . mener om Foraar og Sommer.
DagNyh.*/il910.1.sp.5. jf.: Man behøvede
ikke stor Vejrklogskab for at spaa Vej-

ret til Natten. ThøgLars.FB.57. -kort, et.

(meteorol.) kort (II.4) over en vis del af jor-

dens overflade, hvorpaa vejrtilstanden paa en

række punkter (observationssteder) til sa. tids-

punkt er angivet v. hj. af særlige tegn. Meteo-
rologisk Institut. Vejrkaart. bladtitel.1874-77.

Lysgaard.L.167. -kure, en, et. (jf. -in-

stitut, -station og II. Kure; hos sprogrensere,

sj.) observationssted for meteorologiske iagt-

tagelser; meteorologisk: institut. Barfod.F.II.

657. HjælpeO. -kyndig, adj. ('jf. -klog,

-viis; fagl. ell. (S). Amberg. han (oplyste)

vejrkyndig . . at det tegnede til Land-
regn. JørjeniVteIs.XJ5.24. substantivisk (spec.

om meteorolog) : den bekjendte engelske

Veirkyndige l{owa,Td.Veirlære.(1854).lll. de

Vejrkyndiges Spaadom om Torden viste

sig . . at være rigtig. ThomLa.NL.250. Pol.

*/tl940.4.sp.4.
II

hertil: Vejrkyndighed.
Amberg. Brandes. V.100. -laf;, et. (dial. ogs.

m. former som -lav. Thorsen. UfF. -lo(v),

Aakj.PA.125. Feilb. (u. veiTlig)). (ænyd.
weder-, weyerlaug, vejr (7), no. værlag,

vejr(lig); næsten Kun dial. ell. hos sprog-

rensere (if.S&B. no.)) vejrlig (1); klima (jf.

HjælpeO.); ogs.: vejr (7). Hvordan er det,

spurgte jeg, at der staaer saa meget Vand
paa Jeres Rugmarker? — Aa, det er af det

vaade Veirlag, svarede Bonden. Da.Folkeblad.

1836137.48.sp.l. Sardinien, hvis vejrlag (orig.

156: Klima^ næsten er dødbringende.A
Hamm.Kirkehist.*I.(1872).146. Først snak-

kede de saa jævnt hen om Vejrlav og By-
rygter. Oravl. AB. 141. det haarde Veirlag

(ved Ribe). Trap.* V111.387. MDL. UfF. fl

(jf. u. I. Vejrlig 3; dial.) postyr; spektakel.

de holdt et Vejrlag der omme i Husene,
saa det kunde høres en halv Mil \\en.Skjoldb.
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0.63. Gaardhmulene gjorde Vejrlag, da der

en Aften blev dundret . . paa Porten.

Elkjær.RK. 120. Feilb.

I, Vejrlig, et ell. ((nu kun) dial.) en

(EBertels.MH.108. Feilb. jf. forb. m. (attrib.)

adj. i ubøjet form: pæn YeirWg. EBertels.D.

39. Feilb. se ogs. u. bet. 2.2 og timelig 2,

utimelig 3, III. vaad I.4;. ['væT,li«)(ci)] (jf..-

de (af „Vejr", udtalt „Vær"j afledede Ord,

„Veirlig" og „henveire", udtales ikke med
æ, „Veirlig" vel undertiden, men „henveire"

&\dng.FædreVyitl849.1174.sp.2). (nu sj. (i

rigsspr.; „inconect." Levin.) Vejrligt. Holb.

Vgs.1.2. JSneed.VI.8. Grundtv.Saxo.il.219.

Ojel.R.lll. AOlr.DH.II.185. Gravl.0en.98;

formen træffes anv. baade m. foransat ved-

føjelse i uhest. f. ((et) mildt osv. vejrligt) og

i best.f. fdet milde osv. vejrligt: Ew.(1914).

IV.155. VSO.I.397. VKorfitsen.TO.n.59); t
(hos Holb.) brugt som en slags best. f. : Veirligt

løber meget galt sær udi April-Maaned.
Holb. Vgs.1.2. smst.I.l. jf.: Luftens Refrac-

tion . . forandrer sig efter Veyerligt og Aarets

Tider. Holb.Ep.V128). ftt. (især CP (mindre
br.); if. MO. VSO. uden fU.) d. s. (Gelsted.

RejsentilAstrid.(1927).33. JacPaludan.L.62.
se ogs. u. bet. 2.i) ell. t -e (LTid.1725.77).
(ænyd. (en, et) vær-, ver-, veyrlig(t) (best. f.

ogs. wærligtit^, glda. (en) wætherlig, -lic,

-lych (Kalk.IV389b.*899b.^' Harp.Kr.231),
SV. våderlek, jf. no. dial. veleik, glholl.

wederlijc, mht. weterleich, alle i bet.: „lyn-

(ild)"; af Vejr og glda. suffiks -lek (se I.

Leg^; ^y. Vejrlag
|| formen -ligt, der ældst

er bevidnet fra Chr Ped., kan dels skyldes, at

ordet efter det under indflydelse af Vejr
fremkomne kønsskifte er blevet opfattet som en
slags adj. paa -lig (jf. Vejrlighed^ der saa
har faaet kønsbøjning, dels (desuden) skyldes

indflydelse fra Endeligt (m.. sideformen -lig

(i udtalen) og tilsvarende kønsskifte))

(jf. Luft 3.2, Regn-, Sommer-, Storm-,
Vintervejrlig, Foraars- (J PPrahl.AC.35),
Høstvejrlig (Thurah. B. 258) samt Feilb.)

vejr (7); i rigsspr. nu dog især (jf. MO.)
om de normale, regelmæssige vejrfor-
hold gældende for et (større) omraade
ell. om en egns vejrtilstand gennem en
vis (længere) periode; klima.

I) i al alm. et Billede . . hvilket imod
Veyerligets Forandring og saa forandrer
sin FaiTve.Pflug.DP.478. AWHauch.(1799).
671. jeg har solgt mine Jorder, og bekymrer
mig ikke meer om Yeirliget. Heib.Poet.VII.
118. Vort Lands Vejrlig er en ligefrem Hin-
dring for en større Udvikling af . . Amfibie-
Mvet.Frem.DN.547 . Veirliget (ogsaa og nok
saa ofte: Veiret) har i den senere Tid været
meget slet, men i Dag have vi faaet smukt
Veir (ikke: Veirlig). F50. Forværres Vejr-
liget atter, kan (fuglene) forsvinde. Om^</^o^
FT.XXXII.125.

(jf. Uvejrlig, Vejr 7.2 og
u. bet. 2.1 ndf.) m. spec. tanke paa daarligt
vejr: (i stalden) finder (hesten) Beskyttelse

mod Veirliget. PWBalle.R.23. VSO. PBecher.
Økonomisk varmeisolering.(1949) .14.

2) (jf. Vejr 8^ i faste forb. (kun et udvabj
er medtaget; i alm. rigsspr. nu næsten kun i

visse af de u. bet. 2.2 nævnte forb., hvor ordet

har bet. „klima"). 2.1) (nu kun dial.) i forb.

m. subst. intet (er) mindre at bygge paa end
Vind og Veirligt. i/oi!&.yys.7.2. Man finder

faa Træer . . som beqvemme sig bedre

10 (end valbirk) til de sletteste Udstedelser
for Vind og Ye]rligt.vAph.Nath.V111.328.
Luften og Havet. En Veiledning til Kjend-
skab af Vind og Yenlig. JCTuxen. (bogtitel.

1867). ThøgLars.Dagene.(1905).54. det var
saadan et Guds Vejerlig at hånd ikke

kunde faae Fergen over. LTid.1726.406. der-

som enten sygdom eller Guds vejerlig for-

hindrer det.Cit.l763.(Vider.III.324). Feilb.

2.2) i forb. m. adj.; af de talrige forb., der

20 svarer til de u. Vejr 8.1 anførte, nævnes:
barsk (VeiBygn.(1865).165. Bom.S.II.76).
behageligt (Ew.(1914).IV155. D&H.), dej-

ligt (UfF.), fint (Gravl.0en.98), frugtbar-

(lig)t (LTid.1726.578. Stoud.Emb.197), fug-

tigt (0FMull.Svampe.l8. VKorfitsen.TO.il.

59), godt (JensSør.II.19. JKamp.DF.163.
Feilb.), grimt (smst.), (u)gunstigt (Fleischer.

AK.72. BornholmsAvis.'^lal844.4.sp.l) , haardt

(RegVya728.§2. DanmRigHist.1.778), klart

30 (Pflug.DP.1047), koldt (D&H.), (u)mildt

(Overs, af Holb Levned. 141. CVHertel.C.3. se

ogs. u. umild S), pænt (EBertels.D. 39), regn-

fuldt (Frem.DN.159), slemt (ThøgLars.FB.
86. Feilb.), slet (Levin.(u.\eiTsyg). VSO.).
smukt (Frem.DN.551), (u)stadigt (JSneed.

VI. 8. JPPrahl.AC.35f. MO. CReimer.NB.
569), stille (Schytte.IR.II.282), (u)timeliirt

(se timelig 2, utimelig 3), tropisk (D&H.).
tørt pinden Gud giver bedre tør Vejrlig. Cif.

40 1726. (C Klitgaard. Vendsysselske Veje. (1936).

55). Tode.ST.II.70. Fedders.S. 1. 193), ube-

standigt (se ubestandig 3 slutn.), uføjeligt

(se uføjelig 2), uroligt (FarumEr.20), usundt
(D&H.), vaadt (se III. vaad 1.^), varmt
(se varm l.ij, vekslende (Hauch.V.348) vejr-

lig. 2.3) (jf. Vejr 8.2J i forb. m. verber; knyttet

til være (ell. blivej .• fast i 6 Uger var be-

standigen saadant Veyrligt, som alle Syge
ønske sig. Holb.Ep.11.101. Naar det er smukt

50 Vejrlig, sidder Løvfrøen paa Bladenes Over-

side. Frem.DA^55i. Bare det ikke bliver et

slemt Vejrlig, inden de kommer hiein.Thøg
Lars.FB.86. — et vist vejrlig indfalder (VSO.
1.397), indtræder (St Bille. Gal. 1. 20), ind-

træffer (BornholmsAvis.^U1848.4.sp.2). (hvis)

vejrliget forhindrer (se u. bet. 2.\) ell. (især)

tillader det: Abildg.B.422. let Sandjord
(pløjes) om Værliget det tillader, i Desember.
PNSkovgaard.B.29. 2.4) (jf. Vejr 8.3; styret

60 af præp. under ustadigt Y eirlig.CReimer.
NB.569. her er . . under næsten alle vejrlig

i&rverigt. Socialdem.*/\.1950. 6.sp. 3. ved klart

Veyerlig. Pflug.DP.1047. Grundtv.Saxo.il.

219. især i forb. m. i: udi saadanne vaadc
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Vejrlig. Cit. 1726. (C Klitgaard. Vendsysselske

Veje. (1936). 52). i beqvemt Vejrligt kan
(tnan) see dette (fyr).CVHertel.C.63. Fed-
ders.S.1.193.

3) hei. 1 anv. billedl. ell. i sammenligning.
•Ustadigt er Pigernes Hjerte,

|
Som Veir-

liget er i April. PAHeib.Sk.II.350. vort Ven-
skab er . . grundfast opvoxet i forskielligt

Veidigt.HCAnd.BC.I.Ml. Om de sidste Aars
Morketid, der . . er den nye Romans Vejrlig,

taler et lille Digt. VilhAnd.HP.82. jf. u. bet.

2.1 : man (kan) paa (en hofmands) Ansigt,

som paa et Vejrglas . . see, hvad Vind og
Vej flig t er til Eofe. Holb.MTkr.568.

|| (jf.

Vejrlag slutn.; dial.) postyr; spektakel. Nu
blev der jo et bitte Vejrlig! Bonden tog
•»aa at bande den dyreste Ed, han kendte.

Grundtv.DF.1.228. FeiUt.

II. Tejrlif* a^j- (no. (foræld.) værlig;

/. br.) som angaar vejret; vejr-, de endnu
vandrende nomader må tvungen af vejrlige

forhold have fæstet ho.ÅMeyerBenedictsen.
Østerland ogVesterland.(1925).4. Den Dag . .

var meget konstant, vejrligt set. Pol.**/il945.

Send.4.sp.2. Socialdem.*U1951.1.sp.5.

t Vejrlig-hed, en ell. et (Moth.V96).
fil. -er (.1CLange.XV46). (ænyd. væ(y)rlighed

(PJacobsøn Flemløs. Astrologia. (1591). K 5.^

BThoU.S<meca.II.(1658).47); dannet til I. Vejr-

lig, idet dette ord opfattedes som adj., sml. u.

I. Vejrlig) d. s. s. I. Vejrlig (1). (især i forb.

' irlighedens forandring, vejrskifte). LTid.
iO.Sr. 7.3.1727.596.

Vejr-lo(v), et. se -lag. -lys, et. (sr.

vaderljus, no. værlys, no. dial. vederljos,

-lyse ofl., lynild, nordlys; (især) til Vejr C,

;*/•• Nordlys . . Man er ellers . . udi Norge
vant til at kalde det Værlys, enten fordi

nogle pleyer deraf at dømme om Værligets
Forandringer, eller ogsaa fordi det sees

oppe i \æTet.KSel8kSkr.I.317; nu l.br. i

ngsspr. (i egl. anv.)} om forsk, lysende fæno-
mener i atmosfæren, især lygtemand (3) ell.

$ankt elnisild. Spectator.32. Lygtemændene
eller Vejrlysene vise sig som smaae flygtige

T>iier, der hoppe frem og tilbage nogle Fod
'r Jorden. Landbo-Vennen.1798.211. *(jeg)

ivler paa, at et Veir-Lys .smeed |
Ham

Paulus) paa sin Reise glat over Ende.
:Hruun.lV79. Veirlære.(1854).110. Bornh
OS. Feilb.(om vættelys, belemnit).

\\ (jf. u.

Lygtemand 3, Sankt Elmsild; især (D)
fU. i sammenligninq, om noget (glim-

inen) hatligl forsvindende, upaalideligl.

M..Metam.43(se u. Meteor^. Oehl.III.181.

>lkr;friheden (blev i Spanien og Tyskland)
et Vejrlys, knap tændt, før det sluktes igjcn.

Orundtv.MM.290. JPJae.(1924). 1.67. -læ-
re, en. meteorologi. Lov*'tl869.§ll. LandbO.
IV771. om bog, der beharuUer denne viden-

skab: Molb.(SkandLiUSkr.XX.403). Almeen-
fattPlig Veirlære. PPedersen. (bogtiUl.1854).

-iASer, en. (jf. Vindmager; 1. br.) per-

ion, som (if. primitive overtroiske forestillin-

ger) har indflydelse paa vejret. Gjel.KH.
189. Lysgaard.L.217. jf.: Trolddom, Exor-
cisme, Veirmageri, ProTpheti. EJessen.RI.
42. Lysgaard. L.217. sml. Vindmagen, -ma-
Cister, en. (især avis-spr.) videnskabsmand
(magisier) knyttet til et meteorologisk insti-

tut (s vejrtjeneste); meteorolog. BerlTid.^^U
1932.M.26.sp.4. -mand, en. spec. om
mandsfiguren i et vejrhus. Mohr&Nissen. Ty.

-

10 da.Ordbog.II.(1904).873. jf. Feilb. -melde-
skib, et. (meteorol.) vejrskib. en fast in-

stitution af vejrraeldeskibe i Atlanterhavet.

Socialdem.^/\1950.4.sp.5. -meldestation,
en. (meteorol.) vejrstation, der foretager obser-

vationer af og afsender meldinger angaaende
vejret. BerlTid."'U1949.M.l.sp.2. jf. -melde-

skib: en af de internationale flydende

vejrmeldestationer. Socialdem.'/il950. 4. sp. 6.

-meldetjeneste, en. (jf. -meldings-tje-

20 neste; meteorol.) gren af vejrtjenesten, der

modtager og afsender vejrrapporter. Socialdem.

*/il950.5.sp.3. -melding, en. (jf. -beret-

ning; meteorol.) melding, rapport om vejrtil-

standen i et vist omraade til en given tid, ofte

(jf. -udsigt^ i forb. m. en udsigt for vejret.

D&H. (tænk) hvis Noah hver Dag Kl. 6
kunde have taget Vejrmeldingen for ^a-

i&rten. Blækspr.1939.25. jf. Vejrmeldings

-

h&Uon (Bl&T.), -tjeneste (Sal.T.1943-44.

30 445; sml. -meldetjeneste^. -mos, et. ^
bladmosset Funaria hygrometrica (L.), olm.

snobørste. Paa Mosejord osv. gror almindeligt

en lille Mosplante, Vejrmosset . . I tørt

Vejrlig ruller Skaftet sig op i en Spiral,

men det retter sig paa ny, saa snart Luften
atter bliver Ingti^.Fedders.S.1.193. -mær-
ke, et. (jf. -tegnj mærke (IL4.3), hvoraf man
drager slutninger om vejrets kommende til-

stand, (især i flt.). Olufs.Landoecon.97. Lyn
40 og Torden kunde (ikke) overraske hende .

.

hun havde sine Vejrmærker som nogen
gammel Sømand. Skjoldb.EF.il. OFriis.Litt.

396. I. -mølle, en. [2] {æda. (flt.) wættehr-
mølnæ (KrErsl.T.lO)) 1) d. s. s. Vindmølle
(der foretrækkes i fagspr. (møl.); i alm. tale-

spr. er der stærk vaklen (jf. Hjorte.OS.41 og:

Hun var fra København . . Hun sae „vind-

mølle", mens jeg sae „værmølle". sa.GU.90)

;

i talem. og overf. (se bet. 2-3) er Vejrmølle

50 (næsten) eneraaderide). DL.5—11—5. Jeg bli-

ver svindel, naar jeg seer en Veirmølle

gaae rundt. //C^nd.A:S.//.7(5. en Hollandsk

WeiTmøne.JHrMrs.HA.1.99 (jf. u. hollandsk

3^. la Cour & 11Holst. Menneskeaandens Sejre.

(1904).6. II
t sammenligning, (vi) maae

kunde dreie Retten som en Veirmølle, efter

vores Godtbefindende./M//et6./e./.i2«. Den
gamle slog om sig med Armene som en

Vejrmølle. Topelius.Fra det høje Nord. I.(overs.

M 1882).95, 2) talem. en himpegimpe ell. him-
stregims til en vejrmølle, se Himpegimpe osv.

II
t forb. m. Ko. glo som en ko paa en vejr-

mølle ofl., se Ko 2.1-a. se ogs. u. II. komme
15.

II t have faaet et slag af en vejr-
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mølle, (jf. ænyd. have bekommen et stød af

en vindmølle. Kalk.Y1177) ikke være ved sine

fulde fem. Moth.S464. Det er en meget lat-

terlig Karl, han forekommer mig, som om
han havde faaet et Slag af en Veir-Mølle.

Biehl.fSkuesp.V1.235). \\
(især m) i forb.

som fægte (Arlaud.^ (1878). 335. D&H.),
slaas (Arlaud.^(1878).128. PoUy*1950.Sønd.
2.sp.2) ell. (hyppigst) kæmpe, ogs. en krig
(Hørup.1.7) ell. (oftere) kamp med (sjæld- lo

nere mod. Mau.ll.55. se ogs. ndf.) vejr-

møller(ne) (1. ir. en vejrmølle. FoU^/n
1928.5.sp.l), hefter en episode i Cervantes''s

(f 1616) roman „Don Quijote^' (I, kapitel 8),

hvor ridderen i blind iver anfalder nogle vejr-

møller i den tro, at det er fjender) kæmpe mod
en indbildt fjende (ell. vanskelighed, problem);

kæmpe en (paa forhaand) nytteløs ell. upaa-
krævel (aandelig) kamp. at kæmpe mod
Vejrmøllerne i vort Statsliv er noget, jeg vil 20

overlade til Don-Quixoterne. JLawgfe.fireve.

267. for at ikke den følgende Udvikling skal

synes overflødig og det Angribende deri

en Kamp med Vejrmøller. Brandes.X//.62.
Kunstnere, der . . kæmpede mod Tidens
Vejrmøller. PC/ins<mns.CT.22. 3) overf., om
andre ting ell. forhold. 3.1) i forb. som slaa
ell. (sjældnere) vende (Drachm.EO.338)
ell. (dial.) stejle (se IV stejle 6.3^ trille

(KThuborg. Det gi. Harboøre. (1928). 127) (en) 30

vejrmølle (vejrmøller), vende mølle (se

Mølle sp.735^'^^). slaa Vejrmøller hen over
G\\bfQt.CMøll.PF.426. Krist.BRL.265. Feilb.

uegl: Nathans. HD. III. 65. Nu indtraadte
Katastrofen. Monoplanet slog en Vejrmølle,
Flyveren forlod i en flad Parabel Ruinerne.
Cit.ca.l917.(FlyvningHær.22). jf. Feilb. 3.2)

^ værdiløst kort i „brus". GlSpil.20. II.

-mølle, V. [2] (af I. -mølle; hos JVJens.)
d. s. s. II. mølle 2. Soldaten (0: en spanier) 40

vejrmøller med Armene. JVJens.GR.39. (fal-

kene) vejrmøUede med Vingerne . . arbejdede
sig metodisk frem (mod vinden). sa.Pi.77.
-møller, en. [2] (ænyd. we(d)ermøller;
nu 1. br.) person, der ejer (er beskæftiget paa)
en vejrmølle; vindmøller. RandersByesYUde.
(1772).ll. KancSkr.^ysl820. MO. jf. Feilb.

-mølle-vinge, en. ofte i sammenligninger:
Cit. 1864. (Chr Bredsdorff. Paa Feltfod. (1889).
144). under slagsmaalet gik hans arme som so

vejrmøllevinger I -navn, et. se Vedernavn.
-oversigt, en. (jf. -beretning, -udsigt;
meteorol.) oversigt, (kortfattet) beretning over
vejrets tilstand i et vist omraade. VSO. Lys-
gaard.L.170. -pisket, part. adj. (jf. vind-
pisket; I br.) vejrhærget. et fattigt vejrpisket
Land (0: en klitegn).Pont.LP.VIII.251. et
Par vældige Næver, saa sejge og brune som
vejrpisket Lyng. HilmarWulff.VL.78. -pro-
fet, en. (jf. -spaamand; især talespr., til 60

dels spøg.). I) person, der (nu især: paa ikke-
videnskabeligt grundlag) fremsætter spaa-
clomme vedrørende det kommende vejr. Blich.
(1920).XXX.61. vore Vejrprofeter (0: meteo-

rologerne) spaar godt Vejr for de kommende
(dage). Riget.^''U1912.6. sp.l. Gigtpatienterne
har . . været de fleste andre Vejrprofeter

overlegne lige til vore Dage. Lysgaard.L.165.

jf.: Veirpropheten, eller Anviisning til forud
at kjende Sommerens Beskaffenhed i Hen-
seende til Væde og Tørke, bogtitel.1839. 2)
uegl., om dyr ell. ting, af hvis opførsel ell.

udseende man drager slutninger vedrørende

det kommende vejr. Kors-Edderkoppen . .

spinder netop mod stille Veir de længste
Traade, hvorfor den regnes med blandt
de mange Veirprofeter. AlmeenfatteligeNatur-
skildringer.II.(1863).308. om frø: LMWedel.
Bonde-Practica.(1821).6. Løvfrøen har Ord
for at være en god Vejrprofet, og man
mener, at dens Skrig varsler Omslag i Vejret.

Frem.DN.552. om fisk (spec. d. s. s. -fiskj;

I muddrede, urene og stillestaaende Vande
findes der gjerne Aal, Suder, Veirpropheter og
andre usunde, slimede og pflegmatiske Fisk.

Werfel.Fiskerb.50. Krøyer. III. 706. Dynd-
smerlingen (holdes) i Akvarier som „Vejr-

profet", idet den viser sig urolig ved fal-

dende Lufttryk. I>anm^/ct;anurø.29. Feilb.
\\

om barometer. S&B. OrdbS.(sjæll.). -pro-
feti, en. vejrspaadom. Sal.XII.723. Alma-
naker med YeiripTofetier. Georg Christ.Littera-

turhist.^37. -regel, en. (jf. -rimj regel, som
man lader sig vejlede af ved vejrspaadom.

ConvLex.XIX.28. Lysgaard.L.165. -rim, et.

vejrregel i runet form. JVJens.My.III.62.
Lysgaard.L.165. -rose, en. (ty. wetterrose;

nu næppe br.) 2f timerose. Hibiscus trionum
L. (hvis blomst lukker sig i utide i mørkt vejr).

Schaldem.HB.1.457. Kjærbøll.FB.224. -side,
en. [2] (fagl. ell. dial., jf.: „I Almuens Tale-

spr."Lewn.) den side, hvorfra vinden (oftest)

kommer (mods. Læside^; vindside, der trak

et dygtigt Uveir op fra Veirsiden. jPJfi^ans.

Novel.I.183. Rygninger og Grater (paa skifer-

tage) kunne dækkes paa den Maade, at man
lader Skiferstenene paa Vejrsiden rage lidt

op over den anden TagQaåe. Gnudtzm.Husb.
200. UfF. BornhOS. -signal, et. (fagl.)

signal fra et observationspunkt til et forbisej-

lende skib angaaende vejrforholdene. Scheller.

MarO. Hage.'987. -sikker, adj. I) (sj.)

(meget) vejrkyndig. Blicher søgte at , . gjøre

(nationen) skikket til at bortfeje den Trusel-

sky, som han med sit vejrsikre Blik alle-

rede saa samle sig paa vor søndre Horisont.

Aakj.StStB.II.283. 2) (fagl.) vejrbestandig.

IngBygn.l942.174.sp.2. -skade, en. (jf.

Vindskade; især fagl.) skade forvoldt af

(u)vejr. vAph.(1764). S&B. Blommerne skal

være . . fri for . . Beskadigelse, indtil 10 pCt
af Overfladen maa dog være dækket af

Vejr- eller Sprøjteskader. ilfaA-simaZpnsero^

-avancer.13H.(19å4).63. -skib, et. (jf. -mel-

deskib; især meteorol.) skib udlagt i rum sø

med det formaal at afsende vejrrapporter.

BerlTid.^''/iol947.M.2.sp.2. -skifte, et.

(ænyd. vær-, vejrskift(e) , oldn. ve5rskipti)
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(større) vejrforandring, omslag i vejret. Høysg.

S.99. Meteorographia compendiosa eller .

.

en kort Maade . . at optegne alle slags

Veyr, VejTskifter og Luitsyaer.Wilse.(bog-

iitel.1778). der blev Veirskifte, det slog om
i Tø.HCAnd.(1919).IV163. Det er bare,

naar jeg ligger i Sengen, og saa mod Vejr-

skifte, den (o: gigten) skaber sig som en
Tysker. KMunk.0.13. Feilb. || uegl CFMor-
tens.RW.63. Bjørnsons Signalforandring blev lo

. . Tegn til et aandeligt Vejrskifte i Norden.
1 HhAnd.Landsnmndskab.(1938).82. -skjol-
det, adj. (jf. -bidt; 1. br.). en lille vejr-

skjoldet lPige.AndNx.M.68. Murene (var)

lave og vejrskjoldet. ££nc^s.Pas<orS'<e/anus.

(1921).103. -sky, en. (jf. Vindsky; nu vist

kun dial.) sky, dér ledsager ell. bebuder storm,

uvejr (uden nedbør). FrGrundtv.LK.122.
BornhOS. uegl.: *Hektor en Kampens for-

morkende Veirskye
|
Trindt udbreder paa 20

Wa\.Wilst.Il.XVII.v.243. -skærm, en.

(sj.) vindskairm. Kaper.^(1870). -skørnet,
part. adj. (jf. -smuldre ; 1. br.) skørnet, for-

vitret p. gr. af vejret. NaturensV1914.233.
-slaaet [-|slå^(d)<] ell. -slas:en [-,sla^

q(a)n], part. adj. intk. -slaaet ell. -slagent
ell. (1. br.) -slaget (Bergs.BR.ll. Drachm.
8S.'233). I) (jf. vindslaaet; især o, jf. dog

u. bet. 1.1 beg.) (stærkt) præget (furet, med-
taget, angrebet) af vind og vejr. I.l) om per- 30

ton ell. legemsdel (spec: ansigt), hans Farve
var af det Slags, som Almuen giver Navn
af veiisla&et. Hauch.1. 88. VilhAnd.N.65.
de skæggede, vejrslagne Krigere. Bar/od.

Frederik VII.s Kongegjerning.(1864).37. vejr-

slagne Ansigter. Elkjær.HA.49. \J>) om ting.

Muren mod Nord saae meget veirslaaet
ud.Levin. -slagen: Ør8t.IX.15(som erstat-

ning for forvitret^, en vejrslagen Pil, nogle
visne S\\. Kaalund. 331. stejle, vejrslagne 40

Baghuse. Elling. Detgl. København. (1947). 68.

i 2) [2] (hos sprogrensere; vist kun i formen
vejrslagen^ forslaaet, drevet ud af sin kurs

af vind, storm; stormslagen; ogs. (sj.): af-

rusket af blæsten (de stormende Fjender
rullede som vejrslagen Frugt ned ad Storm-
ttiticine. Barfod.F.II.135). Kjærbøll.397 . Et
vejrslagent ikxh.UjælpeO. Anstalten (paa
Livø) giver altid vejrslagne Folk gratis Mad

,
og Drikke saa længe de ligger \ieT.Achton 50

Friis. DØ. 111.284. ••laC) et. (nu næppe br.)
' (heftigt) anfald af vind og vejr. *Erindring8
' A&nd . . bygger Gjerdet

|
Om Graven, som

de store Navne huser,
|
Og rister Tegn,

mod Storm og Veirsiag hterået.CKMolb.SD.
' 230. billedl.: Denne Maning kom paa mig
' bcel uformodentlig, og faldt ret paa mig,
9nm *>t Væir-8lag.«ram.BretJ«?.222f^;7. Torden-

). Som Balle paa Sletten stod (Joh.

) Brun imellem Fjældene, et Par 60

Ildfaste Klipper, mod hvilke Tidsstrøm-
ne og Vejrslagene forgæves brøde sig.

I fod. F. IL 311. -slasen, part. adj. se

uiet. -slidt, pari. adj. (jf. vindslidt;

1. br.) slidt, medtaget af vind og vejr. (hans)
gamle Overfrakke og vejrslidte H&t.PLevin.
DG.21. vejrslidte ¥l!ig.ErlKrist.Ler.(1930).

210. -slugter, en. [5] (jf. jy. vejrslug, om
hestesygdom (Feilb.): vet.y (alm.:) krybbe-

bider (1); vindsluger. Bl&T. -smerte, en.

(vist kun i flt.) om smerter (i ar, gigtiske

legemsdele m. m.), der indfinder sig ved (fore-

staaende) omslag i vejret. Lysgaard.L.165.219.

-smuldre, v. vbs. -ing (CFogh.Geologiens
Hovedsætninger. (1874). 32. Uss.Alm Geol.37).

{dannet som erstatning for forvitre; jf. for-

vejret og vejr-skørnet, -sprængt; fagl.") under-

gaa mekanisk forvitring (jf. u. Forvitring^.

HjælpeO. Feldspat . . som ved at vejr-

smuldre kan give Kali og Ler. LandmB. 1.60.

det tørre Land vejrsrauldrer og sønderdeles

lidt efter lidt. VMads.U. 3. \\ i perf. part.

anv. som adj. 0rst.IX.15. D&H. -sol, en,

(no. værsol; jf. -ulv; nu kun dial.) bisol.

vAph.(1764). MG. UfF.(jy.). -spaadom,
en. ^^7. -profeti^ spaadom, forudsigelse (spec:

paa ikke-videnskabeligt grundlag; jf. VSO.)
vedrørende det kommende vejr. Wilse.Meteoro-

graphia.(1778).40. Almanakken var fuld af

Forudsigelser, som meget ofte sloge feil,

nemlig Vcirspaadommene.Ørs<.//7.ii. DF.
XI1.57. -spaamand, en. (mindre br., jf.:

„Usædv." y^S'O-j person, der fremsætter vejr-

spaadomme; vejrprofet (1). Hvad Kulde og
Varme angaaer, da hersker i samme en .

.

Ustadighed, der gjør alle Vejrspaamænd til-

skamme. Blich.(1920).XXI.251. Lysgaard.L.
194.219. -sprænj^t, part. adj. (sj.) vejr-

smuldret, en uddød Verden af vejrsprængte
og afsvedne Stenmasser (0: Norges fjælde).

Pont.EV.27. -stab, en. (ogs. -stabbe (-stap-

pe). vAph.Nath.VIII.389. Kværnd. UfF. jf.

MDL. Rietz.825;skaansk). (sml. II. Stab 2;

dial.) d. s. s. -galle. Studier Dahlerup. 51.

LollO. UfF. -stac«) en. (dial.) d. s. Veir-

propheten.(1839).36. VSO. Feilb. -stak,
en. (dial.) d. s. Moth.V95. MDL. Thiele.

III.19. UfF. -stanii:, en. (dial.) d.s. Feilb.

-stappe, en. se -stab. -station, en.

(jf. -raeldestation ; meteorol.) station for vejr-

iagttagelser; meteorologisk station. VSO. In-

gen Vejrstation paa Grønland meldte saa
streng en Kxiide. PoU''/tl940.1.sp.6. -stav,
en. (dial.) d. s. s. -galle. Ernstllansen.Caval-

cade.(1942).176. -stok, en. (dial.) d.s.

Thiele. III. 19. Feilb. -stolle, en. [1]

(bjergv.) stolle, hvorigennem luften passerer,

ledes ud. VSO. VI.860. Larsen, -stolpe,
en, (ikke i rigsspr.) d. s. s. -galle. vAph.Nath.
VIII.389. -stoppe, en. se -stub. f -stru-
be, en. [6] (»V. våderstrupe, no. dial. ver-

strupe) luftrør. DenklogeHeste-Kiender (1779).

24. Myol.(1791).76. -strøff, et. [2] (nu
vist kun dial.) vindens strøg, træk (gennem
en snævring); vindstrøg. MO. S&B. Feilb.

-stub, en. ^-stubbe. Esp. 394. jf. Veir-

stoppe. Thiele. II1.19). {ænyd.d.s., jf.no.

diai. vcrstuv; dial.) d.s. s. -galle. MDL.

XXVI. Eentrykt >Vf IWl 68
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646. FrGrundtv.LK.122. UfF. Feilb. jf. Sort.

(DSU 1909. 47). •stamp, en. (dial.) d. s.

Thiele. 111.19. MDL. Feilb. -stød, et. (dial.

(sjæll.)). I) d. 8. s. -galle, Farum Er. 30.

Junge. Levin. UfF. 2) [2] (sj.) vindstød.

Bygstak . . føg for hvert lille Vejrstød.

Oravl.E.5. -støtte, en. ((nu) ikke i rigs-

spr.) d.s.s. -stød 1, Moth.V95. vAph.Nath.

VIII. 389. MO. i sammenligning: (berømmel-

sen) svandt hen ligesom en Veirstøtte, der

glimrer en stakket Stund, men kun som
Forløber for Storm og Uveir. Hauch.IV.296.

sa.SD.IL107. -sys, adj. (st'.vådersjuk, no.

værsjuk, -syk; jf. -syge; nu mindre br., jf.:

„høres i Talespr."Leww.) syg, utilpas, i slet

lune p. gr. af (visse) vejrforhold. „Er den, som
kand ei tåle luften i et land, men er der

altid syg."Moth.V95. Amberg. Hans Blik er

sløret, pint af Hovedværk, for det er Døde-
mandsvejr, og han er ve]rsjg.ThitJens.SK.

1.63. spec. om hund: Reisler.885. Den (o: en

hund, der hylede) kan ogsaa have været

„vejrsyg" — optrækkende Tordenvejr kan
spores paa mange Hundes Opiørsel. Ekstrabl.

^*U1940.2.sp.6. -syge, en. (jf. -syg; nu
mindre br.). Kathrine har i disse Dage været

lidt syg; (det er) neppe . . andet end lidt

Vejrsyge. Cit.1817.(Reumert.C0.47). -tavle,
en. (meteorol.) tavle, tahel m. meteorologiske

oplysninger. Dagbl.*U1890.3.sp.5. Vejrtavlen

(foran Meteorologisk Institut giver) en lako-

nisk Besked: ingen Meldinger indløbne.

PoVytl903.2.sp.5. VSO. -teffn, et. {ænyd.
værtegn

; jf. -mærke) tegn, hvoraf man slutter

om det kommende vejr. Amherg. Thiele.11.reg.
Præsterne, som forstaa sig paa Veirtegn,

sige mig, at de vente . . et Omslag i Vei-

Tet.Gjel.Ve.325. Feilb. f -tid, en. (ænyd.
wedertid (EMogens.), vejrlig) (aarstid præ-

get af) haardt, stormende vejr. Fiskere, som
opholde sig her (o: paa et øde skær) i Veir-Ti-

åeri.IslKyst.49. jf. Veyrs 'Yiiå.vAph.(1764).

-tjeneste, en. (jf. -meldetj eneste og Tje-

neste 3.2 slutn.; meteorol.). søge at etablere

en regelmæssig . . Vejrtjeneste for Atlanter-

havet. Dag&LWjiSSO. 2. sp. 2. Afdelingen for

Vejrtjenesten (paa Meteorologisk Institut)

udfærdiger . . de daglige Vejrkort, i^rer«.

DN.199. Lysgaard.L.168. \ -traad, en.

maaske: sime (3), der reagerer ved vejrfor-

andring og derved fungerer som vejrprofet (2).

Jeg har en Veirtraad igjennem min store

Taa, den siger mig altid Noget. HC^nd.
(1919)nv 318. -træk, et. [6] (jf. -drag-
(ning), -trækning; o, 1. br ) aandedræt. Saa
blev Hosten løsere, Vejrtrækket længere.
GyrLemche.FS.306. „Amen, maa jeg saa faa
et Glas Vand!" lød det (efter bordbønnen) fra

Kammerraaden . . i eet Vejrtræk. OT/it/regf.

PS.226. -trækning, en. [5] (jf. -hentning,
-træk^ det at trække vejret ell. maade, hvorpaa
vejret trækkes; ogs. om det enkelte aandedrag.
(den sovendes) regelmæssige Vejrtrækning.
CMøll.PF.80. Vejrtrækning har hun (o: en

sangerinde) jo ikke Begreb om. HHLund.
OF.134. (han) begyndte at græde med lange,

sejge Vejrtrækninger.iSMc/i/i.»SM.77.267. -ud-
sigt, en. (jf. -melding; meteorol.) (melding
om) udsigterne for det kommende vejr; ogs.

(l.br.): vejroversigt (VSO.). Wolfh.MarO.438.
BerlKonv.XXII.470. -niv, en. (jf. -sol og

Solulv; dial.) bisol. Viser der sig en „Verul"
(Bisol) paa Himlen, vil det med det før-

10 ste give ondt Yeir.JKamp.Da.Folkeminder.
(1877).129. Feilb. -nr, et. (sj.) apparat til

maaling af luftens fugtighed; hygrometer. Land-
mændenesAdresseavis. ^yit 1886. 2. sp.l. D&H.
-urt, en. Sf I) [2] {ænyd. d. s.; gengivelse

af gr. anemone (se Anemone^ (og sen. lat.

herba ventij; nu ikke i rigsspr.) om blomster

som hvid ell. blaa anemone (Anemone nemo-
rosa L. ell. A. hepatica L.) og kobjælde (2)

(Pulsatilla Tournef.). JTusch. 188. Moth.

S

20 620.V95. sa.Conv.K188.V41.104. vAph.Nath.
IV 397. FolkLægem.III.116. jf. DF.XII.90.
96. 2) (dial.) rød arve, Anagallis arvensis L.

Cit.l912.(OrdbS.). -vant, part. adj. (no.

værvant; jf. -vænne; kun hos sprogrensere}

akklimatiseret. Hjælpe O. planter, der . .

sælges til haveanlæg og plantning uden først

at være veirvante. Prisfortegnelse fraMosbeks
Planteskoler.(1884/85). 1. -vende, v. (nu
næppe br.) m. h. t. afgrøde: (vende for at)

30 vejre (1 1.2.2). Begtr.Fyen.486. -viis, adj.

(no. dial. vervis; nu sj.) vejrkyndig. Moth.
V95. D&H. De vejr-vise Folk mente . . at

der vilde komme Vind „lidt over Middag".
BerlTid.'/sl940.M.4.sp.6. -viser, en. I)

[2] (jf. Vindviser; dial.) vejrfløj. BornhOS.

2) (jf- -glas; nu næppe br.) apparat (som
barometer), der viser, giver fingerpeg om
det kommende vejr. LTid.1724.878. Amberg.

-vænne, v. (kun hos sprogrensere) vænne

40 til (nye, afvigende) vejrforhold; akklimatisere;

især (jf. -vantj i perf. part. som adj. HjælpeO.
Meyer.^552. jeg er en hel Bjergbo nu og vejr-

vænnet. 4£rsZet;.Ør«eA:Zippen.7.('7P<?6j.75<?.

Vejrøg, en. se Virak.

•Te}»f suffiks. [-|Vai's] (jf. dog undervejs^.

(jf. ænyd. af-, land-, langveis, langvegis, mid-

vegs, glda. langweyes, fsv. af-, lang-, midh-

væghis, oldn. af-, landvegis, ty. abwegs, mnt.

midweges sam< s?;, långvåga, oidn. afvega(r);

50 af Vej (ell. ssgr. m. -vej som sidsteled); sml.

-leds, -værts) afledningsendelse til dannelse af

adv. (og adj., se lang-, tovejsj, dels (jf. Vej

(1 og navnlig) S) m. bet.: ad en vis vej,

rute ell. i en vis retning (se af-, land-,

mark-, om-, side-, sø-, tovejs, jf. lang-,

nærvejs samt midtvejs 1); dels (jf. Vej d)

i udtryk for, at en vis (del af en) vej-

længde, distance er tilbagelagt (se midt-

vejs 2(-3), undervejs; jf. (sj.): (man) kunde

60 (ikke) tilgive, at han (o: den dødssyge) mest-
vejs nede i graven stadig var saa krakilsk.

Linnemann.NF. 71)

.

Vej -sammenskæring, en. (jf.

-kryds, -skæringj det at ell. (især) punkt,
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sted, hvor to ell. flere veje skærer hinanden

i niveau. Vejkomiteens SknjtNr.5.* (1927).14.

8mst.nr.21.(1949).5. -sammenstød, et.

(jf. -møde 2 og Sammenstod 2.\) sted, punkt
hvor en vej støder til en anden (andre). Sports-

kks.II.6oO. -sans, en. (1. br.) stedsans,

orienteringsevne (spec. m. h. t. den rette vej).

Ensporveiene krydse (hinanden) paa Heden,
og der behøves hele en Hedeboers skarpe
Veisands for ved Nattetid at finde sig til-

rette. Thyreg.BB.II.41. D&H.
Vejsen-, i ssgr. se Vajsen-.

Vejs-ende, en. se u. Vej 6.3.

Vej-sennep, en. {ænyd. veeg-sennip)

^ plantes^/egten Sisymbrium L. af de kors-

blomstrede: spec. om arterne S. officinale (L.)

Seop. f'rank vejsennep. MentzO.Bill.153) og

S. Sophia L. ^finbladet vejsennep. Lange.
Flora.642. MentzO. Bill. 153. jf. Barberfor-

stand/ .JTusch.227. Lange. Flora.641 f. Rostr.

Flora. I.^*(1925).195. ungarsk vejsennep, se

ungarsk 2.5. -serTitnt, en. se Servitut.

-sikkerhed, en. (jf. -fred 1) sikkerhed

(mod overlast) for vejfarende. MO. Pol.*U

1941.TiU.4.sp.l. overf.: Paa Selvfornegtelsens

Vei, Christum efter, er . . evig Veisikkerhed.

Kierk.VIII.314. -skaal, en. se Vejeskaal.

-skaar, et. (sj.) skaar, indskæring i bakke,

bjerg(kæde), hvorigennem en vej er ført; pas.

(Balkankædens) Vejskaar . . ligge sjælden
lavere end 5500 Fod. IngvBond.JR.289. se

ogs. u. II. Skaar 3.3. -skarn, et. (jf.-sniLVs)

tkarn, der samler sig paa veje. Schand.SB.
11. Gyr Umche.(Pol."/*1934.Sønd. 16.sp.3).

-skat, en. (om da. forhold foræld.) skat,

- provenu anvendes til anlæg ell. ved-

oldelse af veje. JMandix.K.140. Lot*V,
tb07.§n. VSO. -skedeknæ, en. (jf.

-præs 2) 3( vejpileurl, Polygonum aviculare L.

MKrist. (Festskr. Feilb. 43). Berl Konv. XXII.
470. -skel, et. (ænyd. vey(e)8kel, glda.

weyæskæl, wæghæ skæl (GldaBib.79. Postil.

40), /«f. væghaskæl; ^'/. -skil, -skille og I. Skel

1, Skel vej) I) (jf. -skifte \) sted hvor en vej

deler sig i to ell. flere grene; skille- (ell. kors)-
"^'. Kongen . . staaer paa Veiskjellet, hvor

•o Veic begynde (1931: skil\es).Ez.21.21.

fT . . ud paa Veiskiellene (1907: Skille-

ne), og bvder til Bryllup saa Mange,
T finde. Matlh.22.9 (jf. Kierk. XII. 11).

O. KMunk.EI.88. uegl: (den store

•ten) staar . . lige i Vejskellet imel-

iledenskab og Kristendom. Pol.*U1934.

d.lO.sp.4. 2) skel langs en vej, ell. skel

en vej danner. MO.*^ (jf. u. I. Skel l.i

n.) i forb. m. flytte: Man raaber vee
r st flytte Veiskjellet — men Den der
IHi?t omgaaes Sproget forfalsker jo

"rm. Kierk. P. XI,2. 139. de kan al-

'•t »lette, ikke et eneste Ord . . Ikke
'TI

:
I kan de rokke, ikke et Vejskel

;

kati .
. Ilørup.1 1.335. -skifte, et.

il) (\). jf.: Døden (staar) som
!
en Der er Veieskiftet og der-

fra kun 2 Yeie. NordBrun.(Theol.Maanedsskr.
1804.1.706). 2) (jf. -part og I. Skifte 1.2

slutn.; dial.) stykke, part af en vej (som man
har vedligeholdelsespligt for). Cit.l725.(CKlit-

gaard. Vendsysselske Veje. (1936). 36. 39). Juk
Knu.S.124. Feilb. -skil, et. {ænyd. glda.

d. s.; ;'/. -skille; nu næppe br.) vejskel (1);
ogs.: sidevej. Moth.V84. -skille, et. (jf.

-skel 1 og I. Skille ; kan i best. f. (i skrift) ikke

10 sikkert skelnes fra -skil ; nu 1. br., if. S&B.
no.) skillevej. vAph.(1764). overf.: Den Tve-
sindede staaer ved Veiskillet; der vise sig

tvende Syn: det Gode og Lønnen. /JLter^.

VIII.148. de to Parter stod . . nær ved et

skæbnesvangert Vejskille. FkCottr. Di?./. 250.

-skilt, et. (jf. -tavlej skilt til underretning

om vejforholdene; spec. om vejviserskilt. HFB.
1932.192. -skraaning^, en. (jf. -skrænt^ en
vejdæmnings skraa yderside. VeiBygn.(1865).

20 20. Statstidende.^yt 1951.2.sp.2. -skrab, et.

(jf. -afskovling, -afskrab(ning) 03 m. I. Skrab
2.1^ hvad der (som gødning, jord olgn.) skra-

bes af vejene (og kan bruges til at gøde marker
og haver med). LandmB.1.511. Vejskrab fra

private Veje (kan) modtages paa Kommu-
nens Vejskrabsplads. Berl Tid.*/i 1917.7. sp.4.

•skraber, en. dels (jf. -rager^ om redskab
til afskrabning af veje (LandbO.IV.771), dels

(1. br.) om person beskæftiget m. dette arbejde

30 (Cavling.J.186. UfF.(jy.)). -skrænt, en.

(jf. -skraaning^. Bergstrøm.KD. 37. -sky,
adj. (fagl.) om hest: som let bliver sky
ved forsk, foreteelser paa vejene. Amberg. En
„vejsky" Hest kan . . ængstes blot for en
Vandpyt. .9aL* XX/. 693. -skæring, en.

vejkryds(ning); vejsammenskæring. LandbO.
IV.765. skinnefri Vejskæringer (DSB.Bane-
bygn.(1937).73: Vejforbindelser;. DSB.Bane-
bygn.42. -skærve, en. (jf. u. -sten; især

40 i flt.) skærve (1.2) til vejbefæstelse, en ivrig

Deputeret forlangte, at man skulde slaae

(porcelænsfabrikkens) Hyrdinder og Vaser
til Veiskærver. /{erfifs. (?/^. /.5. CHans.F.136.
-slag*, et. (jf. Køreslag 2 og I. Slag 9.3;

ikke i rigsspr.) (banet) vej(spor). enlige

Steder, hvortil der „i Sneføre ingen Vei si au
er." Cit. 1816. (AarbAarh. 1945. 112). -slæ-
ber, en. primitiv vejhøvl bestaaende af to

kantstillede planker, som i skraa stilling slæbes

50 over vejen. TeknLeks.II.603. -snavs, et.

(jf. -skarn, -støv, -søle^. Galsch.II.187. hans
Tøj (var) helt tilsmurt med Vejsnava.

Duelund.N.97. f -snei^l, en. (jf. -snekke^
jordsnegl af slægten lAmax. Amberg. S&B.
-snegle: Moth.V84. vAph.(1764). if -unek-
ke, en. {ty. wegschnecke) d. s. Moth.V84.
•snor, en. lang snor anv. ved regulering af
vej. VeiBygn.(1865). 189. -SOm, adj. {sna-

rest dannet til uvejsom; Q, 1. hr.) vejbar. der

60 (var) intet Sted, veisomt eller uveisomt,
der ikke blev sA%e%t.J Fibiger. IAv.44. Men-
nesket følte sig mere fortrolig med Vandet
end med det uvejsomme Land og famlede
sig fremad langs Floder og Kyster . . ganske

68^
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simpelt, fordi Vandet er vejsomt af Væsen,

det søger og finder det i&rhare.AndNx.

(DanmHVC.320). overf.: det er ikke noget

vejsomt Føre, den ny Direktør (for Det kgl.

Teater) har faaet at trække den kongelige

danske Thespis-Kærre igennem. Poiy»1914.

7.sp.4. jf. Vej 2: (urinrøret) hvis Veisom-
hed er næsten ligcsaa vigtig for Liv og Hel-

bred som Stampulsaaren.JSarciat/.Deiyes^in-

dienherskendeSygdomme.(1830)J63. -spor^ lo

et. (ænyd. d. s. (Visd.5.11(1607)); jf. -slag

og Hjul-, Vognspor samt II. Spor 1.3) spor

som køretøjers hjul ell. slædemeder danner i

en vejs overflade; ogs. om (primitiv, uind-

grøftet) vej bestaaende af (markeret ved) spo-

rene af de køretøjer, der (i tidens løh) har be-

faret den. I Sneefog . . naar Veisporet ei kan
\!i\enåe^.Blich.(1920).XYIII.133. Hen i Lyn-
gen gik mange Vejspor ved Siden af hin-

anden. Skjoldb. SM. 20. Der laa Skrogis i 20

Yeis]poTene. Elkjær.HF.133. Feilb. jf.: som,

naar en fugl flyver igiennem luften, ingen

visse vey-spor (1871: intet Mærkej findes.

Visd.5.11(Chr.VI). -ispærring, en. det at

spærre en vej, færdselsled, ell. (navnlig) konkr.

om hvad der er anbragt paa, tværs over en

vej for at spærre den (ell. markere, at videre-

kørsel ikke er tilladt), (de jyske) Vejspær-
ringer . . er lange, lave Jordvolde med en
hosfølgende Grav, der strække sig tværs over 30

en Indsænkning hen til Foden af Høinin-

gerne. SophMiill.V0.631. de af den danske
Hær (*U 1940) i Haderslev etablerede Vej-

spærringer og Kanonstillinger. Ugeskr.fRetsv.

1947.C.3. t -stage, en. (jf. -pæl, -stolpe^

stage tjenende som milepæl. Moth.V84. -sten,
en. dels (jf. -støttej om (større, tildannet)

sten anbragt ved vejsiden for at afmærke,
markere vejen paa vanskelige steder (Lindskov
Hans.NH.16), tjene som vejviser (VSO.) ell. 40

(jf. Mærkesten^ angive vejlængden fra ud-
gangspunktet (LTid.1732.46. Landb0.1Y.771.
UfF.), dels (jf. -skærve^ om skærver olgn.

til ell. som vejbefæstelse (Larsen." (1888).
Gravl.EP.205). -stiv, adj. (ænyd. d. s. i

bet. 1; dial.) I) d. s. s. III. -bred (slutn.).

Junge. JHSmidth.Ords.174. MDL. Feilb. jf.

Moth.V84. 2) (jf. stiv 4.8; vejkendt. Det
var mørkt, Kudsken var sikker, og vejstiv.

Blich. (1920). XXX. 160. Skautrup. Et Hard- 50

sysselmal.il. (1930).95. -stolpe, en. (jf.

-pæl, -stagej stolpe (m. paaskrift) ved en vej;

spec. (om no. forhold): stolpe m. navnet paa
vejpasseren. S&B. -stræk, et. (jf. Stræk
2; l.br.) vejstrækning, -stykke. Landevejene
fra København til Roskilde og til Køge er

utvivlsomt Danmarks to kedsommeligste
ye)stTæk.Achton Friis. DSØ.II. 177. HMat-
thiess.VV.64. -strækninc en. strækning,
stykke af en vej. Forordn.^^/iil797.§63. lange, éo

uinteressante Vejstrækninger. Vejkomiteens
SkriftNr.l4.(1936).8. -strøg:, et. (nu sj.)

vejstrækning. vAph.(1764). -stykke, et.

rt Veje-. Cit.ca.l700.(Vider.I.266). Cit.1745.

(Stedn.X.98)). d. s. s. -part; ogs. (jf.Ne] b)

om del af en afstand (til et vist punkt). For-
ordn.'yiil793.§12. VeiBygn.(1865).124. Jac
Paludan.T.17. SjællBond.123. Feilb. overf.:

Vi have opholdt os saa længe . . ved disse

tvende Arbeider, da der nu forestaaer os

et ikke ganske kort Veistykke, inden vi

træffe paa noget, vi kunne lystes at dvæle
ved.NyerupRahb.VI.239. -stævne, et. se

I. Stævne 3.i. -støtte, en. (jf. -sten; nu
sj.) støtte ved en vej (tjenende som vejviser

(2.3) ell. angivende afstanden fra vejens

udgangspunkt). Moth.^VlOS. vAph.(1764).
D&H. -støv, et. (jf. -snavsj støv, der sam-
ler sig paa en vej ell. ophvirvles fra en vej.

MO.^ JPJac.II.379. Vejstøvet rejste sig i en

tæt Sky ind over Mårkerne. Eriksholm.S. 35.

-sving:, et. krumning, kurve, sving (2.2)

paa en vej. i Vejsvinget til Skoven (knejsede

egen). Dannébrog."*U1894.2.sp.3. KnudPouls.
BD.134. -syn, et. (især emb.) syn (4.i),

som med visse mellemrum afholdes over (pri-

vate, men for offentligheden tilgængelige) vejes

tilstand. JMandix.Haandb.H.576. TeknLeks.
11.597.

II
ogs. (jf. Syn 4.2; om de(n) perso-

n(er), der syner vejen. Cit. 1782-88. (Vider.

1.155.157f.). VSO. UfF. -søle, en, et. vaadt

vejsnavs, -pladder. Pont.Folkelivsskildringer.

II. (1890). 43. AndNx.DM. 11.92. -tavle,
en. (jf. -skilt; tavle ved en vej med (tegn til)

oplysning om trafikale forhold; færdselstavle.

Bl&T. TeknLeks.II.603. -tidsel, en. (til-

svarende i SV. og no. om horsetidsel (J
Tusch.52); nu næppe br.) S( bl. a. dels

om horsetidsel, Cirsium vulgare (Savi) Ai-

ry-Shaw (Birch.I.160), dels (i forb. hvid

vejtidselj om æselfoder, Onopordum acanthi-

um L. (Moth.Conv.H162). -tilslutning:,
en. sted, hvor en vej støder til en anden

uden at fortsætte paa den anden side af

tilslutningspunktet. BerlEonv.XXII.471. Tekn
Leks.II.600. -tjeneste, en. (emb.) tje-

neste, der paahviler de under vejvæsenet an-

satte; ogs. m. (overgang til) bet.: vejvæsen.

PI."/lol837.11.§§1.7. de ved Veitjenesten an-

satte Officerer. Lov"'U1867.§ 6. VSO. -tjæ-
re, en. tjære anv. til vejbelægning. HFB.1932.
204. TeknLeks.II.603. -told, en. (jf. -gæld

og I. Told 2.1
;
foræld.) vejpenge. vAph.(1759).

Schytte. IR. 11.410. MO. -trekant, en.

„Et trekantet, trafikfrit areal i en vejind-

munding delende trafikken i 2 baner med
trafik i begge retninger.'' Vejkomiteens skrift

nr.21.(1949). 5. -tromle, en. tromle (I.3.i),

hvormed veje behandles; spec. om svære damp-
ell. motordrevne køretøjer, der sammenpresser

og jævner nyanlagte ell. -istandsatte vejes be-

fæstelse. Levin. TeknLeks.II.604 f. -træ, et.

træ plantet (som led i en trærække) ved en

vejside (for at markere vejen i usigtbart vejr

ell. under snelag ell. forhøje den landskabelige

skønhed). LandmB.III.225. TeknLeks.11.605.

-træt, adj. (især Cp, poet.) træt af at have •

færdedes (længe) paa vejen(e). *jeg længes
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efter | Lønkamrets Ro, ret som en vejtræt

Hest
I

mod Krybben stnndeT. Gjel.KM.159.

en vejtræt Vandringsmand. Poni. FL. 460.
EMikkels.JD.185.
Tejts-dan8(er), se sankt sp.78P*^.
Tejtsle, en. ['vaitsla] flt. -r. {efter oldn.

veizla, egl.: det at give; besl. m. VI. vide;

arkais. (sj.)) gæstebud; gilde. *lidet vil Jule-
Veitslerne smage,

|
naar Kongen til Takke

med Flæsket maa ta,ge.Drachm.M.32.

Tej-tærini:, en. (æmjd. glda. d. s.; jf.

Vej 6 og Kejsetæring; nu næppe br.) proviant

til ell. pa<% en rejse; rejsekost; ogs. (jf. Tæ-
ring 2) om andre rejsefornødenheder (fx. rejse-

penge), (varesækkene) skal være mig til

Vejtæring paa min Færd.Grundtv.PS.1.546.
MO. overf.: *Her (o: hos en filosof) søge I,

Unge, og Gamle! | Livets det sikkreste

Maal, Veitæring (lat. orig.: viatica^ for yn-
keligt Graahaarl PGFibiger.Overs.afPersius. 20

(1826).35. -underføring:, -nnderfør-
»elf en. (jf. -overføring^ se u. Underføring,

' Underførelse. -Tandrende, part. adj.

(sj.) vejfarende. *om . . veivandrende Mand
uforvarende kommer | Nær, og i Røre
dem (o: hvepse) hnngeT.Wilst.Il.XVLv.263.
•Tant, part. adj. (jf. -kendt; 1. br. i rigsspr.)

! vant til (at finde, følge) en vis vej (vejene

i en egn). NMPet. (Annal. 1861. 106). (han
var) vej vant, vidste godt, hvor Stenbæk 30

Møllegaard l&&.Schand.BS.479. y/. vejevaner.

BornhOS. samt: Der var bælgmørkt i den
, lille Forstue, men (hendes) Haand fandt
vejvant Døren. CFMortens. EF. 49. -Tiis,
adi. (ogs. veje-. Esp.383. ogs. skrevet -vis.

IpeO. Krist.JyA.VI.40). {oldn. vegviss;

.) vejkendt. Moth.V85. Thyreg.BB.II.43.
]*«u veiviis y&ndTer.Gjel.KH.21. MDL.(jy.).
;— i en anekdote, ae JNPanum. Bornholm.
< (1830). Till. 37. Feilb. III. 1071 6."« -Tild, 40

adj. {no. dial. vegvill i bet. 1) I) (jf. -løs

2; i rigsspr. nu især Cp, poet.) som har for-

"ildH sig bort fra ell. ikke kan finde den
vej; vildfarende. Moth.V84. *Før dig

elsked, var jeg som en Mand,
|
Der

ked veivild om paa Havets Vover.
Molb.SD.342. »En vej vild Brems . .

;iT Loftet brummer. Jøro. Fordi stander

deliVaade~.(1928).85. Feilb.
||

07- Vej
overf.: forvirret; planløs; raadvild. Johs 50

.(Rahb.Sandsig.512). Riv de gamle ær-
''•• Kirker ned .. hvor skal da den

Mængde finde UerTen.Schand.UM.
.w.uire .. følte sig ganske vejvild,

ktc snart paa at trække sig tilbage i

')mhed . . snart paa at gaa til England.
ndfis.Volt.II.97. 2) (jf. -løs 1; sj.) uvej-

yildsom. Ny Seelands Sydø er vejvild,

k Eventyrerne at m3irV.e.AugBirch.
ihen.(l910).150. -tIs, adj. se -viis. 60

> i»e, t;. (-(viJsaj vi«, -nln^ (JJuel.l2. Mali.
11.145. Ingentøren.l949.976.8p.3). {ænyd.

. dannet til Vejviser ell. laant fra ty.

'weisen; jf. -lede; nu sj. (i rigsspr.; sml.

Feilb.), jf.: „Usædvanligt." MO.* VSO. „for-

æld.?" Lmn. „sj."D(feH.) vise (en, noget) den
rette vej. (beboerne af Dragør) tiene (hollæn-

dere og englændere) med at Lodse eller vey-
viise deres Skibe igiennem Øresund. EPont.
Atlas.II.65. Gubben gik, veiviist af den
unge Bonde. Oehl.XXXI1.128. ligesom vej-

visende vendte (han) sig, gik foran, og vi

fulgte ham nu ned ad Tr&Tppen. Fich.D.180.
om ting: saasom (jøderne i ørkenen) bleve
veiviisede af den miraculeuse Støtte, maatte
de gaae hvor den førte dem. Holb.JH.1.129.
*Et Granhegn . .

|
vejviser til det gæstfri

E\is.Rørd.NordiskHilsen.(1921).102. ofte om
stjerne: OGuldb.VH.1.484. *Hvor tindred
Stjerneskaren mildt

]
Veivisende for Foden.

Holst.IV.47.
II

overf.: vejlede; orientere, de
hellige Bøger ere ikke skrevne for at oplyse

Mennesker udi Astronomie, men for at vey-
Nise dem udi Saligheds Sa,geT.Holb.Ep.II.4.

store og vejvisende kander. Brandes.11.337.

(nu næppe br.) i forb. m. til: en Mand, som
iche allene har . . viist sig til Gafns at have
brugt Bøger, men og veiviist andre til at

bruge dem yel.Cit. 1720. (Falsteriana.39).

Høegh.Anviisning til Jordbrug.(1795). 7.

"VeJTiser, en. fvaiivi^sar] ({\) Vej-
visere. KomGrønneg.III.133. Slange. ChrIV
314. Brors.58). flt. -c. (ænyd. veivisere, glda.

weye wiisser (Bønneb. 1.256); jf. Vej-leder,

-peger)

1) levende væsen (person), der (er sted-

kendt i et vist omraade og) viser andre den
rette vej, især ved at ledsage dem til

maalet; spec. om (mands)person, der (som
erhverv) ledsager besøgende, turister til ell.

rundt paa seværdige steder og giver oplys-

ninger om disse; fører (l.i); cicerone,
(han) blev deres Veyviser i at føre dem til

IspBihdin. Holb.Hh.II.185. Ledsaget af en
Veiviser gjennemstreifede jeg de fornemste
Gader (i NUrnberg). Hauch.MfU.330. Natur-
ligvis var Træet ikke, hvor hun havde sagt.

Kvinder er sjældent gode Vejvisere. Morfin
AHans.TS.39. Feilb. (1. br.) om dyr: hver

(græshoppe)\{oh (havde) sin Vejvisere for

i ^^\dsen.Borrebye.TF.470. Ing.EF.VI.38.

II G) uegl.; især om person, der i kraft af

sin aandelige virksomhed, indsats paavirker,

øver vejledende indflydelse paa andre, præger

andres (aands)udvikling. (Snorre Sturlesøn

giver) os fortreffelige portraits paa alle store

Mænds saavel Legemets som Sindets Gaver,

hvorfore jeg har meget fuldt ham som en

god Veiviser udi dette 'Verk.Holb.DH.1.341.

Brors.58(relig., om Kristus), (i) moderne
Filosofi staar Spinoza og Augusto Gomte
for mig som de store Vejvisere. 5cAand.O.
11.105. KMunk.IBrændingen.(1929).31.

2) om ting ell. forhold, der tjener til vej-

ledning, oplysning. 2.1) (især m) i al alm.

•Veiviser var endnu (o: i vikingeliden) ei

Biergets Tryllenaal (0: kompasset). Oehl.XII.

125. Costumerne (i de religiøse skuespil) vare
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. . correkte, thi de berømte Mesteres Billeder

vare i den Retning udmærkede Veivisere.

Uol8i.IV.263. spec. (jf. bet. 2.s) om genstand

(som fx. himmellegeme, dominerende terræn-

genstand), der ved sin plads i rummet mulig-

gør orientering: Ved Nord-Stiernens Inven-

tion blev . . Seyladsen forbedret, saasom
samme Stierne . . kunde tiene (søfolk) til

Weyviiser. Holb.Ep.Y54. langs Vejen Grav-

høje som Yeivisere. FestskrifttilUPHansen. 10

(1949).30. II
om forhold, begreber. Kierlighed

er dog en ypperlig \eyvisere. KomGrønneg.
111.133. Kredsløbets nye Lov . . blev en

Veiviser til nye Slutninger. Ørst.1.140. Sam-
vittigheden og Fornuften er de sikre Vej-

visere paa Liwshsinen.HalKoch.Lidtaf hvert.

(1940).143. 2.2) om (haand-, opslags)bog.

jf.: „Hvad Vej-Viser (o: til guldmagerkun-

sten) har Monsieur haft?" — „Jeg haver
giennemlæst de allerbeste Autores." //oi!6. 20

Arab.Gsc. især dels om skrift m. angivelse af

rejseruter, seværdigheder og andre forhold af

interesse for rejsende, rejsehaandbog: LTid.
1737.348. selv de forstokkede Engelskmænd
maa tilstaae, her er smukt, skiøndt det ikke

staaer i deres Yeiviser.Grundtv.BrS.52. Nye-
ste Vejviser paa Møens Klint.FMeisler.

(bogtitel.1884). \\ dels (og nu især) om værk
m. angivelse af adresser paa (og andre op-

lysninger om) (et udvalg af) personer, fir- 30

maer, offentlige institutioner osv. i et vist

omraade (land(s-del), (større) by); m. h. t.

da. (kbh.) forhold spec. om Kiøbenhavns Vey-
viser, udgivet 1770 ff. (senere m. varierende
titler, nu benævnt Kraks Vejviser, se TKrak.
VeyviserensVej.(1904). Krak.l948.II.2555f.).
Topographisk og økonomisk Lommebog . .

Tilligemed Vejviseren til de flestes Boe-
'^dile.bogtitel.1794. jeg seer efter i Veivise-
ren, hvor hun hoer. Heib.Poet.YII.280. Han 40

er vist for simpel Skomager til at staae
i Yeiviseren. HCAnd. SS. Y.176. Vejviser for

Søllerød Kommune . . Aarhus Vejviser . .

Bornholms Ye\v\ser.Krak.l948.I1.4059. kik-
ke (kig(g)e) i vejviseren efter noget

(jf. kige sp.310^; talespr.) søge forgæves
efter (Kbh.s Yejviser havde tidligere ry for

rnangelfuldhed; jf. Yogel-Jørg.BO.323); nu
især (ofte i forb. m. maatte ell. navnlig
kunne^; opgive ell. miste haabet om at faa, 50
opnaa noget; skyde en hvid pind efter. Pen-
sjonen kan han kigge efter i — Veiviseren.
Rantzau.D.Nr.54. Prisfald? Ja, hvem føler

synderligt til, at det er blevet billigere at
leve? . . Kig i Vejviseren efter billigere

Tider !B.T."/.i92iJ2.spJ. Damperens Ner-
ver begynder at dirre; nu har den været
undervejs i over en Maaned; hvor længe
blive ved med at kigge efter gamle Eng-
land i Vejviseren? ZMitnÆ.Federsø

—

Jerusa- eo
lem.(1934).132. 2.3) (jf. -pæi; en ved en
skillevej opstillet pæl ell. stander (forsynet m.
retningsviser(e), vejskilt(e)) olgn., som an-
giver, hvorhen vejen(e) fører; ogs. spec. om

vejskilt. vAph.(1759). Forordn."/itl793.§21.
Opreis dig Veivisere (Chr.YI: monumen-
ter; 1931: \ejvisersten). Jer.31.21. den lille

Smedje, hvor . . en Vejviser . . pegede til

den ene Side mod Svoldrup og til den anden
mod Dommergaard. JyJensY^^oJ."/, i 9(ji^. 7,

sp.3).
II

hertil bl. a. Vejviser - arm (Bre-
gend.A.31. jf. 1. Arm 3.5 beg.), -skilt, -sten
(JYJens. HF. 60. se ogs. ovf. 1. 3), -tavle
(Bl&T. TekyiLeks.il.606). 2.4) ^ lille, of-

test rund (kugleformet ell. cylindrisk) gen-

stand (som blok, kovs ell. klaade) i et skibs

rejsning, hvorigennem (skraat anbragt) lø-

bende gods vises for at holde det klart, hindre

at det kommer i bekneb ell. indfiltres i, skam-
filer andre dele af rejsningen. Funch.MarO.il.
147. KuskJens.Søm.ll. \\ hertil bl. a. Vej-
viser-bloli (Tuxen.Søfart.474. Bardenfl.Søm.
1.92. jf. Kasteblok^, -klod (i formen -klaa-
de: Tuxen.Søfart.474. Sportsleks.il.650. jf.

IL Klod 4;, -liovs (Scheller.MarO.273),
-rulle (d. s. s. Kabellar-, Kæderulle. Bar-

denfi.Søm.II.71. SkibsMask.195.266), -træ
(smalt stykke træ m. en række huller til en-

derne. OrdbS.; m. h. t. sejlskibe før 1900).

"Vejviser-inde, en. (sj.) vejviserske.

Hauch.II1.13. Vejviserske, en. ({3, 1.

br.) kvindelig vejviser. CMøll.PF.109. jf.:

Jeg p." Grundtvig) skal jo vække og samle
Norden og løfte Norden til Europas Vej-

viserske. KMunk.E.73.
Vej-væsen, et. (jf. -tjeneste^ fælles-

betegnelse for forhold vedrørende vejene (især

deres anlæg og vedligeholdelse); ogs. (og nv.

især) om institution, under hvilken de offent-

lige veje sorterer. Pl.(Kvartudg.)^'*U1786. (de)

Embedsmænd, som Opsynet over Veivæ-
senet T^Kdi\i%ger.Forordn.^^/itl793.§74. dette

Punct (0: et vadested over en aa) . . er Kro-

nen paa Veivæsenets Elendighed i Hjør-

ring Amt. Aalborg Stiftstidende.^^/il842.3.sp.l.

Veivæsenet . . har anlagt en bredere Dæm-
ning . . hvorover Hovedlandeveien nu gaaer.

Trap.^II.267. enhver, der har med Vejvæsen
at gøre. Yej-Staabi.(1924).Forord.

I. Ve-klagC, en. {ænyd. d. s.; sml. ty.

wehklage; jf. -raab; især højtid.) jammer-

klage. Israel holdt en svar Veeklage over

ham og sørgede over \idim.lMakk.l3.26. ret

følsomme Veklager over uigengældt Kær-
lighed (i Heines digtsamling). Brandes. VI.

446. en halvkvalt Ye\ld,ge.KMunk.EI.95.

II (jf. I. Ve 1.2 ; 1. br.) om jamren under

fødselsveer, stærke, voldsomme Veklager er

(ikke) ensbetydende med stærke Veer.Leop
Meyer.FP.60. II. -klage, v. (jf. ty. weh-

klagen; højtid., nu sj., jf.: „Nyt Ord. høi

Stiil."LeCTn. „s]."D&H.) opløfte veklage(r)

(I); jamre (ynkeligt). Moth.Y70. den Luft,

hvorigiennem de Veeklagendes Sukke zittre.

Birch.1.117. De himmelske Aander veklagede

over Menneskenes Syndefald. HSchwanenfl.
OK.40. -kraft, en. (jf. I. Ve I.2; med.).

Fødsel finder Sted ved Hjælp af Fødsels-
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kraften, der dannes dels af Vekraften, dels

»f Hjælpekræfterne. 5oLyi/.365.
vekse, r. se vækse.

Teksel, en. ['vægs(8)l] best.f. yeks^e)-
len; flt. (i rigsspr. især i bet. 2) veksler
ell. (nu sj. i rigsspr.) yekseler (Pflug.DP.
772. Holh.Hex.Vl. Feilb.). (ænyd. vexel og

vedsel, vessel (jf. Feilb.), fk. og n., sv.

våxel, no. veksel; fra mnt. wessele (ogs.

wissel, ;/. holl. wissel^ ell. ty. wechsel; sml. i'o

oldn. vixl (i gjafavfxl, gavebytning, og i forb.

å vixl, hydsvis); besl. m. Uge, vige; jf.

veksle. Veksling || ordet dadles (i bet. 1) af

MO., jf. PEMm.*139f.}
I) (især (g) forandring; omskiftelse;

ikifte (I). I.i) (jf. Farve-, Tanke- 2, Vand-
vekselj i al alm.: forandring (1); omskif-
telse (2); variation; skifte (1.2); ofte om
pludselig, uventet ell. gennemgribende ændring.

alting er veksel nndergiven. Moth.V98. Gud 20

. . lod Havet glide
|

I evig Vexel ved sit

stærke B\id.Oehl.XXIV135. \\ nu navnlig

(jf. Omveksel^ m. tanke paa tidernes, til-

værelsens, livsforholdenes skiften. *jeg har
lært at taalc Skjæbnens Slag | Og bittre

\'exel.Blich.(1920).VI.261. »Naturens Liv
bestaaer

|
Blot derved, at det vexler og

forgaaer.
|
Men denne Vexel selv er skjøn.

Hrz.AS.109. »Et halvt Aarhundred ruiled

hen,
I

og rigt paa Vexel har det været. 30

Ploug.II. 174. tidens (tidernes) veksel:
Grundtv.PS.1. 156. *at bringe Harmonie

|

Imellem det, som Tidens Vexel krænker,
|

Og det, der er ukrænkeligt deri. Hrz.AN.129.
(jeg) længes bort fra mig selv, som jeg

• nu engang jer i Dagenes og Tidens Veksel.

I AaseUan8.RB.37. 1^) (jf. Navne-, Støtte-,

; Systemveksel^ det forhold, at noget afveksler

med, ombytles med, afløser, træder i stedet for,

i erstatter noqet andet (af sa. art); forandring 40

(2); omskiftelse (1); skifte (1.3). *Naar
' skal jeg Brude-smykkes?

|
Naar skal den

Vexel skee?
|
Naar skal det for mig lykkes,

|

At jeg dig (0: Jesus) faaer at sce.Brors.168.

Livet . . er en af en indre Kilde kommende
,

. . under en evindelig Vexel af Stof repro-
I docerende . . Virksomhed og Virksomheds-
proces. .S't66.P«t/c/wio(7t€.YiS62>.25. Ved Vek-
sel forstaas et regelmæssigt med visse Tids-

, mellemrum gentaget Keb af Udsæd, uden 50
at det dermed er Hensigten at indføre ny

! Varieteter. />andm/i.///.25. vekselen vi: u
'1 (9: i de gi. former af ordet „uge"). Dahle-

rup.Jyskelov.(1919).64. (jf. u. I. Skifte 3.2

slutn.; sport.:) Veksel . . betegner i Stafet-

"rientering Maalet for henholdsvis første og
If^n Bane (1. og 2. \ekael).Sportslek8.II.
' fjf. Vekselform 1; sprogv.:) (K. Verner)

'• 'ie . . grunden til den såkaldte „gram-
>k<' vexel" i de stærke verber (got. 60

t.
— Vuh\m).Dahlerup.(Arkiv.XIII.273).

'. Vekselfrugt: Anvisning for Godseiere
indre Landmænd til en Staldforing med
iigtvezel .. efter det engelske Frugt-

vexelssystem. overs.bogtitel.1802. 1.3) (nu sj.

undt. i visse ssgr.) gensidig udveksling;
bytte (n.2); ombytning (l.i); skifte (L4);
ogs. (jf. u. veksle 3.4; foræld.) om handel
(m. valuta ell. varer). Raadslaa ikke . . Med
en kiøbmand, om vexel (1871: om en
Tuskhandel;. Str.37.i2CC/ir.y/;. en Tilstand,

hvori der var liden eller ingen Vexel af

YaAae.JSneed.V11.14. Vexel af Ringe. y,SO.

jf. Pengeveksel 1: Mig vilde hun . . snyde
ved Vexel af en V\fi^tex.PMøll.(1855).II.253.

II
om (skriftlig ell. mundtlig) udveksling af

meddelelser, ytringer; se Brev-, Note-, Ord-,
Replik-, Skrift-, Tankeveksel 1.

2) (jf. bet. 1.2-3
; fra ty. wechsel, efter itale

(lettera di) cambio i sa. bet.; opr. forkortelsd

af Vekselbrev; jf. 1. Tratte; jur., "t) et me.
særlige retsvirkninger udstyret, omsætteligt

dokument, hvorved udstederen (tras-

senten) forpligter sig selv (jf. egen veksel
u. egen 1.2; ell. en anden (trassaten; jf.

trasseret veksel u. 1. trassere^ til at ud-
betale en paa dokumentet anført pengesum
til den retmæssige indehaver enten ved doku-
mentets forevisning ell. efter en fastsat tids-

frist, (opr. om veksling af penge særlig under
den form, at man til en valutahandler (vekse-

lerer) indbetalte et beløb i et vist (sit eget)

lands mønt, mod at vedk. ved et dokument
(et „vekselbrev") forpligtede sig til paa et

fremmed sted at (lade) udbetale et tilsvarende

beløb i dette steds valuta). 2.1) (jf. Penge- 2,

Søveksel ofl.) i al alm. Holb.Uex.I.l(se u.

Protest 1). jeg har i dette Øieblik ingen
Penge hos mig, men jeg venter en Vexel
fra Kiøhenhmn. Heib.Poet.V185. ØkonO.137.

(jf. u. bet. 2.2; m. angivelse af løbetiden: Tre
Maaneders Yeksel.Wolfh.MarO.554. Ludv.
sml. Maaneds veksel. sms<. 2.2) (jf. u. bet.

2.*) i særlige forb. m. præp. || styret af
præp. laane (MO.), overskikke (vAph.(1759))
penge paa veksel, enten hånd vilde trække
Pengene herned (0: til København) ved
Vexel eller lade hans Søn . . annamme
dem deroppe (o: i Norge). Gram.Breve.13. At
sende Een Penge ved Vexel. AfO. nu især

efter i: Jeg forærer Eder disse to hun-
drede Pund .. I gode Wexler. Jacobi.(Skuesp.

VI1. 29). Rask. Br. 1. 331. jeg (maa) have
Penge . . i \exe\.Schaek.(Personalhi8tT.1908.
10). Bl&T. se ogs. u. L Tratte. || m. efter-

følgende præp.- led (isair (jf. II. paa 13.5^

m. paa;. 1. til angivelse af trassaten ell.

dennes hjemsted. Vexel . . til een, der

skal have Penge, men — paa en anden,
der skal betale ham dem. IIøysg.S.329. en
Vexel . . paa Huset Gumprecht & Comp.
Oehl.XXVII.5. Veksler paa mindre Pladser.

Ludv. jf. I. Ordre 2.2: En Vexel til egen Or-

dre d : som skal betales til Udstederen selv.

VSO. 2. (jf. u. bet. 2.\) angivende løbetiden.

Veksel paa en Maaned. Ludv. veksler paa
kort, lang (3-b da^ea. S<&B.) sigt, se I. Sigt 3.

8. angivende belebet. en lumpen Vexel af
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60 Rdr. Holb.Hex.Véfmen smst.S: paa/ den

Voxel paa 6000 Pund var i Dag forfalden,

og skulde .. iidhet&lGS.PAHeib.Sk.III.SO.

CDernh.XI.310. 2.3) i særlige forb. m. adj. (om

forb.m. part. se u. bel.2.i). prima, sekunda
veksel, se prima 1, II. sekunda 1.

|| jf.

Solaveksel: egen, tør veksel, se egen 1.2,

II. tør 5.4. jf. Distance-, Pladsveksol: inden-
bys (se indenbys 2), lokal (Lando.Bank-
praksis.(1926).n7), udenbys (smst. Bl&T.) lo

veksel. || (jf. Dato-, Eftersigt-, Sigtveksel)

m.h.t. løbe-, indfrielsestid. direkte veksel,
se direkte 6 slutn. kort, kortfristet (Jac

Paludan.UR.192), kortsigtig (2), lang
(2.8), langfristet, langsigtig (2) veksel,
se kort (III.2.i) osv.

\\ (jf. Kælderveksel^

m. h. t. soliditet, ægthed, naar en ulovlig

Vexel ved Dom er anseet som et simpelt

GiældshTey.Skr.^*/,1830. en falsk (Wied.

PS.287. Rosenkrant2.Barberkniven.(1907).93. 20

jf. u. bet. 2.6), mods. god (MO. VSO. se ogs.

u. bet. 2.2 og u. stile 1.2^, sikker (MO. VSO.
uegl. (jf. bet. 2.5): dersom hun nogensinde
skulde finde os i en lignende (penge)For-

legenhed, vilde hun (hjælpe os); med denne
sikkre Vexel skiltes vi fra hinanden. Balth
Bang.S.87) veksel. 2.4) i særlige forb. m.
verber og part. \\ som subj. en veksel for-

falder (er forfalden) (jf. I. forfalde 3.2),

løber (se II. løbe 14.2^, udløber (jf. udløbe 30

3.4^. transiterende veksel, se transitere, jf.

nødlidende slutn.: den nødlidende Veksel.

Ludv.
II
som obj. domicileret veksel, se domi-

cilere 2 (jf. Domicilveksel^. — m. h. t. ud-
færdigelse: give (Moth.V98. sml. ndf. 1.37),

udgive (DL.1—14—15. KiøbmSyst.I.134.

jf.: give en veksel ud på én.Moth.V98) ell.

(nu især) skrive (Leth.(1800). i 18 Aars
Alderen skrev (jeg) en falsk Vexel. iJosen-

krantz.Barberkniven.(1907) .93) ell. udstede 40

en veksel: vAph.(1759). Det skal være
Kiøbmænd . . tilladt at udstæde Vexler paa
sig selv og betalbare paa samme Sted som
de udstædes.Forordn.''y»1824.§l. Hage." I.

763; trassere (s. d.) ell. (i sa. bet.; jf.

trække 10.4j trække (en) veksel (paa en):

DL.5—14—10. De vare Forretningsvenner
og pleiede at trække Vexler paa hinanden,
smaa \ex\eT.Goldschm.SF.233. en trukken
Yeksel.Ludv. (nu sj.:) stile en veksel paa 50
(Ew.(1914).IY46. Leth.(1800)) ell. til (se
stile 1.2) en. — (jf. u. beskytte 1, beære
slutn.) m. h. t. anerkendelse ell. det modsatte
af en veksel: acceptere (se acceptere 2),
antage (se antage å.i), henh. protestere
(se protestere i; en veksel. — (jf. u. om-
sætte 4 slutn.) m. h. t. udskydelse af indfri-
elsestidspunktet: forny (jf. forny 1^ ell. for-
længe /se I. forlænge 2), prolongere (s.d.)
en veksel. — m.h.t. handel med, over- éo
dragelse af veksler: diskontere (se diskon-
tere 2), endossere (s. d.), transportere
(Ludv.) en veksel. — m.h.t. (skridt til)

udbetaling af en veksels paalydende: frem-

føre (se fremføre 2.2j ell. (nu) præsen-
tere en veksel, se præsentere l.i; betale
(se betale 1.2^, honorere (se honorere B.2),

indfri (se indfri l.i^, indløse (VSO. Ludv.)
en veksel.

|| (jf. bet. 2.2) styret af præp.
skrive (bag, under) paa en veksel, se

skrive 3.3 og 6 slutn. jf. Vekselrytter: ride
paa veksler, se II, ride 2.5. 2.5) (især m)
overf.; navnlig i faste forb. m. verber (sml. u.

bet. 2.4J. Livets Vexel fornyes paa Ni Maa-
neder efter I>a,to.Tode.V189. Nogen, der har

udstædt eller accepteret slige Vexler å vista

(0: kys; jf. Sigtveksel). Blich.(1920).XXIX.
131. min Ulykke var, at jeg, af en afdød
Fader opdragen ved „Mynsters Prædiken",
ogsaa, af Pietet mod den afdøde Fader,

honorerede denne falske Vexel i Stedet for

at protestere den. Kierk.XIV10. *Ungdora
er at handle

|
uden Tradition,

\
uden falske

Veksler
|

paa en død l^ation. JVJens.Di.45.
i forb. som veksler (en veksel) paa evig-
heden ell. fremtiden: (han) hverken
kunde eller vilde . . give Løfter eller udstede

Vexler paa FTemtiden. PalM. IL.IIL 538.

(præsterne siger til arbejderne:) *„Her er

Biblen til Eders slunkne Maver."
|

For
Sulten en Text om Kanaan og Eden,

|
For

Husleien Vexler paa Evigheden. Drac/im,

D.36.
II

i forb. m. trække. LTid.1758.115.

jeg trækker ingen Vexler paa Himmerig,
jeg begjærer ikke mere end dette korte Liv.

Hauch.V1.177. Ingen kan opfatte og refe-

rere mere paalidelig end C, men heller Ingen

trækkes der saa stærke Veksler paa i den

Retning, som paaham.ZfTFMi/7.jD-R.5i. træk-
ke ((for) store) veksler paa ens taalmo-
dighed: Pont.LP.V11.158. jeg har lagt

stærkt Beslag paa Deres Gæstfrihed .

.

Endnu et Par Dage, og jeg skal ikke træk-

ke flere Veksler paa Deres Taalmodighed.
AndNx.M.159. Kan han blive ved med
at trække saa skandaløse Veksler paa Publi-

kums Taalmodighed ? JK Larsen. Kaj Munk.
(1941).14.

3) om gang, strøg. 3.1) (jf. Flugt-,

Vildtveksel; jæg.) spor, lille (af vildtet

traadt) sti, som haarvildtet plejer at følge

(under dets færden til forsk, dele af reviret);

dyreveksel; vildt s ti. Johannsen.Jagtbog.

(1871).59.82. naar man staaer paa en Vexel

og veed, at der i næste Øieblik maa komme
Ræv ioT. Baud. 01. 104. DJagtleks.1360. ||

(1. br.) uegl., om stier banet af mennesker.

Krattet var beboet af . . forvildede Mænd
. . D. kunde høre dem liste inde i de snævre

Veksler, de paa Vildts Vis havde brudt

gennem Tykningerne. ORung.Nov.11.258. jf.:

han (slog) ind paa en smal Træskoveksel,
der førte til . . Teglværksarbejdernes Hytter.

IBentzon.GH.lO. 3.2) (bjergv., foræld.) d. s. s.

Ryg sp.i5"ffi. Brunnich.M.295.

4) (fagl.) om bevægelig redskabs-, konstruk-

tionsdel; spec. (jærnb.) i fig. anv.: 4.1) («t;.

våxel i sa. bet.; foræld.) sporskifte. CollO-
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D&H. 4.2) mekanisme, hvormed en (gods)-

vogns trykluftbreniseanlæg kan omstilles, saa-

ledes at bremsetrykket øges, naar vognen frem-

føres i læsset tilstand. Godsvogne med ældre

Trykluftbremsesystem har ikke Lastveksel
og bremser derfor , . ikke kraftigere, naar
de er læsset, end naar de er tomme. Lo^o-
motivT. 1942.227.sp.l.

5) (jf. Trempel 1 og Vekselbjælke; tøm.)

en (ved aabninger til skorstene, trapper m. m. lo

anbragt) vandret tværbjælke, indtappet i de

ncermesU^ hele bjælker. VSO.I.124. Forkl
Tømrere.lO. Herh.Husb.69. TeknLeks.I.591.
Feilb.

Veksel-, t ssgr. (nu sj. Veksels-, se u.

vekselvis^ af Veksel; især: I) (navnlig CP

ell. fagl.) til Veksel 1; foruden de ndf. paa
alfabetisk plads opførte kan af mere sjældne

ell. tilfældige ssgr. bl. a. nævnes: Luften lun

og barsk i Vexelkast. Jørg.Bi2.27. *Vexel- 20

kvad. CKMolb.ED.60 (jf. -sun^). *Saa tal,

og lad os jage bort med Vexelord
|
Den

stumme SoTg.Oehl.XII.185(jf. Ordveksei;.
de Personer, som Lucretia . . har forvirret

med sit Y ekselsind. HBrix.HK.66. Rimets
eenstonige Dobbeltklang . . vil vige for

Metrets vexeltonige 'Eenkla.ng. Bagges.DV*
IX.13.

II (jf. u. Veksel 1.3 og Veksle-; især

efter (tilsvarende) ty. ssgr. m. Wechsel-) i

ssgr. vedrørende pengeveksling; se Veksel- 30

automat, -bod, -bord, -kasse 2, -kiosk,

-kontor, -mønt, -penge, -rente. 2) (især jur.,

y) til Veksel 2 (sadledes overalt ndf., hvor
intet andet er angivet); af de talrige ssgr. kan
foruden de ndf. paa alfabetisk plads beJmnd-
lede bl. a. nævnes: Veksel-aager, -accept (jf.

Accept 1), -acceptant, -afdeling, -anordning,
-ansvar{lighed), -bedrager(i) (jf. -falsk^, -be-

holdning, -blanket, -borgen, -debitor (jf.

-skyldnery, -diskontering, -diskonto, -dom- 40

(stol), -duplikat (se u. Duplikat^, -eksem-
plar, -endossement, -falskner(i), -fordring,

-forfald(8-bog, -dag), -forfalskning (jf. -falsk),

-formular, -forordning, -forretning, -foræl-

delse, -frist, -inkasso, -kaution(ist), -kon-
trakt, -kopi(bog), -krav, -kredit, -kreditor,

-kurtage, -laan, -liste, -lov(givning), -mora-
torium, -nummer, -omsætning, -overdra-
gelse, -procedure, -proces, -protest, -provi-

sion, -regel, -rettighed (jf. -ret 2), -speku- 50
lånt, -stempel, -stævning, -søgsraaal (jf.

•sag^, -trassering, -underskrift, -aatomat,
en. (til Veksel l.s; jf. Veksleapparat^ auto-
mat (fx. ved billetsalg, paa selvbetjeningskafé)
til penaeveksling. PoV*U1941.12.8p.6. -bad,
et. (til Veksel I.2; med.) bad, hvor legemet

(legemsdelen) afvekslende udsættes for koldt
oq varmt vand. Tiltk.1904.917. Uuslægen.I.
''^)41).98. t -balc, en. (fra (y. wechselbalg;

Veksel 1.2; 7/. -barn og 1. Bælg 6) skifting 60
\i-2). de ere Vexelbalge, Oprørere, moral-
ske Mordbrændere. MCBruun.JSR.78. Leth.

(1800).218. -bank, en. (jf. Diskontobank;
bank, der driver vekselforretninger. Helt.Poet.

71. Ludv. i navne paa banker: Allernaadigste

Octroy f. den Kbh. Assignation-, Vexel- og
Laane-Banqve.5og<t7eZ. i736. 1871 (stiftedes)

Den danske Landmandsbank, Hypotek- og
Vekselbank. iSai./Z.J^S. f -barn, et. {ænyd.
d. s. (SAspach.Dissertatiodesuperstitionibus.

(1697). 20); efter ty. wechselkind; til Veksel
1.2; jf. -balg) skifting. Moth.V98. -beløb,
et. (jf. -sum) en veksels paalydende. VSO.
ForrO. -betaler, en. (olm.:) trassat. Ørst.

Br.I.194. Lassen. SO. 277. -bjælke, en.

(til Veksel 5; tøm.) dels d. s. s. Veksel 5,

dels om gennemgaaende, hel bjælke, hvori en
veksel (5) indtappes. JPJac.Il.298. Tømrer-
arb.180. -bod, en. (ænyd. vexelboo; jf.

-bord og Veksel 1.3, 2; foræld.) bod, hvor

pengeveksling og andre valutaforretninger fore-

tages. PoulPed.DP.(1937).76. *1 paa Tor-
vet og ved Vexelboden

|
Er vant at høre

mig (0: Sokrates). Oehl.X.199. -bo: JFaber.
HansSvane.'(1732).49. -bog^, en. bog, hvori

de en forretning vedkommende veksler opføres.

KiøhnSyst.1.134. HandelsTekn.408. -bord,
et. (ænyd. d. s. og wedzelbord; jf. -bænk,
Vekslebord samt Veksel 1.3 og 2; foræld, ell.

bibl.) bord, hvor pengeveksling og andre valuta-

forretninger foregaar; ogs. (og især) d. s. s.

-bod. Moth.V98. hvorfor gav du da ikke
mine Penge til Vekselbordet (1819: Vexle-
Bordet; 1948: en Bank). Luc. 19.23 (1907).
uegl.: *Din (0: lutheranerens) Synd forlades

Dig ved Christi Kraftes Ord:
|
Din Aflad

har ladt af (0: hørt op) fra Pavens Vexel-
Bord. JFriis.73. -borggen, en. (især for-

æld.) retlig garanti, sorn man paatager sig

for en andens vekselforpligtelse; aval. Lov
Nr.68"/*1932.KapitelIY -brev, et. (ænyd.
d. s. og vessel-, vedselsbrev; foræld., jf. MO.
VSO.) d. s. s. Veksel 2. Naar Vexelbrev er

antaget, da er baade den, som det antaget
haver, saa og den, som det udgivet haver,

begge forbundne at svare den, som Vexelen
skal betalis til, til al Skade.Z)L.5—14—17.

Etlar.OH.1.185. Trassenten (er ved en veksels

bortkomst) forpligtet til at udstede nyt
Vexelbrev. LovNr.52 y%1880.§74. -bruc, et.

(til Veksel I.2 og II, Brug 1; landbr., især

foræld.) (landbrug drevet ved) vekseldrift,

(opr. indført efter eng. mønster, jf.: Strid

mellem holsteensk Kobbelbrug og engelsk
Vexelbrug. bogtitel. 1834. Oyr Lemche. VK.
135). Efter Brakfrugten følger i Reglen Bvg
i Vexelbruget. Drewsen.Vexeldrift. (1814). 06.

LandbO.IV526.775. -brnger, en. (til Vek-
sel 1.2; foræld.) jordbruger, der i sin bedrift

anvender vekselbrug. BFKønne.Afhandling om
Vexeldrivten.(1817).47. Jens ChrJensen. Et vel-

indrettet Landbrug. (1842). 143. -brænder,
en. (til Veksel 1.2^ fsre;««; Brænderen
er udfort som „Vekselbrænder", d. v. s.

Svejsespidsen kan tages af og skiftes med
et Skærehoved. Bildsøe. Smedebogen. (1928).
126. -by«, en, et. (til Veksel l.i; land-

br.) byg(8ort), der kan taaa baade for-

XXVI. B«Dtnrkt "/t 1061 60
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€MT og efteraar. LandbO.1.425. f -bænk,
en. (ænyd. vexsel-, vedsel-, vessel-bænk og

vexlebænk; til Veksel 1.3 og 2) vekselbord.

Moth.V98. vAph.(1759,1764). -daler, en.

(ty. wechselthaler; til Veksel 1.3) if. folke-

troen: pengestykke (daler), der gør sin ejer-

mand ubegrænset rig (især ved stedse og uden

vederlag at vende tilbage til ham). Moth.V98.

Junge.312. Vekseldaleren. Hver gang man
vender en sådan i sin hånd, drypper der en

daler fra å&n. Skattegraveren.l885.1.71. Feilb.

111.1031. jf.
sms<./.277/.(fedseldaler). -drev,

et. (nu l.br. -driv. Ursin.Uhre.(1843).32.

213). (til Veksel l.i (og i); jf. -hjul samt I.

Drev 2.i) ^ lille tandhjul, hvormed en ud-

veksling tilvejebringes, (timerøret) drives fra

Minutrøret ved et til den ene Side liggende

Vexelhjul med Vexeldrev. iV^ordConvLex. Y
714. VSO. om gear(kasse): OpfB.*II.170.

Sal.'XVII.361. -drift, en. (til Yeksel 1.2;

jf. -brug og Frugtfølge, Om-, Skiftedrift samt

Sædskifte; landbr. (især foræld.) ell. gart.)

driftsform, hvorunder man skifter ml. forsk,

afgrøder paa samme areal; især om en fra

England ca. 1800 til Danmark indført form

for agerdyrkning, hvor man regelmæssig skif-

tede ml. langstraaede og bredbladede afgrø-

der. Nogle Erfaringer angaaende Vexeldrift.

Drewsen.(bogtitel.l814). Det (paa den lom-

bardiske slette) indførte Agerbrug er en

Vexeldrift i fire Skiiter. Molb.Reise.III.71.

MøllH.V1.236. HavebrL.*II.1078. \\ CP bil-

ledl. Kierk.1.253. den Sekt skal holde paa
Vexeldrift i Ægteskabet. Schand.AE.200. et

Selskab, der bearbejder sine Medlemmer
ved fornuftig Vekseldrift af Boeuf og Fore-

drag. JPJac.(Bråndes.Br.11.239). DanmKon-
ger.107. -driv, et. se -drev. -dyr, et. (til

Veksel l.i ; zool., foræld.) amøbe (hvis legeme

er uden fast, konstant form). Bramsen&Drejer.
Zoologie. (1841). 13 7. Rungstedbogen. (1925)

.

101. -ejer, en. (jf. -haver, -ihændehaver^
vekselindehaver. Baden.JurO.230. Vekseleje-
ren . . er den, til hvem Vekslen skal betales,

enten fordi den fra først af er udstedt til

ham, eller fordi den senere er ham over-

draget. I^a^e.« 660.

Vekselerer, en. [vægsa'le'rar ell. væg-
saileJ(r)j] (især i folkeligt spr. Vekseler.
[vægsaiJeJr] Holb.llJ.1.4. HCAnd.DB.209.
Børs -Vekseler (csd mer). SophClauss.F. 21.

jf. S&B. Larsen.), flt. -e ell. (især til for-

men Vekseler^ vekselerer (Forordn.^U1832.

§1. OpfB.m.37). (ty. (sj.) wechselier(er);

jf. Vekselmægler og Bankier 1, Veksler 1;
især Y) person, der veksler, handler med
fremmede valutaer og i reglen desuden driver

handel med værdipapirer (veksler, børspapi-
rer). Holb.Paars.253. Vexelereren . . efter-

grandsker ethvert Møntstykkes sande Ge-
h&\t.Birckner.IY31. Jesus . . omstødte Vexe-
lerernes (Chr.VI: vexlernes; Borde. Matth.
21.12. en lille Jøde i en af Smaagaderne,
ikke engang en Vexeler, endsige Banquier.

Goldschm.SF.47(jf.: Vexelerer er den, som
driver Pengehandel i det Smaa. PjEMiiiL*

346). jf. Notering 2.2: de noteringsberettigede

Vekselereres Særstilling paa Børsen. //agfe.*

11.47. vekselerer uden for snoren, se I. Snor

1.4.
II

billedl. PMøll.(1855).III.26(se u.

Skillemønt). || hertil Vekselerer- ell. (sjæld-

nere (skrevet); se fx. D&H.) Vckseler-dreng
(spec. (jarg.) om unge, ukonsoliderede vek-

10 selerere i perioden under og lige efter krigen

1914-18: *Her (o: paa Børsen) sloges ra-

sende om andres Penge
|
en Samling grønne

Veksellererdrenge. J.aHermann.*S'.i6^, -firma,

-kontor, -laan f'Vekselererlaan. Laan, der

ydes Vekselereren mod Depot . . af børs-

noterede Effekter. Bank-Aarbogen.1941.304),
-næring ofi.

Teksel-fag, et. (jf. Fag 2; bank-spr.)

en banks afdeling for (behandling af) veksler

20 (2). PoV^U1950.15.sp.6. -falsk, en, et.

(jf. I. Falsk slutn.) dokumentfalsk m. h. t.

veksler. JPJac.II.348. Sal.XVIII.132. -far-
vet, adj. (til Veksel l.i ; nu sj.) som viser

forsk, farver efter lyset; changerende. Schiødle.

DanmarksEleutherata.I.(1841).12. S&B. -fe-

ber, en. (til Veksel l.i, jf. u. veksle 1.2;

med., foræld.) koldfeber; intermitterende feber.

LTid.1761.302. Vexel- eller Kold-Feberen.

Baden.VA.66. uegl.: (jeg) bragte (ham) i en

30 Tilstand af Vexelfeber ved at meddele ham,
at det gjaldt hans og hans Families Velfærd.

Bergs.PP.214. -felt, et. I) til Veksel l.i:

elektrisk kraftfelt, hvor kræfterne skifter m. h. t.

størrelse og retning. OrdbS. 2) til Veksel 1.2

:

felt, afsnit ved overgangen fra en kørelednings-

strækning til en anden paa elektrisk bane,

hvor strømaftageren samtidig glider paa begge

ledningsstrækninger. TeknLeks.II.606. -for-
hold, et. I) (til Veksel I.b) tU gensidigt,

40 indbyrdes forhold (hvori den ene størrelse

baade paavirker og paavirkes af den anden).

Selv var (Sokrates) paavirket af Omstændig-
hederne, selv greb han atter ind i dem .

.

Saaledes forstaaet . . ligger Læreren i et

Vexelforhold, idet . . Forholdene blive An-

ledningen for ham til at vorde Lærer, og

han atter Anledning for Andre til at lære

Noget. Kierk.IV192. den stadigt større For-

øgelse af Forbindelsen og Vexelforholdet

50 imellem alle de europæiske Stater. Fridericia.

DPH.l. dialekten står i et intimt veksel-

forhold til rigssproget. Bom./S.Z/.J^. 2) det

forhold, der bestaar ml. de implicerede i en

veksel (2). Kaarup.Vexlen.(1880).ll. Hirsch-

sprungsHaandværk- og Industribog.(1933) .439.

-form, en. I) (til Veksel 1.2 ; sprogv.) ord-

form, der veksler med en anden; spec. i forb.

som Vernersk(e) vekselform(er), om oldger-

manske former, hvori visse konsonanter veksler

60 m. andre, beslægtede, efter særlige, af forskeren

Karl Verner (1846-96) paaviste regler. Brøn-

dum-Nielsen.GG.1.252. *hald-, en Vernersk

Vekselform til *h&lp-. KHald.Stednavnepaa
-um.(1942).71. 2) den form, man- giver en
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(formelt korrekt) veksel. LovNr.52ytl880.§L
Sal.XVII.990. -forplig^telse, en. (ogs.

-forpligtigelse, jf. D&H.). en i et vekselfor-

hold (2) grundet forpligtelse. Forordn.^*U1825.

§44. Hage.*1.167. -forpligtet, part. adj.

om person: underkastet en vekselforpligtelse.

LovNr.66"M880.§l. de vekselforpligtede

Personers Soliditet. Hage.* /. 673. -fragt,
en. (til Veksel 1.2; landbr., især foræld.) af-

grøde, der indgaar i en vekseldrift (ml. korn- lo

afgrøderne). Drewsen.L.1.323. LandhO.IV526.
•fald, adj. (til Veksel l.i ; nu sj.) vekselrig.

hvilken viid og vexelfuld Udsigt over . .

Enge, Skove og L&ndshyeT\Bagges.L.II.39.

de 4 (Jupiter-) M.a,a,ners vexelfulde Skin.

Ørst.I.70. D&H. -gang, en. I) (til Veksel

1.1 ; ;/. -løb 1) gang, bevægelse i vekslende

retninger. Holst.R. især (fagl.) om en ma-
skines, raaskindels (mulighed for) arbejde,

gang (3.1 ) t (to) forsk, retninger; m. h. t. 20

valseværk: Sal.XVIII.27.134. BI&T.1586.
2) t vekselkurs. Moth.V98(som foræld.), -gi-
ver, en. (jf. -udsteder; nu 1. br.) tras-

sent. LovNr.52yil880.§l. ForrO. -gæld,
en. gæld, som man har paadraget sig som følge

af vekselforpligtelse. Leth. (1800). han var
kert fast i en Bunke Vekselgæld, der vil

sluge hele Gaardens Besætning og mere til.

Skotrøy. Fort. 26. Ugeskr. fRetsv. 1945.A. 876.

-handel, en. (jf. -negotie^ handel med, 30

omsætning af veksler; ogs. (jf. Veksel 1.3;

nu næppe br., sml. MO. og Pengeveksel 1)
om handel med, veksling (mod opgæld) af

forsk, møntsorter fHandler man med Penge
imod Penge, kaldes denne Handel den
mindre Vexelhandel eller Pengevexel.<S'c/ij/<-

ie.lR.Il.252). Holb.llJ.lV6. Hage.'1311.

•handler, en. (nu 1. br.) person, der driver

vekselhandel (nu kun: handel med veksler).

Moth.V98. LTid.1729.333. S&B. -haver, 4o

en. (nu sj.) vekselindehaver. MO.^ VSO.
•hjal, et. (til Veksel l.i (og 4); jf. -drev^

hjul. der bevirker en udveksling i en meka-
nisme; hjul i et vekselværk. NordConvLex.V
714. Sal.XVIlI.132. MaskinbogLandm.'515.
•ihændehaver, en. vekselejer. Meyer.
Hagf.^oao. -indehaver, en. d. s. LovNr.
68"U1932.ijl6. -indgreb, et. {til Vek-
sel 1.8; dannet af H. C. Ørsted (se Ørst.III.

^^V,' fys., foræld.) gensidig indvirkning (af 50
Iwbalger); interferens. CHolten.Naturensalm.
Love.(1857).lSl. Meyer.*512. -kamp, en.

(til Veksel I.3; ;/. -strid; Q3, nu næppe br.)

indbyrdes kamp; kamp, hvori man gensidig
angriber hinanden, (ofte billedl.). Sibb.PK.II.
204. et Frihedens Drama, som (gud) gjen-
ncmforer i Vexelvirkning og i Vexelkamp
med .Skabningens Frihed. Mart. Dogm.258.
Uaniie, en. I) (til Veksel l.a; ;/. -lade;

) rum i vekselvæv, hvori skytterne op- 60
r OrdbS. 2) (til Veksel 1.8; ;/, Bytte-
' -V p'ngekasse til vekselpenge, ell. eks-

'"I (fx. i automatkafé, spilleauto-

1. 1 'ir pengeveksling foregaar. Hvad

hedder det? (1947).162. -kiosk, en. (til Vek-
sel 1.3; jf. -kontorø kiosk (2), hvor penge
veksles; især om kiosk, hvor rejsende kan
veksle penge om i fremmed valuta. CJCarlsen.
BanegaardsanlægeneiKjøbenhavn.(1911).28.
-konto, en. konto over de et firma vedkom-
mende vekselfordringer; især om konto over

de i firmaets besiddelse værende, som betaling

modtagne veksler. HandelsO.(1807).149. HC
Riis.Statuslære.(1923).46. -kontor, et. (til

Veksel 1.3; jf. -kiosk og Vekselererkontor^

kontor til omveksling af (udenlandske) penge;

byttekontor. Amberg. Hvadhedder det? (1947).
261. overf.: Blich.(1920).XXV111.58. -kars,
en. {ænyd. d. s. (Forordn.^^/»1688) ; jf. -gang

2, -løb 3, -pris) dels (til Veksel 1.8 ; jf. Penge-,

Valutakurs^ om kurs for fremmed valuta;

dels om kurs for veksler paa udlandet. Moth.
V98. Vexel-Coursen nedtvinges og under-
trykkes. Ved virksomme Midler foreslaaet

af S— . bogtitel.1789. Vekselkurs er den Pris,

der betales for Veksler paa Udlandet. Hvis
2 Lande har lige store Fordringer paa hin-

anden er Vekselkursen pari, d. v. s. svarer

til Forholdet mellem Landenes Møntværdi.
Landbo. IV 776. Hage.' II. 64. -laas, en.

(til Veksel l.i-2^. I) (fagl.) dørlaas med
vekselstang. HFB.1936.8. TeknLeks.I.591.

2) (jf. -løb 2; foræld.) geværlaas, hvis enkelte

dele var saa nøjagtig udførte, at de passede

tih en hvilken som helst laas af sa. type.

MilTeknO. -lade, en. (til Veksel I.2; jf.

-kasse 1 og III. Lade 1; væv.) særligt indrettet

lade (III.4.3), anvendt ved vævning med flere

farver. Manufact.(1872).184.189. OrdbS. -la-
gie, en. se u. Lagie. f -led, et. (jf. Veksel

1.1-2) hængselled. Hængselled- eller Vekselled-

Forbindelse. 6'ax<ofp/i.0.25. -lejre, v. (til

Veksel I.2
;
geol.) i forb. m. med, om aflejring:

veksle med andre aflejringer. VMilthers.Born-
holms Geologi.(1916).48. -lejring, en. (jf.

-lejre; geol.). Danmarks geol.Undersøgelser.IR.
Nr.3.(1899).88. Skiferlag (ses) i Profiler .

.

at optræde i Veksellejring med Sandsten.

VMilthers.BornholmsOeologi.(1916).26. -ly«,
et. (til Veksel l.i ; højtid, ell. fagl.) skiftende

lys; lys, der vekselvis tager til og af ell. kom-
mer til syne og forsvinder. *den (verden),

hvorover Maanens Vexellys
|

. . vandrer.

PalM.TrcD.189. Larsen. „Veksellys" er . .

Lys, som hakkes itu af en Svingfjeder

(olgn.) — altsaa moduleret Lya. IngBygn.
1945.1 IS.sp.l. -løb, et. I) (til Veksel l.i;

jf. -gang 1 ; /. br.) løb, bevægelse i vekslende

retninger. Holst.R. u^gl.: ORung.Denlange
Nat.(1913).58. 2) (til Veksel l.a; jf. -laas 2;

fagl.) udskifteligt geværløb. DJagileks.1360.

3) t d.s.s. -gang 2. Moth.V98. vAph.(1772).

III. -modtager, en. (jf. -tager^ person,

til hvem en veksel fra først af er udstedt;

(alm.(jf. VSO.):) remitlent. Meyer.864. Ha-
ge.*660. -mare, v. (til Veksel l.a; især i

perf. part.; mur.) mure i vekslende skifter

(LI.3). DanmKirker.VI.62. -mægler, en.

bd*
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(jf. Vekselerer^ mægler (2), der er mellem-

mand ved køb og salg af veksler og andre

værdipapirer. HandelsO.f1807).149. Veksel-

mæglere: Beskikkelse meddeles alene til

Personer udenfor Kbhvn., og Virksomheden,

der i det væsentlige er overtaget af Vekse-

lerere . . gaar ud paa som upartiske Mellem-

mænd at medvirke ved Køb og Salg af

Veksler, Obligationer og Aktier. Arbøl.Næ-

ringsloven.f1940).317. hilledl: Kierk.III.87.

VI. 152. Drachm.D.48. -mønt, en. (til

Veksel 1.8; jf. -penge og Skillemønt; l.br.).

10 Kr. i Yekselmønt. Politi E."U1924.4. f
-negotie, en. vekselhandel, -negoce: For-

ordn.**/itl808.§13. -node, en, (til Veksel

1.1-2^ J^ især om harmonifremmed node, tone,

som trinvis indført paa ubetonet taktdel ven-

der tilbage til udgangstonen. MusikL.(1801).
227. CarlNiels.LM.80. HPanumB.ML.'lM.
-oblif^ation, en. (om da. forhold foræld.)

kortfristet (højst 3 maaneder løbende) gælds-

brev. Forordn.'*/iil731. et ungt Menneske
. . udstædde en Vexelobligation til Fanden.
Tode.M.146\ JurO.(1934).159. ForrO. -om-
gtingf en. (jf. Omgang 6.4^ den formelle

fremgangsmaade (med præsentation, protest),

som skal følges i vekselsager. S&B. Lassen.

SO.277. Hage.^663. -papir, et. dels (nu sj.)

om veksel (2), dels (fagl.): format af bøtte-

papir. Rappee. 1857. 122. sp. 2. 1860. 71.sp.2.

PapirL.116. -penge, pi. {til Veksel 1.3;

jf. ænyd. vexelpenge, om penge, der ind-

betales et sted til senere udbetaling v. hj. af
en veksel, samt Vekslepenge og Vekslings-

penge (u. Veksling 3^) penge, hvormed der

veksles; nu især (jf. -mønt^; byttepenge (2).

vAph.(1759). (indehaveren) forlod Butik-
ken for at hente Vekselpenge. Poh'fijE.'^o

1925.4. -person, en. person, der er deltager

i et vekselforhold (2) (som trassent, trassat,

acceptant). Hirschsprungs Haandværk- og In-
dustribog.(1933).530. -plads, en. (jf. -stadj
handelsplads, hvor der drives vekselforretninger

(m. udenlandske veksler). vAph.(1759). Lov
Nr.52'/,1880.§35. -ploT, en. (til Veksel l.i

;

landbr.) plov, der vekselvis lægger furen til

højre og^ venstre; vendeplov. LandbO.III.823.

t -pris, en. vekselkurs. Rostgaard. Lex.
V57b. JSneed.1.61. Nørreg.Privatr.III.167.
-regning, en. regning (udregninger) knyt-
tet til veksler (fx. om diskontoberegning ell.

om udregning af vekselkurser for fremmed
valuta). Moth.V98. Liebhabere kand lære
. . Vexel-Regning efter den . . letteste Me-
thoåe.Adr.^*/il762.sp.l0. Hage.*1.670. -re-
gres, en. se u. Regres, -rente, en. dels

(til Veksel 1.3^ f om opgæld ved veksling af
penge; dels om rente, der svares af en veksel-

(obligation) , naar beløbet udbetales før for-

faldsdag. Moth.V98. Gram.Nucleus.172. PA
Heib.R.II.70. MO. VSO. -ret, en. I) (til

Veksel 1.2 ; sj., nu næppe br.) ret, som veksler

mellem, skiftevis tilfalder to forsk, parter; om
alternerende kaldsret: Biskoppen . . havde i

Kaldets Vexel-Ræt taget feyl og kaldet M.,

da Kalds- Rettigheden dog den gang tilkom
Herskabet. LHøi/er. G. 72. 2) til Veksel 2.

2.1) ret(tighed), der (ifølge vekselretten {2.i))

er knyttet til en veksels retmæssige indehaver

ell. vekslen selv. (han bør) sin Sag at forfølge

. . inden sex Maaneders Forløb, med mindre
hånd sin Vexelret vil have forbrut. DL.
5

—

14—23. Vexlen bør . . nyde 12 Løbe-
10 maaneder, inden den taber sin Vexelret.

Stampe.V1.163. Kreditvekslen . . giver Kre-

ditor Vekselret over dem, der hæfter for

Nek^lQ^. Handels Tekn. 219. 2.2) indbegrebet

af de for veksler gældende retsregler, hånd
(o: fanden) gir Contracten Navn af Vexel,

eftersom Vexel Ræt er den største. //oJJ.

Hex.Yl. om en halv Time giør (jeg) Arrest

hos Dem efter Yexel-Retten. PAHeib.II.151

.

Lassen.80.271. -retlig, adj. til -ret 2.2.

20 Rappee.l858.136.sp.2. LandbO.IV.774. -rig,
adj. (til Veksel l.i; jf. -fuld; især G), nu
1. br.) rig paa afveksling; om skæbne, lod:

(meget) omskiftelig, (jeg) fornøiede . . mig
over den viide, leende, vexelrige Udsigt.

Bagges.L.I.319. vort Lands vexelrige Skjeb-

ner i de sidste 30 til 40 ksir.Hrz.ST.441.

Livets vexelrige (jaxig.PalM.U.250. -rim,
et. (til Veksel l.i ; metr., 1. br.) i flt., om rim,

der veksler (krydses) i en vis rækkefølge.

30 vAph.(1759). MO. VSO. -rytter, en. (jf.

I. Rytter 1.4; især talespr.) person, der be-

nytter rytterveksler, „rider paa veksler" (se

II. ride 2.5^. Amberg. ForrO. -rytteri,
et. (jf. Rytteri 1.2 ; især talespr.) fremgangs-
maaden at bruge rytterveksler. HandelsO.

(1807).150. de Fleste (af detailhandlerne)

levede af . . YexehyttGu. Lehm.1.216. JurO.

(1934).159. overf., om gensidige (venne)-

tjenester: NyerupRahb.III.306. -sag, en.

40 sag vedrørende en veksel (veksler); spec.: rets-

sag, søgsmaal grundet paa vekselretten (2.2).

LTid. 1743.222. HandelsO. (1807). 150. Lov
Nr.68'y»1932.§89. -sang, en. (til Veksel

1.3; jf. -kvad (se sp.929^'') og Skiftesang;

især æstet.) sang, hvor to ell. flere stemmer

skiftevis synger (ofte: saaledes at den ene

svarer denforegaaende). Leth.(1800). Trouba-
dourerne . . synge en Vexelsang om en El-

skers Klage og hans troløse Elskerindes Svar.

50 CKMolb.Span.189. Salmen har været sun-

get som Vekselsang. OjFms.Zyiff.3i2. -sav,
en. (til Veksel 1.2; fagl.) sav m. frem- og

tilbagegaaende bevægelse (mods. baand-, rund-

sav); ofte spec. om rammesav. NordConvLex.
V.714. TeknLeks.I.591. -sidig, adj. (efter

ty. wechselseitig; til Veksel 1.3; ikke i MO.
S&B. VSO., jf.: „paa Dansk siges: gjen-

sidig."Lewn.; sml. -vis 2; nu mindre br.)

gensidig; indbyrdes. Oehl.ND.258. Troskab

60 maa være vexelsidig (Oehl.(1841).II.176:

gienaidig). sa.Fostbrødrene.(1817) .117. Vi tro-

ede . . vexelsidig om hinanden, at enhver

af os, i sit Fag, vilde bringe det over det

Almindelige. sa.Er.I.176. *Jeg (o: Don Juan)
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kan ei taale ]
At see en saadan vexelsidig

Ømhed (o: imellem to elskende). Heib. Poet.

1.29. Disse vexelsidige Blomstergaver bleve

om faa Dage til et Slags regelmæssig Corre-

spond&nce. Gylb.X.84. Larsen, -skrift, en,

et. {ænyd. d. s.; til Veksel 1.3 ; nu næppe br.)

dokument, som er et led i en skriftlig forhand-

ling, en (polemisk) brevveksling olgn. Moth.

V98. i flt.: jeg (beklager, hvis) Hr. Con-
Rector skulde falde i vexel-skriffter med lo

saa rude og bizarr et menniske. Ci<.i7i7.

(Falsteriana.103). (der) henvises til det

Svenske udgangne Manifest og andre Vexel-

Skrifter. Slange. Chr IV 1324. vAph. (1764).

-skyldner, en. den person, skyldner i et

vekselforhold (2), der er pligtig at indløse

vekslen. KiøbmSyst.n.89.\Hage.*I.672. -slæ-
de, en. (til Veksel 1.2 og I. Slæde 2.B)

spee. (fot.): billedholder til lysbilledapparat,

der muliggør hurtig udskiftning af billederne. 20

FotoLeks.58. -snit, et. (til Veksel l.i;

med.) ved operation (gennem bugvæggen):
snit, hvorved man trænger gennem to ell. flere

mtiskellag, hvis fibres retning krydser hin-

anden, uden at overskære disse, idet man
lader kniven følge de vekslende fiberretninger.

Ugeskr.f.Læger.l942.98.sp.2. BiblLæg.1944.29.

-spil, et. I ) (til Veksel l.i og z) O d. s. s.

Skiftespil. *Under dem (0: Ygdrasils grene)

i Vexelspil
|
Alt, som blev, maa sig forene. 30

Orundtv.PS.1.78. »Staaer fast i Livets Vexel-

spil,
I
Til Aftenklokken kalder! TTtnZ/i. ¥238.

Ideen i denne Digtning er Vekselspillet mel-

lem København og Jylland. VilhAnd.UP.96.
te ogs. u. Skiftespil. 2) (til Veksel 1.3^ f
d.$.s. II. Gnav 2. Spillebog. (1786). 242.

•spsendins^, en. (til Veksel l.i^ spæn-
ding i en vekselstrøm. Sal.*XIX.844. Tekn
Tjeks. 1.269. -stad, en. (jf. -plads, -sted;

nu næppe br.). (Hamborg er) Bank- og 40

Vcxelstad. [/rsin. D. 262. -stan|p, en. (til

Veksel l.i
; jf. -laas 1 ; fagl). HFB.1936.5.

„Den Del i en Veksellaas, der danner For-

bindelse fra Laasens Rigel til Falden og
muliggør, at F'alden kan lukkes tilbage ved
Brug af Nøglen." TeknLeks. 1.591. -sted,
et. dels (til Veksel 1.3^; sted, hvor penge
veksles (til anden valuta). PoVf*1951.6.sp.6.
dels (nu sj.) d.s.s. -stad: de fortrinligste

(}: vigtigste) Banker og Vexelsteder. Conv 50

Lex.XIX.145. -stillet, part. adj. (til Vek-
sel 1.1^, spec. (bot.) om plantedele (sideorga-

ner): som sidder op larigs en stængel i forsk,

højde og til forsk, sider. Drejer. Bot Term.
143. Stængelen (o: hampens) er . . besat
med vcxelstillede B\&de. Manufad.( 1872).
44. S&B. jf. Meddelelser fradenbot. Forening.
(1887-91).28. -strid, en. (til Veksel 1.8

;

nu næppe Itr.) vekselkamp. Amherg. -strøm,
en. (til Veksel l.i; sml. Dreje-, Jævn-, Lige- 60

strøm^ elektrisk strøm, som med regelmces-

tigt vekslende retning og styrke gaar gennem
en leder. Maskiner, som frembragte Vexel-
rtromme.Op/B.' VIII.593. MKnudsen. Fysik.

(1923).474.
II

hertil bl. a. Vekselstrøm- ell.

(nu olm.) Vekselstrøms-anlæg, -dynamo,
-klokke, -maskine, -motor, -net. -sum,
en. vekselbeløb. LovNr.52'U1880.§l. Hage.^
1078. -s-vis, se vekselvis, -syn, et. (til

Veksel l.i
;

poet., nu 1. br.) (af)vekslende,

skiftende syn. vAph.(1772).III. i flt.: *Naar
Skialden seer Naturens Vexelsyner

|
I flyg-

tig Skiønhed fra sin Vandringssti. OeAi.jBr.

IV 322. Recke.ND.9. -ta^er, en. veksel-

modtager. LovNr.52yil880.§l. ForrO. -tal,
et. (til Veksel l.ij tal, der angiver det

antal gange, en vekselstrøm skifter retning

pr. sekund. OpfB.*I.218. f -tand, en. {ty.

wechselzahn; til Veksel I.2; ;/. Skiftetand)
mælketand. ConvLex. XVIII. 301. -udste-
der, en. (jf. -giverj trassent. Handels O.

(1807).152. ForrO. -valuta, en. den mønt-
sort, valuta, som en veksel lyder paa. S&B.
ForrO. -varm, adj. (ty. wechselwarm;
til Veksel l.i ; zool.) (i fagspr. nu fore-

trukket for:) koldblodet (1). DanmPattedyr.
109. Sal.T.1941-42.301. -vinkel, en. (til

Veksel 1 ; mat.). ConvLex.XIX.145. Alternat-

vinkler (Vekselvinkler) kaldes to Vinkler,

som en ret Linie, der skærer to andre rette

Linier, danner med disse, og som ligge paa
hver sin Side af den skærende Linie, samt
have deres Ben paa denne Linie gaaende i

modsatte Retninger. (S'ai./.628. I. -virke,
et. (til Veksel 1.3 ; jf. II. -virke, -virkning,

-virksomhed; sj.) gensidigt, indbyrdes virke.

et befrugtende Vekselvirke mellem Urbefolk-
ning og Erohrere. PWestermann.ÆgteTæpper.
(1945). 100. II. 03 -virke, v. (til Veksel
1.8; jf. I. -virke; fra ty. wechselwirken ell.

dannet til -virkning) (ind)virke gensidigt, ind-

byrdes, (ofte i forb. m. med^. Grækenland
er . . Old-Tidens Middel-Punkt, hvor det
Altsammen mødtes og vexelvirkede i høieste

Frihed. Grundtv.Myth.67. hele jorden med
dens elementer udgør et legeme, hvor alle

dele vekselvirker med hinanden. Grønb.H. I.

376. de enkelte Systemer vekselvirker og be-

tinger . . hverandres Udvikling. HelgePeter-

sen. Vejrets Fysik.(1926). 90. \\ i præs. part.

Kaper.^(1870).534. (kunsten) har udviklet
sig af de . . praktiske beskæftigelser og
senere hen gennem tiderne . . vedligeholdt

en vekselvirkende forbindelse med de andre
sider af den menneskelige kultur. VVed.LK.
1.52.

II
som vbs. Kierk.II.116. Vexelvirken

mellem Philosophien og de forskende Viden-
skaber. IiasmNiels.HB.280. StSprO.Nr.174.5.

(9 -virknings, en. (ty. wechselwirkung;
til Veksel 1.8; jf. I-II. -virke og Skiftevirk-

ning) gensidig indvirkning ml. forsk, personer,

forhold osv.; ofte i forb. m. præp.-led m. med
(Høffd.DF.17. jf.ndf.) ell. (i)mellem (Ørst.

11.115. Schand.lJM.225) ell. styret af i (Oehl.

XX. 20. PalM.Adam H. 1.243. spec. i forb.

(komme, staa) i vekselvirkning med:
Grundtv.Udv.VI.9. Publicum og Kunstnerne
staae i Vexclvirkning med hinanden. PA/øi/.
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ES.III.229. OFriis.IÅU.130). de Skillerum

. , der endnu hindre eller hemme en venlig,

kappelysten, fri og levende Vexel-Virkning

i vort Norden. GrMndtv.Br6f.255. (arbejder-

førerne) bar Bevægelsen, men den bar ogsaa

dem. En Vekselvirkning har fundet Sted.

JVJens.(Pol**/tl934.14.sp.4). pædagogiske

påvirkninger og vekselvirkninger over lande-

grænserne, yorf/ngdorø.2949.6^. jf.: (ballet-

ten) har staaet i et Vexelvirknings-
f or hold til den dramatiske Litteratur og

til Musiken. JLange.Breve.338. -virksom-
hed, en. (til Veksel 1.3; jf. I. -virke; nu sj.).

Sproget (bliver) den tidligste Yttring af

aandelig Vexelvirksomhed mellem Menne-

sker. PEMiiJL/sI.g. -vis, adv. (og (sjæld-

nere) adj.). (nu sj. vekgels-. Slange.ChrIV

982.1119. LTid. 1741. 547). (ty. wechsel(s)-

weise) I) (til Veksel 1.2; især CP (jf. dog

Feilb.) og nu mindre br. end skiftevis) d. s. s.

skiftevis 1.2-2. I.l) som adv.: d. s. s. skifte-

vis 1.2. et Huus hvor Mand og Kone, som
ere stridige og lige stærcke, vexel-viis regierer.

Holb.Vgs.I.l. De (letsindige) leve vexelviis

i Fylderie og M&r\ge\.Ew.(1914).I.67. (hun)

saae vexelviis paa os Begge. Blich.(1920).

XI.215. *Troens Sol og Haabets Maane
(staar) tændte

|

paa den forrevne Himmel
vexelyis.KMunk.C.SO. \\

(nu næppe br.)

pleonastisk, mand skulde vexel-viis tage Bor-

mestere nu af et Lang, nu af et andet. Holb.

Kandst.II.3. især i forb. m. snart—snart

(jf. IL snart 6): Hun er vexelviis snart en

Atheist, og snart en Skinhellig. JSneed.Y135.
Winth.HF.233.

|| f * forb. m. med. Disse

Comoedier ere bleven spillet vexelviis med
de allerstørste (franske) Comoeåier. Holb.

JJBet.a8.f sa.Ep.V*.20. 1.2) som adj.: d.s.s.

skiftevis 2. Drejer. BotTerm. 143. vekselvis

Omstilling. Anordning ved Laase med 2

Falder, hvor den ene Falde stilles tilbage,

naar den anden Falde er i Funktion. TeA;n

Leks.I.591. 2) (til Veksel l.s) f gensidig;

indbyrdes; vekselsidig. 2.1) som adv. LTid.
1756.261. Ved dette hellige Baand (o: ægte-

skabet) overgive de vexelviis deres Ære og
ganske Lyksalighed i hinandens Hænder.
Biehl.Brev.11.95. Palæologer og Neologer
beskylde hinanden vexelviis for at forlede

den menige M.a,nå. Birckner.Tr.lll. 2.2) som
adj. de første vexelviise Høfligheder. Fasting.

P.1V.113. Vexelviis Kjerlighed bandt Konge
og Folk her (o: i Danmark) mere end i no-
get andet L&nå.FrSneed.in,1.41. -værk,
et. (til Veksel l.i (og A); jf. -drev, -hjulj

mekanisme, hvorved en maskines, et værks
hastighed ell. bevægelsesretning kan ændres;
spec. (ur.) om den del af et urværk, som driver

viserne. Ursin.Uhre.(1843).10. Sal.XVIII.
134. -væv, en, (til Veksel 1.2 ; jf. -kasse 1,

-ladej væv til vævning med islæt af forsk,

farver. OpfB.*III.365.
Vekser-, i ssgr. [væg'se'r-] (f Veksir-).

(jf. Fikser-; næsten kun foræld.) af veksere

i bet. ,,narre"
, „skuffe": fikser-; fx. Vekser-

billede (Meyer.), -bæger (Meyer.^), -daa-
se (smst.), -glas fd. s. s. Glastaare. Veksir-:

vAph.(1759)), -laas (laas med skjult nøgle-

hul. Sal.XI.299), -spejl (Meyer.'), -spil

((det) fortsatte Vrøvl om mit Forhold til et

Embede, der efterhaanden i mit Liv blev

. . et irriterende Veksérspil. J5rande8.L./.i54^.

t veksere, v. -ede. (ænyd. d. s.; fra ty.

10 vexieren ell. lat. vexare, der ligger til grund

for I. fiksere (s. d.), jf.: „udtales feilagtig:

fixereT.'' JBaden.FrO.; sml. Vekser-) plage;

fortrædige; ogs.: drille, holde for nar. Moth.
Conv.VSl. Der sidder alt for høy Geist i

mig, end at jeg skulle lade mig bruge, at

vexere een Tosse. Men, dend som har For-

stand, vil jeg heller binde an med, der er

ære ved.JRFaulli.SB.26. jeg viste mig høflig

og tog min Hat af for dem . . hvorover ringe

20 Folk standsede . . menende, at jeg vilde

vexere dem. Cit.l770.(KirkehistSaml.6R.VI.

63). JNHøst. Meyer.' Veksir-, se Vekser-.

veksle, v. ['vægsb] -ede; imp. (und-

gaas i reglen ved omskrivning, jf. u. for-

veksle og EJessen.Gram.123) veksl (Holb.

Bars. 1.2 (men 1731: vexle)) ell. (nu næppe
br.) veksle, vbs. -ing (s. d.), jf. Veksel.

(ænyd. vexle (og ve(d)sle, vædsle, witzle

(jf. Feilb. og væssla. BornhOS.)), sv. våxla,

30 no. veksle, sen. oldn. vfxla; fra ty. wechseln

(og mut. wes(se)len, jf. holl. wisselenj; af

Veksel || i bet. 1.2 og 2.2 „nyere, tydsk

Talebrug" if. MO.)
I) (undertiden m. overgang til bet. 2) som

udtr. for forandring, ændring , variation.

I.l) (nu mindre br.) trans.: d. s. s. III.

skifte 2.1. *Vel vexled paa (Uvs)¥æTden
|

Jeg stundum min Yei.Orundtv.PS.Y84. *saa

vexled hun atter
|
Letbevægelig Strængenes

40 Leeg; i fortryllende Toner
|
Nu hun sang

om (livet i havet). Hauch. DYII. 132. Den
Viin (som) ofte vexler Plads, beholder sjel-

den sin Geist.VeilVin.(1839).138. En Eng-

lænder anbefaler, naar Bakken er meget

lang, at vexle Stil under Kørselen o: skifte

Holdning og Trædemetode en Gang imellem.

Cyclehb.36. jf. I. Farve 1.2: den kjække

Hertugs Kinder vexlede Farve. Ing.EM.
1.40. sa.LB.II.72. PEMull.'138. L2) intr.:

50 d. s. s. III. skifte 2.2. *Verden vexler fage
|

Og det er Lyckens Spil at give og at tage.

Schandrup.B3.f *Vi (o: alferne) længes efter

den faldne Jord,
|
Hvor Alting vexler, hvor

Intet hest&aer.Heib.Poet.II.SS. hans An-

sigtsfarve vexlede flere G&nge. Hauch.V376.
Vognhjulene dreiede, det Fjerne blev nær,

lagt bagved; Egnen vexlede som Skyerne

vexle. HCAnd.(1919).V141. De har . . aflagt

forklaringer, der har vekslet en del. Salicath.

^0 KajMunks mordere. (1949). 5. (jf. u. Veksel-

form 1; sprogv.:) Et Verbum „fryse" hed i

gamle Dage med den Vernerske Vekslen:

friusan (fryse) fraus (jeg frøs) frurum (vi

frøs) froren {iTossen).Jesp.(Tilsk.l897.9). ||
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om sindstilstand, især i udtr. for lunefuldhed.

•Drivskyen vexler ei saa snart, som Mandens
li\i.Oehl.XXX.158. Menneskets Tanker og
Følelser vexle hesta,nåigt.Gylb.Novel.II.77.

Hans Stemning havde vexlet, og han var

igen bleven munter. Bang. Udv.l4.
|| (jf. bet.

2.2) om tidsforhold. mærkbart greb denne
Vekslen af Aaret ind . . i hans egen Tilvæ-

relse. J IVen^.TL.iOS. Din Naade og Barm-
hjertighed omskifter ikke i Tidernes Vex- 10

len.Kierk.X.275. || m. efterfølgende præp.-

led, natmlig styret af i. (ofte i udtr. for

farvespil). Roserne vexlede i Duft, Form og
¥tLrve.HCAnd.(1919).II.340. jeg maa være
forberedt paa at see Benet vexle med alle

Regnbuens Farver (o: efter et slagJ.sa.BC.

IV 58. B.s Ærme veksler i gult og graat

og hlA&t.Wanscher.R.70.
\\

part. vekslende
anv. soin adj. Livets de vexlende Kaar.
Bagges. IV 230. vi staae ved Bredden af 20

en Flod, og . . betragte dette paa eengang
saa vexlende og saa eensformige Skuespil.

Mynst.Betr.II.323. Makrelen . . synes at op-

træde i meget vexlende Mængder i de for-

skjellige Aar. Drechsel. SaltvfisJc. 125. popu-
lære Foredrag over vexlende Æmner. Schat-
Ung.Reisestudier.(1892).154. jf.: Skriveren er

' I eget vexlende i Brugen af aa og 00 for

pr. &.LJac.RH.127. vekslende skæbne(r),

Skæbne 2.2 slutn. vekslende vejr(lig), se 30

'jr 8.1 slutn., I. Vejrlig 2.2. jf. Vekselfeber:

nder der til visse Tider . . en Aftagen
•ed, uden at Temperaturen dog bliver

iiugenlunde normal, da er Feberen veks-

lende, remitterende. Panum.202. vekslende
fyr, (fagl., nu sj.) d. s. s. skiftende fyr (se

III. skifte 2.2 slutn.). OrdbS. — substantivisk:

•af det Vexlende hvad vexler tiest? PalM.
I .213. (le Sørgende, hvis Tanke søgte at

trænge gjennem det Vexlende til det Bli- 40

vende. ifv>rA:.///.39.

2) som udtr. for, at noget afløser, træder i

' det for noget andet. 2.1) (jf. III. bytte 3)
'n.T.; d. s. s. III. skifte 3.1 (der nu fore-

• t alm. spr.). Veksle hender eller

. Moth.V97. Geneve (maatte) ofte vexle

<[n'r.FrSneed.I.254. Hestene bleve \ex-
'ie.HBDhlp.1.69. Tanten vilde straks veksle

Hus, og de flyttede ind i en ledig Lejlighed.

Hting.S.105. Skarpe Hager (paa hestebeslag) 50

kan være faste eller til at veksle. (]rVun(/i.

Be$l.84. jf. Tandskifte 1 og Vekseltand:
"^'vinet aargamraelt har vexlet Huggetæn-
rne. Viborg S. 35. m.h.t. klædedragt, linned

in.: Moth.^VlOC). »Døren ..
|
Aabner sig,

-' aaben barer
|
Don Juan i vexlet (0: en

''-'> Kappe. Pa/3/.V///.92. hendes La-
blev vexlede. Ilerholdt.KH. 70. || t forb.

,. ip. med ell. (foræld.) for. Man skal
ke bytte (offerdyret) og ei vexle det, et m

'>'lt for et slet, eller et slet for et godt;
<»n dersom Nogen dog vexler et Dyr for

' andet Dyr, da skal det skee, at baade
• tte og det, som det vexles med, skal være

helligt (1931: man maa ikke erstatte eller

ombytte det . . men hvis man dog ombytter
et Dyr med et andet, da skal ikke blot det,

men ogsaa det, som det ombyttes med,
være helligt). 3Mos.27. 10. *(bispen) rusted
sig til Kampens vilde Færd,

| Og Hyrde-
staven vexled med et Sværd. Oe/it./Z.i52.

Han (0: gud) vexler Solskin med Regn og
Storm. Kaalund.VG. 152. 2.2) intr.: d. s. s.

in. skifte 3.2. da Sorg og Frygt og Haab
saaledes have vexlet og endnu vexle i Men-
neskenes Bryst. Mynst.Præd.I.480. Rødme
og Bleghed vekslede paa hendes Kinder.
Buchh.lJH.114. om tidsforhold: »mange Døgn
skal vexle over Hledre,

|
Før (osv.).Oehl.V.

229. Nat og Dag kan vexle her i Bjerget,
|

Uagtet man det ikke m?Eix\ier.Hauch.SK.80.

JVJens.Di. 13. \\ i forb. m. præp.-led; dels

styret af med: Belmørke og blændende Lys-
glimt vexlede med \nna,nåen.Blich.(1920).

XIV.214. ! fjorten Dage vexled Fest med
Fest. PolJf.T.2. Prosa veksler med Poesi

(0: i et haandskrift). OFriis.Litt.143. jf. (m.
subj.-skifte) : hans Ansigt vexlede med Lys
og Skygge ligesom Havet paa en skyfuld

. . Dag. ThomLa.EL.l 3. Havene veksler med
Ebbe og Flod. ErlKrist.DH. 186. om tids-

afsnit: Med Nat maa Dagen yexle.Oehl.

XXIX. 177. Vinter vexler med Vaar.

Hauch.SD.II.122. dels styret af mellem:
(en) passende Vekslen mellem Afgrøderne.

Landbo.IV526. (krikanden) veksler , . Mor-
gen og Aften mellem de ferske og salte

Vande. iVaiwrens ¥1926. 260.
||

part. veks-
lende anv. som adj. (ell. (l.br.) adv.). de
høiadelige Mænd og Fruer, de vexlende
Slægter, som boede derinde. HCAnd.(1919).
III.348. Han prøvede et Par Gange veks-

lende at rejse og lægge sig. SMich.Æb.l29.
de vekslende Redaktører af Nye Tidender.

BilleskovJ.H.11.108. — om tidsrum: Tiden
paa flygtende Bølger os bringer

|
Vexlende

Dage med Sorg og med Lyst. Heib. Poet.IX.
268. VekslendeTider. MHenckel.(bogtitel.

1900). OFriis.Litt.223.

3) m. forestilling om gensidigt (udvekslings)

-

forhqld: give fra sig mod at faa noget (især:

tilsvarende, af samme slags) i stedet; bytte

(III.2); skifte (III.4(i)); udveksle (1).

3.1) t al alm. Moth.V96. Subjectet og et

Consubject kan vexle Sted mod hinanden
uden Sleningens . . Forandring. Høysg.S.

Aa3.^ „dette Tegn (paa trofast venskab) be-

staaer deri, at man vexler Bægrene!" og
med disse Ord greb jeg hurtigt hans eget

(Has og bød ham . . at tage mit. Winth.

VIII.223. PEMiJLll.*138f. veksle avis olgn.,

(gldgs.) holde en avis i fællesskab med en
anden (andre) og lade den gaa videre efter

læsningen. Cit. 1908. (Nye Vrøvleblade. Nr. 8

.

(1910).12). NatTid.yil944.6.sp.6. || m.h.t.
beklædningsgenstande olgn. Frits bad ham
. . veksle Klæder med %\g.PMøll.(l855).II.

68. veksle ringe, se I. Ring l.i.
|| (jf. sam-
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raen 1 slutn.) m. tilføjet (pleonastisk) sam-
men, skulde vi en enkelt Gang . . vexle en

Toddy for meget s&mmen.Schand.UM.297.
86 ogs. u. bet. 3.8, 3.2) i udtr. for voldsom

handlemaade, brug af vold olgn. Veksle øre-

^gen.Moth.V97. især i udtr. for at løsne skud

mod, beskyde hinanden (spec: duellere paa
pistoler): veksle kugler (se I. Kugle 2)

ell. (nu især; O) skud (med en): *Nu ryk-

ker Hær mod Hær; nu vexles Skud mod i'o

Skud, Nord Brun.Jon. 52. VSO. VI.452. VIII.
263. forpostkæderne vekslede nogle enkelte

skud (med hinanden), men ellers var alt

roligt
j 3.3) (især tQ) om udveksling af med-

delelser, tankeindhold, følelser olgn. ad mundt-
lig ell. skriftlig vej, ved tegn, adfærd olgn.

||

m. h. t. ytringer (fremført ad talens vej). Vi

vexlede vore Navne (o: præsenterede os for

hinanden). CBernh.VIII.22. nu horte Pigen
dem vexle mange underlige Spørgsmaal og 20

Svar. Thiele.11.161. De vexlede „Godnat".
Bang.S.86. veksle replikker, se Replik l.i.

især i flg. forb.: veksle ord (med en) (nu
ikke i rigsspr. veksle ord s&mmen. Moth.
V97. Holb.Vgs.(1731).II.16. Schand.Fort.
174. Korch.Godtfolk.(1920).30): vAph.(1759).

*ieg længes
|
At vexle med jer et fortroligt

Oxå.Heib.Poet.IV.208. de (havde) kun vekslet

et Par Ord med hinanden siden den fore-

gaaende kltm.Pont.LP. VIII.238. Om Af- 30

tenen . . faar Ebbe Lejlighed til at veksle

Ord med Yi&nå&.0Friis.IAtt.91. i fortrolige .

.

Ord at vexle Tanker og Følelser med en
.. elsket Sjæl. Gylb.Novel. 11.42. HCAnd.
(1919).IV12. Jeg vilde blot passiare lidt

med Dem, vexle Tanker. EBrand.GG.15.
\\

m. h. t. skriftlige udfærdigelser, vexle Noter
med En.VSO. især (jf. brevveksle^ i forb.

veksle breve, PoulPed.DP.(1937).88. Her-
udover (0: angaaende dette) bleve vexlede 40

adskillige Breve mellem dem. Holb.Kh.792.
PNNyegaard.S.169. Herfra veksler Fangen
Breve med sin tilbedte. BilleskovJ.DD.1.146.

II
m.h. t. stumme tilkendegivelser, han veksler

Nik med de Tilstedeværende, £Gad,(?B.37.
*Paa Tomands veksler vi Smil med den,

|

vi offentlig mest har snærtet.Bergstedt.III.
93. veksle haandtryk: Rappee.1860.190.
sp.2. Bang. SF. 7. Hillerødbogen. (1948). 423.
veksle kys: PalM.^II.190. Kandarius.LP. 50
258. spec. i udtr. for gensidig at skotte til,

se kort paa hinanden (som udtr. for med-
viden, for at konstatere modpartens reaktion
olgn.): *Han seer paa hende tidt, hun seer
paa ham;

|
De vexle lønlige, forelskte

BMkke. Heib.Poet.III. 225. De to Søstre
vekslede et hurtigt Blik. Drachm.UB. 153.
Man bør ikke veksle forstaaende Blikke med
andre Tilstedeværende, selv om en Bemærk-
ning opfordrer nok saa meget dertil, £ God, e'o

TT.145. de Forliebte .. vexle Øiekast,
PEMull.*139.RichJensen.Orlogsgaster.(1926).
102. 3.4) m. h. t. penge (stykker, -sedler): af-
levere mod til gengæld at faa en (tilsva-

rende) sum i andre møntenheder ell. anden
valuta; ogs. (talespr.): give tilbage, jeg gav
dem een med Qvæg-Sølv oversmuurt Halv-
skilling at vexle for en 8 Skilling, og saa
fik jeg 6 Skilling tilhsige.Holb.llJ.II.5. Jeg
vexler een nogle Ducater, naar jeg selv

giver ham Penge for dem; og jeg vexler

dem for ham, naar jeg skaffer ham Penge
for dem hos andre. Høysg.S.321. De havde
vexlet endeel Dollars i Kjøbstaden,/n^,LB.
IV24. Vil Du have en Seddel vekslet? Jeg
raader Dig til kun at give Smaapenge ud
ad Gangen. Drachm.VT.249. (kunden, der

skal betale 1,25 kr.) rev Tegnebogen op og
viste T, en Femhundredekroneseddel, —
Værsaagod! — T, følte sig som slaaet oven
i Hovedet, — Jeg kan ikke \eksle. ErlKrist.

BT.33.
II

i forb. m. i ell. til, (han) skulde
have et Par store Sedler vekslet i mindre
Sedler. Pol."/il939.Sønd.l4.sp.l. (han) ville

veksle pengene til større sedler. Socialdem.
^^U1950.7.sp.7. automaten kan kun veksle

kronestykker i tiører
j || i ældre tid (vistnok)

ogs. i videre bet.: handle (med veksler (2),

fremmede valutaer ell. varer i alm.; jf. u.

Veksel I.3;. Moth.V96. God Dag Ephraim
(0: en jøde)\ Vil I tale med mig? Jeg har

denne gang intet at vexle. Holb.Didr.1.4. De,
der sidde og vexle i Forgaarden til Hellig-

dommen, Kierk.V1.120 (jf. Matth.21.12).

4) (nu næppe br.) reciprokt: veksles (til

noget), d. s. s. III. skifte 5, veksles til at

ståe på vagt. Moth.V97.

5) (jf. bort-, indveksle; sml. ogs. u. bet.

Q-1) bet. 1-3 i særlige forb. m. adv. 5.1) (jf.

afveksle 1; nu sj., sml. SBloch.Sprogl.239)
i forb. veksle af; intr.: I denne Tid vexler

det ideligen af med Solskin og Regn, VSO.
1.124. *De vexler af, de store Tider. Intet

er
I

Evindeligt i Livet. Oehl.III.195. sæd-
vanlig (var) Tonen den lystige, vittige,

sielden vexlede den af med alvorlige Be-

tragtninger, smsf,ZZy/,2i6, sml.: Veksle af

, . Er at skifte om, at skiftes til. Moth.V97.

II
trans.; jf. bet. 3,4: vexle een nogle Ducater

ai.VSO.I.124. 5.2) (jf. omveksle; i forb.

veksle om (f omkring)
;
(nu 1. br.) intr. (ell.

i pass.): *Du (0: rigdom) est dog af Verdens
bedragelig Ting,

|
Som voxer, aftager og

vexlis omkring,
|
Du est dog . . Forfængelig-

hed. Ziw30,»S'<S'.///,2i5. Nogle Adjectiver be-

merke Beskaffenheder, som vexle om, saa-

som: bister, syg, søvnig. Høysg.S.165. Lyk-
ken vexler ofte om. Gylb.11. 12. *som et Lyn-
slag vexled Haabet om

|
Med Frygten.

PalM.AdamH.I.208. al denne Ro . . kunde
vexle om til Kam^p. Rist.ER.174. \\ trans.

Holb.JH.II.485(se V kløve 2.2). nu næsten

kun svarende til bet. 3.4: FrSneed.I.418(se u.

Bankier 1). (hun havde) vekslet dem (0: de

danske penge) om i engelske Vnnd. AaDons.
DU. 74. 5.3) t veksle til sig, (jf. bet. 3.4

(slutn.) samt tilveksle^ skaffe sig ved bytte;

tilbytte sig. man kand ikke vexle den (o: vis-
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dom) til sig (1871: tilbytte sig den^, for

kar af fiint g\}ld.Job.28.17(Chr.VI). 5.4)

(især talespr. (men sjældnere end udveksle^)
» forb. TCksle ud ; fx. (jf. bet. 2 og udveksle

3.1^: radioapparatet er i uorden; vi maa
vist have et ror vekslet ud

j jf. bet. 3 og

udveksle 2: post og passagerer veksledes ud
paa hver side af den ødelagte bro

j

6) (jf. Veksel 3.1 ; jæg.) om (løbende)

haarvildt: færdes (uden at være jaget, skræmt)

fra et sted paa reviret til et andet (ad veksler

(3.i) ell. uden for disse). Da vendte den
(a: en hjort) sit Hoved,

|
Den gik og den

stod,
I

Saa vexlede den atter. Winth.HF.113.
UfF. især w. mertnere bestemmelse: Vildtet

veksler . . til og fra unge Kulturer, Kløver-
marker. T'tj/Møii.JffJ.lSS. Naar Aaen var til-

lagt om Vinteren, vekslede Raavildt og
Harer over i mit B.evier. HKaarsb.M.125.
Frem.'*U1927.omslag.2.

7) (jf- Veksel 6 og udveksle 3.3; tøm.)

dels i forb. som veksle ud for en skorsten

ell. en aabning, afslutte et bjælkelag (op til

en skorsten, aabning) med en veksel (6):

MøllH.VI.o. Gnudtzm.Husb.168. dels (nu
næppe br.) i forb. veksle bjælker af, d.s.s.

afveksle 2. VSO.I.124.
Veksle-, t ssgr. af veksle (især i bet.

8(4); jf. Veksel- (1)^; kun i faa tilfælde og

nu især som lejlighedsvis sideform (dublet-

form) til ssgr. m. Veksel-, -apparat, et.

(jf. Vekselautomat^ apparat (automat) til

veksling af penge (mønter). Pol.*/»1939.10.

sp.4. -bord, et. (;'/. ænyd. vetzlebord ; for-

æld.) vekselbord. Luc.l9.23(se u. Vekselbord^.

-pen^e, pi. vekselpenge. S&B. BornhOS.
Veksler, en. flt. -e. {ænyd. vexlere og

veslere, vedzler(e) (sml. (i bet. 1 ; foræld.)

væsslara. BornhOS.), fsv. våslare (sv. våx-
lare); fra mnt. we8(se)lere og ty. wechsler;
(ti veksle) I) (til veksle 3; foræld.) om per-

ton, jf. Brevveksler; sml. Udveksler. || spec.

(jf. veksle 3.4 og Vekselerer^ d. s. s. Penge-
veksler, „den, som handler med veksler."

Mcth.V99. (Jesus) spildte vcxlemes (1819:
Vexeleremes^ penninge, og omstødte bor-

dene. JoA.2.;5^CAr.r/>. LTid.1751.287. jeg

(maatte) modtage de Brabantske Kroner .

.

og bringe dem til en Vexler, for . . at om-
' »ætte Summen i Fransk Guld. PAHeib.E.94.

2) (jf. veksle 2) redskab, anordning, hvor-

ved et apparat, en mekanisme omstilles; især
m. h. t. (apparater drevet af) elektrisk strøm;
om omskifter: Veksleren (paa en radiosta-

tion) ved Hjælp af hvilken man kan fore-
' t«ge en hvilken som helst Kombination af

Mikrofoner og Forstærkere til de forskellige

Sendestationer og Lokaler ude i Byen. Aarb

I

Radio. 1926.32. navnlig i ssgr. som Hvirvel-,
i Klokke-, Linie-, Pyramide-, Stram-, Tele-
I fon-, Vægveksler, se disse ord. \\ hertil bl. a.
' Tekiler-bord, -gkab.

VekNlinf^, en, flt. -er. (ænyd. d.s. (i

JT. som brev-, navnevexling. KaUi.l.*23.

III.6), SV. våxling, jf. oldn. vfxlingr, skifting;

stnl. Veksel og Af-, Om-, Udveksling; nu
især i lidt stift skriftsprog ell. som sidsteled

i ssgr. (jf. VSO.)} vbs. til veksle. I) til veksle

1; ofte m. tanke paa skiftende livskaar, skæb-

nens omskiftelser. *(jeg) har levet under
|

Evig Vexling, Fryd og ¥est. Heib.Dv. 111.

*Dit Øie ved Naturens Mangler stødes;
|

Dens Vexling skaffede dig Tvivl og Frygt.

10 Hrz.D.III.209. *Skjebners Vexling. Boye.PS.
1.161. Livets Veksling i Naturens Ufor-
anderlighed. yi7/i^nd.^Z).72. Ved Historiens

Hjælp er vi i Stand til at følge de Veks-
linger, Verdensordenen har været under-
kastet. j4/!roc7iSc/itøZer.LF.295. jf. Afveksling
1.3: Et selskabeligt Kortspils Vexlinger og
Kampe maatte . . kunne more en saadan
^IdCD.d.Sibh. Tale overMelchior.(1834). 31. *bag
det stille Klosters Mure,

|
hvor uden Veks-

20 ling Dagens Timer skride. UBirkedal.LTF.
31.

\\ (jf. bet. 2) om tidsforhold. *jeg (0: Pan)
Aarets Tider

|
Fremkalder i en aldrig af-

brudt Yexling.Heib.Poet.III.e. JHSmidth.
Poes.7. *Kjærligheden . . holder ud, til-

trods for Tidens YexUng. Heib.Poet.IX.
193. smst.III.55. 2) til veksle 2. en Vexling

(af kurfyrsteværdigheden) imellem de tvende
Linier, den Bæyerske og den Pfaltziske.

SUnge.ChrIV.1052. Veksling af Udsæd. T/P.
30 1907.479. 3) til veksle 3. sml. Moth.V99 og

Kugleveksling.
|| (jf. veksle 3.8^ m. h. t.

skriftlige udfærdigelser, ytringer olgn. se Brev-,

Menings-, Note-, Ord-, Replik-, Skrift-,

Tankeveksling.
|| (jf. veksle 3.4) m. h. t.

penge. Stoud.Emb.47. HandelsTekn.165. (sml.

Veksel-, Vekslepenge^ f- smaae Vexlings-
Penge af Kaåhher. LTid. 1760.295.

|| f
konkr., om værdipapir, veksel (2). jf.: Penge-
Vexeler . . har været bekiendt i det gamle

40 Rom . . Hr. A. viser dernæst Penge- Vex-
li ugernes Brug hos andre Nationer. LTtd.
1744.169 samt: »Jeg blev end aldrig riig ved
Renter,

|
Selv er ey Mamon min Patron,

|

Min Capital er den, ieg venter
| Mod Vex-

lings Obligation f';/. Vekselobligation^. |

Dog bort, Metal fra Mynteril
|
Naar Glasset

har ChTamh&mhuU. Stub.84.

I. Vel, et. [væl] best.f. (i ssgr., se Almen-
vel^ -let ['væl'at] (sv. val, no. vol(l), ty.

50 wohl, jf. eng. weal; af II. vel (3); isa^ O)
hvad der hører til og betinger en persons ell.

et fællesskabs gunstige (gode, lyfckelige) til-

stand ell. vilkaar; gavn; bedste (II); vel-

færd; velvære; især i forb. m. gen. (i forb.

som byens, folkets, individets vel osv.; jf.

Borger-, Folke-, Menneske-, Statsvel^ ell.

m. attrib. adj. i forb. som det almene (se

almen l.a, 7/. Almenvel), fælles (se II. fæl-

les 1, jf. Fællesveiy vel, det (ell. dit osv.)

M evige (vAph.(1764). VKHjort.F.I.41. PE
Mall.*41L S&B.), legemlige (Scherfig.Fu.

71), timelige (BalthBang.(AfJonas Collins

Papirer, (udg. 1871). 292). Hilmar Wulff. VL.
67) vel, en« sande vel (Weinwich.Stevns.*

XXVI. Rentrykt >V, 1961 60
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(1798). 44. VSO.), ens eget vel (NPWi-
wel.JL.66. LolfO.) olgn., ofte i udtryk som

befordre, betænke (vAph.(1764). VSO.),

fremme (5Mos.23.6(Chr.VIogl931 afvig.)),

se paa, tænke paa (Phil. 4. 10 (1907)),

varetage (Sundbo.FS.1.352), ville (Riber.

1.84. Katek.§14. Røse.MD.115) ens ell. sit

eget (sande) vel, det er til dit eget
vel olgn. (PAHeih.Sk.lV.76. MO.). *Et va-

rigt Vel er dog engang at f[nå&.Stub.*36. i'o

*Vi veed, paa Byens Vel De altid see,
|

Men Byens Vel beroer derpaa,
|
At vi

vor Smed igien maae faae.Wess.237. *Vi

klinke paa Eders Lykke
|
Og Eders Frem-

tids 'Vel.Hrz.X.142. mangen Gang har du
trodset |

Den faldende Regn
|
Og den iis-

koldtstormende Østvind . .
|
Naar det gjaldt

at kæmpe for Menneskers Vel. Hauch.Lyr.69.

din dybe Pønsen . . har Dit Fædrelands Vel

til Formaal ! *S'c/iacA;.45. han søgte sit Folks 20

Vel (Chr.VI: søgte det gode for sit folkj.

Esth.10.3. jf. II. hel 6.2: det heles vel. MO.
PHans.KK.226. MeddRytt.91.

|| (1. Ir.) m. h. t.

dyr ell. plante: (god) trivsel, alt, hvad der

kan tjene til Træernes Vel. Ydun.(Kbh.)1894.
142.

II jf. vel født osv. (se u. II. vel 3.2),

om lykkeligt forhold: *0 fire store Yéil Stub.^

156. sml. PSyvsDanske Ordsprog.(udg.l944).

nr.2790 (og kommentaren hertil). \\ om vel-

gerning olgn. Naar jeg nu, om Gud vil, 30

bliver Ritmester, og Oberst . . da skal jeg

overøse Dem (0: min stedfader) med Vel.

Eiv.(1914).IY283. nu kun, uden skarp ad-

skillelse fra II. vel 4.2, i forb. som gøre vel:

*Han virkede, blev Mand, og giorde Vel.

Rein.222. O, hvilken Fryd, useet og hemme-
ligt at gjøre YeUWinth.Krum.32. DanmRig
Hist.I.810.

II
i modsætn.-forb. *Mere moder-

ligt, i Vel og Smerte,
|
Ak end dit, slog intet

Moderhierte. Oehl.Digte.IL (1823).386. *Med 40

den Tro i Vel og Vaande
|
Lever Herrens

Menighed. Grundtv.SS.Y131. især i forb. ve
og vel, se I. Ve 2. || i navne paa selskaber

som Selskabet for Norges Vel, et 1809
stiftet selskab til fremme af Norges nærings-
veje, folkeoplysning olgn. Sal.*XXI.208 f. nu
især i navne paa velgørende foreninger, fx.

Smaabørns Vel, Tunghøres Vel, Ungdom-
mens Vel (se Krak.1938.IL2629.2649.2625).

II. vel, adv. (og adj.) [væl] Høysg.AG.29. 50

56.99f. (dial.Y&l. Moth.V99 {„Cimhr.''). Blich.

EB.19ofl. Rask.FynskeBS.67. Brenderup.§66.
jf. Flemløse.53.189. Feilb.). {ænyd. glda.æda.
d. s. ell. val, wal (Brøndum-Nielsen.GG.191 f.

jf. Kalk. IV 786), run. wel, wæl (Brøndum-
Nielsen.GG.1.191), sv. val, no. vel, oldn. vel
(glno. ogs. v&\), eng. well, ty. wohl (oht.

wela, wola^, holl. wel, jf. got. waila; rimelig-
vis besl. m. ville, Vilje; jf. vælig || i bet. A
(og C) udtales ordet som regel trykstærkt, e'o

undtagen i bet. 5.3 ; i bet. B er det alm. tryk-
svagt uden for bet. 7.1-2 og 9.5 || i bet. A
som adv. til god (bedre, bedst), ofte (med
tilnærmelse til ssgr.) i forb. m. perf. part.

(jf. MO. VSO.), men (uden for enkelte sær-

lige udtryk, især u. bet. 2.3, 3.2-5, b.2-3) nu
i alm. rigsspr. mindre br. (trængt tilbage af
godt ofi.), i nogen grad dog anv. af forsk,

forfattere, se Harry And. JL. 164 ff. Studier
Dahlerup.108)

A. knyttet til et enkelt sætn.-led ell. staa-

ende abs., som udtryk for tilbørlighed, ønskelig-

hed, passelighed.

') (if- god 1; ofte med overgang til bet.

2-5) i al alm.: paa den rette, tilbørlige
maade; godt. Tørv- Stakkene settes saa-

ledes, at Luften kan vel trække igien-

nem dem. JPPrahl.AC.103. Mennesket træ-

der (ofte) fyrig frem paa Christendommens
Bane, men trættes eller falder før han naaer
Maalet. Brochmand var ikke Menneske paa
den Maade; han begyndte vel, han endte

hedTe.Mall.SgH.25. *Bruger Tiden vel, den
iler saare hastig hen. Blich.D.^11.81. „hvor-
ledes skikker Trine sig?" . . „Vel nok,

Madara 'RdLr."Heib.April.39(se ogs. skikke

2.s). hun (kunde) ikke Andet end ængstes
for, at det Samliv, de saa vel havde be-

gyndt . . kunde blive . . afbrudt. JPJac./.135.

(jf. bet.4:.2) spec. i forb. gøre vel (i). Jeg
holder for, at vi giorde vel, om vi indgav
et Forslag til Raadet derom. Holb.Kandst.

11.1. *alt hvad Himlen gjør det gjør den
altid ve\.Tullin.I.227. Heib.Poet.VI1.109 (se

u. gøre 11. ij. man gør vel i at vende Blikket

mod noget andet. JørgenNiels.D.163. (kom-
me) vel i lag, se Lag 3.1. kvemme, lade

(IV 7.3-4), passe (III.l.i), sidde (II.7.2) (en)

vel, se kvemme (II) osv. arte sig, skaa (I.l.i)

sig, te (III.2.2) sig vel, se arte (3.2) osr.

væn dig til at bære din lykke vel, se 1.

Lykke 3. den hest drikker ikke vel, man
skal nøde til vands, se IL nøde 1.3.. den har

levet vel, som har levet i det skjulte, se III.

leve 4.1. „Red vel under mig," siger rugen,

„jeg vil selv hylle paa mig," se VI. rede 2.i.

den, der smør(er) vel, kør(er) vel, se III.

smøre 1.3. den sommer og den eng saa vel

kunne sammen, se Sommer 1.4. jf. bet. 3.4

(og god 1.4J.* Forbindingen blev aftagen,

Saaret saae vel nd.BiblLæg.XV11.272. være
vel ved kræfter (Schaldem.SkB.99) ell. alm.

ved magt, se Magt 5.1-2 og 4. jf. bet. 6.1:

to hunde forliges ej vel om eet ben, eller to

friere om een brud, se III. to 2.
||
(med over-

gang til ssg.) i forb. m. part., især perf. part.

Sengen er vel redt. Moth.V99. (en) vel me-

ritered Yert.Holb.llJ.1.6. vel tilspundsede

Fade.VareL.(1807).III.316. Bang.L.5(se u.

Musehale 3j. Beholderne (skal) transpor-

teres paa Bærebøre, vel overdækkede med
TæTpTper.Bardenfi.Søm.II.151. være vel svøbt

i maar, se II. Maar 2. være vel skaaren for

tungebaand(et), se Tungebaand 3.1. vel af-

lagt, begyndt, bevandret (1 og 2), kondi-

tioneret (3.1), opdragen (2.i), optugtet, pro-

portioneret, skabt (1.2.2), sorteret (1.2), stu-

deret (5.1), tillavet (I.1-2), tonet (I.2) ofl.,
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se aflægge (4.2), begynde (l.i, jf. fuldende 2)

osv. være vel kørende, se II. køre 8.

2) (jf. I. bedre 1.2, god Z) med særlig

forestilling om dygtighed, fuldkommen-
hed, nøjagtighed, præcision m. h. t. (re-

sultatet af) en personlig virksomhed. 2.1) i al

olm., om virksomhed, færdighed olgn.

•Ikke da laster jeg Dig (o: en terne) et Ord,
|

Hvad Du syer vel eller ilde. AbrahNyer
Rahb.III.8. *Det ringer nu af Vagt.

|
For

Natten god | Fald Gud til Fod,
| Tag Tiden

vel i Agtl Vægtervers. Kl. 4. PI.*"/*!?!?.!!.

§7 (se I. Naade 1.4^. Jeg har forrettet min
Commission meget \el.Holb.HP.I.3. Man
dandser ikke vel, naar Gulvet er knortet

og ujævnt. sa.MTkr.66. De Ældste, som
forestaa deres Embed vel, skal holdes dob-

belt Belønning værå.Høysg.S.SS. være vel

til fods, se u. Fod 1.5. sidde vel til hest, se

Hest 1.2. man kan aldrig saa vel forgylde 20

skarn, at det jo lugter, se I. Skarn l.i. skilles

vel ved (et arbejde olgn.), se II. skille 8.4.

vel truffen, se veltruffen. 2.2) m.h.t. tale,

udtryksevne olgn. jeg bilder mig ind, at

hvo der kand føre samme Tale vel, kand
faa hvilken brav Mands Datter hånd vil

hegidsre. Holb.Kandst.1.3. jeg kand nok stiile

et Brev saavel som nogen. sa.llJ.IV.2. det

er . . fornødent, at de som skulle prædike
offentlig, lære at tale vél.JSneed.1.54. Ger- 30

ner . . havde studeret i Engeland, og talede

det engelske Sprog \é[. Mall.SgH.203. den
Skriftkloge sagde til ham: Mester! du haver
talet vel (Chr.VI: smukt; 1907: rigtigt; og
efter Sandhed. Afarc.22.32. Rektor (medens
der læses). *Godt, godt! overmåde vel I

|

Sådan skal det gå fra gry til kvæld. Hosfr.

8D.I.188. KMunk.EI.70(8e III. spille I.2;.

prædike, tale vel i en lygte, se I. Lygte 1.8.

"I turneret, se I. turnere 2. (jf. bet. lO.i ; 40
rr højtid., gldgs.) som anerkendelse ell. god-

ndelse af en andens ytring (argumentation):
Ipt (var ikke) klogt, om jeg blottede mig
r Dem, der slet intet veed om mig" .

.

Vel talt!" sagde jcg.Tode.IX.Se. Bredahl.

\ 1.79. KMunk.EI.99. paa lign. maade (jf.

I. svare l.i slutn.): vel syaxetlEJessen.RI.Sé.

2.3) m.h.t. sansning, opmærksom iagt-

tagelse, tænkning, forstaaelse, viden.

I maae vel see til her Vert! at I skaffer os 50

f;od ^sklHolb. Pants. 1.4. Betænk dig der-

ore vel, førend du skiber ind udi dette

irtøj. sa.MTkr.571. •Jeg føler alt for vel,
|

At jeg er ikke skabt til denne Ære.O«Al.

ND.272. *UeT er jeg, skjøn Anne! du kjen-

diT mig saa vel, |
Vil du min Huustroe

\Vinth.D.(1828).103. •Jeg mindes vel

I, gid jeg var der igjen,
|
Der Timerne

sa« sagtelig gled hen. Hauch.RF.f.141. Sor-

rento er en af de skjønneste Dale . . naar 50

man stiger op paa et af (husenes) flade Tage
. . seer man det ve\.8a.Mf 11.158. jf. se ll.ie:

jeg siger Dem:|Sc vel til, at De ikke . . knæk-
ker Halsen !P(m/.DD.72. agte (l.i), beregne

(3.2), forstaa (I.l.s), mærke (III.2.2), over-

veje (2) vel ofl., se agte osv. (jf. helt vel u. II.

hel 8.2). se sig vel for ell. om, se u. I. Ræv
2.3, se 10.1. vel at forstaa, at mærke, se

II. forstaa 5 slutn., III. mærke 2.2. vel be-
kendt, se bekendt l.i og 2.1-2. En historisk

Proces behøver ingenlunde blot at betragtes

som en Kæde af Aarsager og Virkninger . .

vel (alm.: retj beset er den ogsaa en Serie

af Billeder. Elling.H. 7. (alt) vel betænkt
(Gjel.KH.37), overlagt, overvejet, se

betænke 1.3, overlægge 3.4, overveje 2.
||

spec. (til dels med overgang til bet. B) i forb.

m. vide. „endskiønt mit Legeme var i Ty-
boes Krigshær, saa var dog min Siæl udi

Magisterens." — „Jeg veed det heel vel,

JesperV'Holb.Tyb.YS. Han taler godt for

sig, med megen Vittighed, men han veed
altfor vel, at han er vittig. Heib.TR.nr.34.2.

*og veed I saare vel,
|
det var os, der brød

FoThund.Gjel.HS.21. Det er noget, enhver
brav Mand hér i Sognet véd godt og vel.

HKaarsb.DT.27. jf. bet.l.i: Vi skal vel vide

at tvinge ham til at høre os\ Drachm.Gurre.

(1898).19. AaHer7nann.PH.i5. vel vidende.
vAph.(1764). derom var . . Christiern Peder-

sen vel vidende. CSPet.Litt.230. spec. (som
adjektivisk appos.) med bisætn. som obj.:

(de) agtede den erhvervede Seyer saa got

som intet, vel vidende, at de raaatte holde

en ny Tretning. Schousbølle. Saxo. 13 8. 01!

sagde han højt, vel vidende, at ingen hørte

h&m.Aa Hermann. PH. 52.
|| (jf. II. bene 2)

t brugt abs., som eksamenskarakter, med Ka-
rakteren . . Vel til den praktiske Prøve (o : ved

den „ufuldstændige"juridiske eksamen). Lov *'/»

1868.§10. 2.4) m.h.t. forvaring, opbeva-
ring olgn., m. bibet. af ansvarsfølelse, om-
sorg, forsigtighed. Saavel skal jeg (0: dron-

ningen) vogte hende (0: Tove) og gjemrae,
|

Alt som, Kong Valdemar, I selv var hjemme.
AbrahNyerRahb.il.251. en Konge (bør) vel

vogte sig, at han ikke lætteligen troer (alle)

Beikyldnxngex. Schousbølle.Saxo.372. jeg (er)

forsikret paa, at disse Blade baade
|

. .

bliver læst' og vel bevarede,
|
Om du end

skulde dem . .
|
Nedputte paa dit Bryst

i god Forvareise. Graa/i.PT.//. 23/. Gjem
Skatten vel for rænkefulde Tyve. PMøll.ES.
III.6(se ogs. III. gemme 2.1^. •Men ham
til Mand at tage,

|
Det blev mig ei paalagt

. .
I
Jog ta'r mig vol iagt. Winth.HF.103.

•I Skoven jeg saae hende første Gang,
|

I vogte den Jomfru vell Hauch.LDR.219.
Sidesmøgerne vogtede vi os vel for at he-

txdide.Oalsch.SR.264. jf.: vi passer paa hin-

anden, vi to Galne, saa vel vi kan. VfJac.

1.163. gud (fri og) bevare os vel, se bo-

vare 6. (være) vel bevaret ell. forvaret,
se bevare 4, forvare I.2, 3.8. 2.5) ijf. ty.

wohlauf samt frisk op (u. frisk b.^) og velan

;

nu ikke i alm. spr.) med afsvækket bet., anv.

(ellipt.) som opmuntrende tilraab: vel op,

se u. op 14.1.

60*
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3) (jf. I. bedre 1.8, god 2) med særlig fore-

stilling om ønskelig, gunstig, behagelig

art, beskaffenhed, tilstand. 3.1) om hvad

der fremkalder lystfølelse, behag, til-

fredshed, velbefindende, glæde. Ny Viise

Om Peder Paars . . Klinger vel til alleslags

Instrumenter, i sær til Hackebræt eller Lire.

Holb.Paars.^Titelblad (se ogs. u. II. klinge l.i

og Kvindegunst^. *A1 sand Oplysning er

mild og blid,
[
Saadan vort Hjerte maa vel lo

he\\3ige.Grundtv.Udv.X.78(se ogs. behage l.i^.

Denne Stilhed gør hende vel. KAabye.KA. 72

(se ogs. gøre 11.). bekomme, hue (II. 2), lugte

(l.i), smage (l.i og 2.2) vel, se bekomme (1)

CSV. (jf. velbekomme ndf.). jf.bet. 3.2-3: den
franske Dames Elskværdighed, der er saa

vel for den Fremmede. HCAnd. ML. 278.

3.2) om (gunstig , heldig, lykkelig)
skæbnetilskikkelse

,
(skæbnebestemt) per-

sonlig adfærd olgn. (om udtr. vel dig olgn. 20

se bet. 3.6^. Ær din Fader og din Moder , ,

at det maa gaae dig vel i Landet, som Her-
ren din Gud giver dig. 5Mos. 5.16 (se ogs. gaa
10.1^. lSam.20.7 (se II. staa 14.i slutn.).

Vel født er vel (jf. bet. 8.1; en Trøst,
|

Men bedre vel (jf. bet. 1) opdragen;
]
Vel

gift er Livets Lyst,
|
Vel død er hele Sagen.

Stub.'156. T. har havdt særdeles vel (olm.:

godt; se IV have 9.5j af at komme ud i

Yerden.HGAnd.BCÆ.1.201. Baadene (blev) 30

under de farligste Forhold satte i Vandet og
lykkeligt og vel hem&ndede. MylErich.S.122.
Det stod ellers vel til paa Kejsergaarden.
KAabye. Fruen til Kejsergaarden. (1943). 18 2

.

om alt gaar vel, rejser jeg i Morgen. D&H.
fare vel, se II. fare 4. rage vel an, se III.

rage 2.2. sidde vel, se II. sidde 3.4 (om nu
sidder vi alle vel osv. se Flæsk 1.2^. i forb.

m. (perf.) part.: være vel faren, se II. fare

4.1. være vel opskørtet, se opskørte 2.2. have 40

(være) vel rejst, se III. rejse l.i. jf. bet. 6.1:

være vel hjulpen, holden (2.2), tjent (4.4)

(med noget), se hjælpe (7.i) osv. \\ i særlige

(personlige) udtryk for gunstig, behagelig til-

værelsesform olgn.: leve (III.3.i) vel (Holb.
Jep.Y.6), sove (2.i) vel olgn., især som
(dagl.) ønske ell. hilsen (til dels med afsvæk-
ket bet.): vel mødt (Vl,4), opstaaet (I.2);

far (II.4.2), lev (III.3.1), sov (2.i) vel, se

møde osv.
|| (med overgang til adj.) anv. som 50

præd. i upers. sætn.: det er ell. var vel
ell. vel var det (spec. i talem. galt ell.

ilde gik det, og vel var det, se gaa IO.2,

II. gal 6 slutn., III. ilde 2.i^, uden subj.,

i (sammenlignende) bisætn. m. som (1.3):
som vel var ^Vred var hun nu ikke, som
vel vax.HansPovls.HF.151. KMKofoed.Born-
holmskeSærlinge.(1934).145) , som konstate-
ring af noget beklageligt, uheldigt: det er ell.

var ikke saa vel (Hjort.KritLit.III.141. eo
SvGrundtv. FÆ. IL 162. Hans Povls. HF. 55),
som (beklagende) ønske: give (se I. give 3.4^
ell. (nu) gud give (PNJørg.S.47) ell. (især)

gid (1.2) detvarsaavel! (Holb.HP.IIL

11. Heib.Poet.VL265. Hrz.XVI.26. i sa. bet.:

Var det saa vcl.ErlKrist.DH.200) . „Jeg har
siddet at skrive den heele Dag." — „Jeg
vilde ønske, at det var saa vel, og at I en-

gang vilde slaae jer til Stadighed." //oi6.

Masc.1.4. Hvor naadig den Herre er I det

er vel at jeg (o: en landsbydegn) kan forstaae

ham (0: jøden Salomon, der taler tysk).

PAHeib.Sk.Ill.392. „Moder, jeg troer jeg

kommer mig!" .. „Gid det var saa vel!"

sagde Moderen, men hun troede ikke at

det skete. HCAnd.(1919). III. 72. Nej det

var ikke saa vel, at vi kunde gøre Dem
til en rig Mand; der var nok ikke noget,

vi hellere vilde. AndNx.MR.248. jf. flg. bet.-

gruppe: det er vel! (som Svar paa et Praj).

Scheller.MarO. || ellipt.; spec. (jf. II. al 3.1^

4>, i udtr. alt vel (om bord), skildvagtens

ell. udkiggens praj om natten, naar der slaas

glas; ogs. som melding fra et skib, angivende

at alt staar godt til om bord (jf. u. rappor-

tere 1;. SøLex.(1808). Scheller.MarO. (| om
udtr. godt og vel ('om osv.) se u. god 10.3

;

om vel dig! olgn. se ndf. bet. 3.6. 3.3) (jf. bet.

3.4^ om levende væsen, især person, der føler

behag, legemligt ell. sjæleligt velbefin-
dende, glæde (ved noget); især i forb. be-

finde (se befinde 3.2^, føle sig vel, leve vel

(jf. Vellevned^, (højtid., arkais.:) lide vel

(se III. lide 3), især tidligere (jf. bet. S.i)

være vel (HHans.PD.14. Jacobi.(Skuesp.VIL

13). Heib.Pros.IX.74. jf. AnkerJensen.HCAn-
dersens sprog.(1929).196), synes vel om (se

synes 4.1-2), spec. (med overgang til ssgr.)

vel fornøjet, tilfreds, tilpas (se u. vel-for-

nøjet, -tilfreds, -tilpasj, vel til mode (se

II. Mod l.s) ofl. * (fuglen) flagred med
Vinge, hun lod vel om (0: viste sig glad

derved). DFU. I.nr.13.11. Gud glæde hendes

Siæl, hun er nu vel det Guds Barn, og er

skildt fra denne Yerden. Holb. Bars. II. 12.

Jeg var saa usigelig vel i det venskabelige

Euus. Bagges. L.I.49. Han begyndte at føle

sig vel og hyggelig.Goldschm.BlS.1.180. In-
denfor (o: i kirken) er Sang og festlig Fred,

|

Og man føler sig saa vel derved. PFaJer.

VV114. Drachmann . . var heller ikke altid

vel ved at leve sammen med en ung Kvinde,

som havde smaat Begreb om Husholdning

og Orden. Rubow.HolgerDrachmannsUngdom.
(1940). 46. jf. kunne 20: koen kan ej vel

med muskat, se Muskat 1.2. 3.4) spec. (med

overgang til adj.) som udtryk for (øjeblik-

kelig) legemlig ell. sjælelig (helbreds) til-

stand: rask (II.4); friste; sund; ogs.: af

et godt (frisk, smukt) udseende. „Hel-

breden kand ikke være synderlig hos Folk

af min Alder." — „I seer dog hiertelig

vel nd." Holb. Er. III. 5. Nu seer Majoren

Gudskeelov vel ud igjen. Men han var ilde

tikedt af Søsygen. £rrs.Y222. Marie er meget

kjønnere idag end hun pleier være. Hun seer

saa vel ud. smst.258. \\ nu især (som præd.)

i forb. m. blive ell. (oftest) føle sig, være;
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t alm. (tale)spr. navnlig i nægtende forb. (jf.

uvel/' ikke befinde sig, fole sig, være
(rigtig, helt) vel, føle sig (noget, lidt)

utilpas. Monfrere! du seer saa ilde ud i Dag.
Est du icke vel? Holb.UHH.1.5. Hun skal,

efter hans Sigende, ikke være ret vel endnu.
uesp.III,1.50. Hun underrettede mig om

. at hun nu var vel og uden al Fare. Gylb.

(1849).IX.66. Jeg er særdeles vel.I^C^nd.

Breve. 1. 223 (jf. Anker Jensen.H CAndersens
sprog.(1929).196). „Er Du syg?" . . „Nei,

men jeg er ikke rigtig vel, fordi jeg ikke

har faaet min vante Nattero." GoWscAm.F.
171. De er saa frisk og vel, at vi kunne ride

omkring paa vore Godser sammen. £^o/oed-

Hansen.KA.I.143. Lange evige Tiders For-

voksning af Sindet løste sig op i Ingenting,

hun blev saa vel og saa m&t.JVJens.HF.98.
Er du ikke vel, Kirsten? AHenningsen.BM.
159.

II (jf. II. rask 4 slutn.; dagl., spøg.)

i forb. (ikke) rigtig vel, (ikke) ved sine

fulde fem (ikke rigtig klog, vel forvaret). De
er vist inte rigtig vel deroppe (o: i hovedet) \

Esm.lKjøbenhavn.(1891).176. Undskyld .

.

at jeg taler saa frit, men er De egentlig rig-

tig vel?KLars.GV108. Han lo. „En skønne
Dag lukker du vel din Virtuos ud!" Hun
saa op, yderst forbavset ved Tanken. „Er
du rigtig vel! Saa havde jeg ham jo ikke

meTe.''0Kung.SS.12. 3.5) med afsvækket bet.,

i udtryk for en tidsbestemt forandring ell.

afslutning (fuldendelse) af en virksom-
hed ell. tilstand. \\ i udtryk for en (ønskelig)

tilstand, der (beklageligvis) pludselig afbrydes;

i en forb. som naar (jeg) vel (osv.), bedst (4)

som (jeg osv.); netop som; just som. naar
jeg vel troer, at Alt er i Orden, saa kommer
du og kalfatrer det om. Hrz.

I

II.49. \\ især

med samme anv. som godt og vel u. god 2.4,

lykkelig(t) og vel u. lykkelig 1.2; dels m.h.t.

noget fremtidigt, som udtryk for, at noget

•rukes paa heldig maade ell. snarest mulig
opnaaet. (husherren) er allevegne selv . . saa
at Pigerne ynsker tit. Gud give Mutter var
vel oppe igien, saa blev vi frie for dend
Kiøckenskriver, Holb.Bars. II. 2. sa.LSk.IV. 9
(se u. hænge 10.3^. Jeg vilde . . ønske . .

at jeg havde faaet ham (o: en død hund)
vel stedet til .Jorden. Heib.Poet.V 339. Vi
komme tidsnok til Harrestrup dennegang

• Var vi saa vel derfra, llerrel Ing.EM.^
1 1.(1828). 134. »ak, gid jeg vel var død!
Winth.D.(1832).273. Hør, Kone! jeg er saa
kjed af Jert Landliv, at jeg vilde ønske, jeg

•ad vel og lykkelig i mit Comptoir i Laxe-
' ^tiden. Hrz. X. 114. (hun) ønskede sig vel ude

af Døren. Elkjær.RK. 30. dels m. h. t. noget

fortidigt, dt*r (paa heldig maade) lige netop

j
(umiddelbart før, kort før) ell. (anv. i bisæln.

I m. førend, inden olgn.) endnu ikke helt, knap
' nok er fuldført, sket, opruiaet. Førend hun fik

;
vel udtalt, jog H. sit Sværd igiennem Brud-

; gommen. Schousbølle.8axo.209. Da den Gamle
! var vel borte, steeg Frits i en Hast ned af

Træet. PMøll.ES.111.28. ikke vel var Spørgs-
maalet ude, før Forvalteren . . satte et

Spillebord iTem.Blich.(1920).XX.22. Inden
Verten vel havde faaet denne Tilladelse ud-
færdiget, havde Districtslægen allerede ud-
seet sig en . . Stol. smst.XXIV.135. Den lille

Jomfru Petersen havde stor Møje med at
skjule sine Taarer, og da Entreedøren vel

havde lukket sig, ilede hun ind i sit Værelse
10 og græd bitterligt. Tops./S.i 77. Der var ikke
mange overflødige Klude . . naar Husmands-
konerne var vel ude (o: efter deres besøg).

Bang.HH.34. Brodersen kom altid bestemt
Klokken halv tolv, naar Fruen var vel

hjemme fra Kirken og havde faaet sat sig

hen med et AThe]de.KLars.OY45. Vel ude
fra Japan sigtede (skibet) mod Sydøst.
JVJens.RF.147. 3.6) ({jf. ty. wohl dir osv.;

højtid.) ellipt., i forb. m. hensobj.: vel dig
20 ost;, (ofte m. flg. relat. bisætn., Sit-sætn., be-

tingelses-bisætn.) , som udtryk for, at en prises

lykkelig: held (5.2) dig; lykkelig (2.i) du
(som). *Vel dig, din Sag er godl Stub.34.

Det Adverbie vel! pleye somme at sætte
imod vé! og da skulde man sige, f. E., Vel
dem, der kan foragte Verden! Men den Stiil

kommer os saa udenlandsk for, at den bru-
ges sjelden i Skrift, og aldrig i daglig Tale.

Høysg.S.211. Hroar min Broderi Du skiæl-

30 der din Dragt? . .
|
Skindet er stivt, af

umageligt Maal?
|
Vel Dig! det vænner til

Kobber og Sta&UOehl.Helge.(1814).17. Vel
Den, som søger Herren, om endog alene.

Mynst.Jubelf.l7. Vel mig, at jeg advarede
Dem, og vel mig dobbelt, at Advarselen bar
YT\iigt.Grundlv.B.II.25. *Vel Dig, som gik
med Ham (o: Jesus) i Livets Trængsler.
Rich.SD.81. *Vel mig, vel Dig, at Havet
har lagt | sin Ring om vort lille Land!

40 Drachm.UD.357. Vel den (1871: salige ere

de^, der vogter paa mine Veje!Ords.S.32

(1931). jf.: En herlig Stand (o: studentens)]

I gode Borgermænd!
|
Og vel for Jer, om

høit I agted den. Ploug.VVI1.41.
4) (jf. god 6{z-i)) med særlig forestilling

om venligt sindelag, sympati olgn. 4.1) »

al alm.: venligt; sympatisk; velvilligt;
i forb. som høre (7.1 ), lide (IV4.i), medhandle
(2.2), modtage (2.1-2), optage (4.4) vel, tage

50 (noget) vel op (Moth.T14. Schousbølle.Saxo.

165. S&B.IL452), tage (II.16.6) vel imod,
unde (II.l) vel ofl., se u. høre osv. med over-

gang til ssgr.: vel anskreven (2.2), hørt (6.8),

opsicreven (6), lidt (IV 4.4), sindet (l.i) ofl.,

se u. anskrive (samt Navn 3.1^ osv; med
overgang til bet. 6.1 : tro (en) vel, se III. tro

1.8. if. II. unde 3: * Drik, Kammerat I det er

vel dig undt. Hrz. Lyr. 1.48. sku moderen vel,

om du vil have datteren, te IV skue 1.2.

60 klap moderen vol paa laaret, saa faar du
datteren, se Laar 1.2. |l (dial.) med overgang
til adj.: venlig; velvillig; i forb. være vel

imod en (AntNiels.FL.III.140. Esp.SOl), se

ye\nd(FeHb.).i^)8omudlryk for medfølelse,
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medlidenhed, kærlighed, godgørenhed:
godt (6.4). *Jeg takker dig af Hierte . .

|

Min Frelser, for din Smerte,
|
Du meente

det saa \el.Rostgaard.TP.89. se vel til (for

en), ville (en) vel, se u. se 11. I6, ville, især

(jf. I. Vel^ i forh. gøre vel (mod en). De
giøre vel mod andre, for at giøre vel mod
sig selv. Basth.Tale.(1782).43. *Du . . altid

god, og altid glad,
\
Giør uophørlig vel mod

Nsisten. Bagges.Ep.314. At giøre vel mod de 10

Fattige. F/SO. se videre u. gøre 11. 1, høre 7.1,

Løndom 1, I. Pak 2.

5) (ji- god 4 og 9j som udiryk for grad,

omfang, ofte spec. høj grad, rigelighed,
ell. med afsvækket bet. som udtryk for om-
trentlighed. 5.1) passeligt; fuldt (ud);
rundeligt; rigeligt, du betaler vel det

du iker.Moth.VQB. De skibbrudne gøre Tam-
pen af Trossen godt fast . . stikke Ud- og
Indhaleren af Trossen, forvisse sig om, at 20

de skære vel fri af hinanden. Bardenfl.Søm.
1.291. vel spækket (pung), se spække 3.1.

det er vel vejet (0: der er god vægt), se u.

III. veje 3.1 slutn. tinge nøje og betale vel,

se III. nøje 3.2. jf. bet. 7.i: Hvorfor vil I

vægre Eder ved at modtage, hvad helt vel

I har ioTtient?ChievitzARecke.Lodsen.(1851).

62 (se ogs. u. fortjene 3.s). Han var en rigtig

Far, vel værd at se op til. Buchh.FD. 27.
||

i særlige (ellipt. anvendte) forb. m. perf. part.; 30

saaledes (især tidligere) ved udtryk for runde-
lighed m.h.t. maal ell. antal (m. bet.: snarest

større end angivet). „I siger, der var i Skri-

net —" — „10000 Rdlr. vel talt (orig.:

bien com^tés).'' KomGrønneg. 1.134. De veed,
at hendes Moder har halvandet Hierte, vel
maalt. PAHeib.Sk.IV15. nu spec. (^) i kom-
mandoudtryk, der betegner, at en virksomhed
(har naaet sit maal og derfor) skal ophøre.

Vel. Kan og betyde det samme som: nok. 40

Ex. Vel halet! Vel roet! o. s. \. Harboe.
MarO.(se ogs. III.ro l.i^. den øverste Nok
er allerede næsten oppe ved Bramsalingen,
og Styrmanden varskoer: „Vel hevet".
Kusk Jens. Søm. 202. Vel skoddet! Sports-
leks.II.652. \\ i forb. m. subst., der betegner

stof (masse), forraadsmidler olgn.; jf. godt
med (u. god d.i): „Vel med Vand!" var-
skoede Andenstyrmand (0: ved spulingen

af dækket). Ose Jens. SL. 186. (tidligere) ogs. 50
umiddelbart knyttet til subst.: glemmer intet

at sette altiid et Glas med vel Vand i derhos.
Kom Grønneg.1.92. at tractere vel (jf.bet.l)
for vel Penge, det kunde en Bonde paa Ama-
ger giøre . . men (hvordan skal) mand .

.

tractere vel for lit Penge, smst.95. gode Laa-
landske Ærter eller Valske Bønner med vel
Mad-Fæt over. smst. 98. Man kommer vel
Smør i en Steenpande og lader det brunes.
OeconH.[(1784).I.193.

|| (jf. saavel 1-2 og eo
(al)ligev'el^ i forb. (lige) saa vel (som),
(lige) saa fuldt (3.2) (som); i mindst lige saa
høj grad (som), meener I at jeg forstaar ikke
Latm, saa vel som jer Søn? jeg er en gam-

mel Academicus ieg.Holb.Er.1.2. KomGrøn-
neg.1.283 (se igen 8.4 slutn.). se videre u.

VIII. lige 4.4.
II ofte i forb. m. adj. ell. adi.,

som udtryk for en ret ell. temmelig høj grad;

(især tidligere) ogs.: meget; saare. Kirkens
Forsvar skal . . tilsee, at Gravene, særdelis

i Pest Tid, blive kaste vel dybe, tre Sæd-
lands (0: sjællandske) Alne i det ringeste.

DL.2—22—41. (hollænderne) bade (Ulfeld)

at vilde lade endnu en god Deel falde, og
sætte en vel ringere Taxi. Slange.ChrIV.1408.
*Bag ved ligger Finnesløvlil,

|
En By vel

stor og skiøn.Oehl.Digte.III.(1823).215. Der
var fattigt og øde og slet ikke peent . . Paa
Væggen hængte et Nyrnberger-Uhr uden
Kasse, et lille Skab og en Violin . . Alt vel

overtrukket med Støv og Spindelvæv. Winth.
Morsk.61. Man behøvede ikke at være sam-
men med hende vel tidt for at komme til

Klarhed om, hvorvidt hun kunde lide En.

JPJac.Il.239. *„du lade mig atter til Lau
det gå."

I

Den Havmand vorder så bl(

som en død:
|
„Da er vor Glæde vel fago

forød." Blaum.AH.^ (1896). 285. jf. bet. 2.3:

Vistnok var han sig sine Fortrin vel bevidst.

Pont.F. 1.21 7. sml. V nok 13: *(katten) efter

Rotten sprang,
|
men fik en Næse vel saa

lang. ThielosArier.il.36. jf. vel-byrdig, -lærd

olgn.: *Hr. Axel er vorden en Mand vel lærd.

Ing.VSt.(1824).5. *Der kneiser Sognefogdens
den velfornemme Gaard. Winth.D.(1832).272.

II
vel ell. (foransat ell. efterstillet) saa vel ^se

videre u. saavel 1^ ell. (i olm. rigsspr.) godt
og vel (se god 9.ij, ved angivelse af maal,

størrelse olgn.: fuldt ud; rigeligt; lidt ell.

noget mere end. *De Pust (o: slaget 2. april

1801) begynnt ve Kjerketie . .
|
Men Klok-

ken den bløw trej saawal (før kampen slut-

tede). Blich.EB.19. Saa vel tre Aar efter at

han havde forladt sit Esrom, satte A. igjen

Foden paa Sjællands Gunnd.NPWiwel.ÉS.
13. Kom ind! raabte Overlærer Tofte . . da

det en Morgen Klokken vel ni bankede paa
hans Bør.Schand.BS.346. Da er Klokken saa

vel ti om Altenen. JVJens.NH.35. det har

Anders Stigsen gjort sig betalt paa Samsø,

saa vel endda. Elkjær.RK.211. jf. fuld 3.2:

Skovene udgjøre . . fuldt og vel 2800 Tdr.

Land. NRasmSøkilde.B.164. \\ i forb. vel saa
('god, stor osv.), især med efterfølgende som:
fuldt (3.2) saa; nok (Vil) saa; mindst
lige saa (god osv.); i lidt ell. noget højere

grad (end), (kanonerne) sagdes at være vel

saa gode, som de Kongen hafde mistet udi

Slaget for Lutter. Slange.ChrIV646. St. xMor-

tens Kirke er ikke slet saa stor (o: som
St. Peders), men dog ogsaa en god Bygning,

og indvortes vel saa smuk. EPont.Atlas.Ilt.

98. hvad siger du om min Vise? Er den ikke

vel saa god som din? PAHeib. Sk. 11.351.

*(Palnatoke) paastod
|

. . i et Drikkelag .

.

At kunne løbe vel saa godt paa Skie
|
Som

nogen Mand, ja bedre selv end Kongen.
Oehl.P.(1809).10. Ing.VS.11.81. gamle Bir-
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the fik vel saa meget i sin Kurv, som Stine

havde ia,a.et.HUss.IH.154. 5^) med forestil-

ling otn en lidt ell. noget højere grad end til-

børligt ell. ønskeligt: lidt for; noget for;

lovlig (III.2.2); ogs. med (graduerende) adv.

i forb. noget (Holb.Rpb.III.il. Ing.EF.V
123) ell. (nu især) lidt (*Lidt vel (rettet af

forf. fra ior) h\ødsigtist.Ew.(1914).VI.188.

UCAnd.TB.II.41. Drachm.UB.81) vel stor(t)

osv. (flaaden) tovede vel længe, inden den 10

vilde dkrxi'VG:X&.Schousbølle.Saxo.20S. *I For-

dums Tid gik Troe vel vidt,
|

(Nu leider!

somme troe vel \iåt).'Wess.l52. at en Skov-
fogeds Søn skulde kappes med en Baron
om een af de skjønneste Piger . . dette var
lidt vel meget. rode./X.i62. Formodentlig
kommer det til Kamp mellem Dig og Arn-
giims Sønner. Tolv imod To ere rigtignok

vol m&nge.Oehl.ØS.(1841).37. Blich.(1920).

XXI.197(se u. stærk I.3). flere af de svenske 20

Studenter gjorde Talerne vel \a,nge.Goldsch7n.

F.268. Den lange Samtale (er) vel bred i

Forhold til sin Morsomhed. Brandes.III.442.
Aalborg — dette vel livfulde Sted. JacPalu-
dan.TS.14. hun havde faaet lidt vel meget
at dT\\iVe.KAabye.PT.57. 5.3) (til dels med
m-ergang til bet. B; t alm. tryksvagt) i forb.

med talord olgn.; med afsvækket bet. som
udiryk for omtrentlighed, ubestemthed.
•Saa kaste de deres Ryg tilsammen . .

|
de 30

to de vog vel femten
|

alt i saa snar en
S>t\ind.DFU.II.nr.21.13. Jeg har været vel

](X) gange udi Ærender paa Studengaarden

;

der maa endelig engang henge noget ved.

Holb.Tyb.IV12. iblandt saa mange hundrede,
ja vel tusende Werha,. Høysg.lPr.23. Vau-
iundur lod han kaste ned i et Taarn, vel

femten Favne under iord.Oehl.PSkr.il.39.
*Jeg vandrer . . foruden Ro,

|
Jeg slider

vel hundrede Saaler af Sko. PMøll.ES. 1.55. 40

•Jorden hilser den unge Vaar
| Vel tyve og flere

(Hauch. Lyr.*213: Vel tyve, ja flere^ Gange.
Hauch. (Iris. (1819). 118). Vel dobbelt saa-

meget havde jeg tilgode hos et Huus i kra-
ntenldm. Blich.(1920). XI. 213. •Han læste

det (0: et brev), han kyssed det . . |
Han

trykke d det vel tusinde | Gange til sit

Bryst. Winth.Digtn.177. han stamped vel

hundrede Gange paa Jorden og syntes for

det Meste, det lød saa synderlig hult, JPJac. 50

1.106. jf. het.9.\: •Hundred Aar vel skal

du h\\\v.Orhl.ØS.(1841).13. over Blomsterne
. *'d der i Luften . , vel tusind straa-

i'AomsteTmr. JPJac.II.118.

6) (med overgang til bel. l.\) som udiryk
' mulighed ell. tilbøjelighed. 6.1) (jf.

god 8^ som udiryk for, at noget kan ske (ud-
ftires) uden vanskelighed: let; godt. Mindre
uligheder spores , . indenfor hvert enkelt
af disse (sprogtrin) ; dog lader en yderligere 60

adskillelse sig ikke vol gennemføre. Vilh
Thoms.Afh. 1 1. 155. den varme seng og den
dovne ell. lade dreng kunne ej vel skilles

ad, se u, IV. lad og Seng 1.2. man faar vel

sag med fed so, se Sag 1. jf. bet. 7.i : det

kand vel skée.Moth.VlOO. 6.2) (jf. god IO.2;

som udtryk for tilbøjelighed, villighed: gerne
(3); i nægtende forb.: ikke (ret) gerne; nødig.

Hånd vil ikke vel miste det. MQth.V99. han
vil ikke vel til fat osv.), se u. ville. jf. bet.

7.1: Jeg vilde vel vide. vAph.(1764).
B. bestemmende en ytring som helhed.

7) som udtryk for en (forbeholden) forsik-
ring ell. forstærkelse af ytringen. 7.1) som
(forbeholden) forsikring, spec. som afvisning

af andre muligheder, af tvivl (hos vedk. selv

ell. andre), som udtryk for forventning om
en andens godkendelse ell. (jf. bet. 8) med en
vis indrømmende bet.: nok (V7); sandelig;
saa vist; godt nok; ofte (jf. V nok 7.2-4)

i forb. m. kunne, maatte, skulle, ville,

gide. „Hvilket forbandet Indfald." — „Det
maa du vel sige Aiv."Holb.HP.I.2. E. er

en Skurk (der) vil træde mig paa Halsen,
om han kunde komme til dermed; men
jeg skal vel forbyde ham det. PAHeib.Sk.I.
225. Jeg vel gad seet ham selv, hvis det
er s&ndt. Bagges.Gieng. 6. Som I siger, min
ædelig Herre!

|
Saa bør det vel sig være.

Oehl.Digtn.1.94. „Kjendte I den gode Ven?"
. . „Det lod jeg vel være . . Han bar luk-

ket Uielmgitter.'' Ing.EM.^II.(1828).93. den
Haand, der havde skilt hende fra Arthur,

syntes tillige en Hevnens og Giengieldelsens

Haand . . thi hendes Samvittighed sagde
hende vel, at Arthur i Grunden havde Ret
i sine Behreidelser. Hauch.SR.I.321. Det har
vel anet mig . . at De var Deres Onkels
fortræffelige Elev. Gylb.V222. Jeg kunde vel

vide det; jeg havde blot Ro saalænge ind-

til Moder saae mig. ChietitzARecke.FA.20.
det var os (0: Signes slægtninge), der brød
Forbund foruden alt Skæl.

|
Mine Brodre

vog Hagbards, han maatte dem vel hævne.
Gjel.HS.21. nu især i forb. meget vel:

Mandshovedet . . kan ogsaa meget vel være
Poul Møllers. Brøndum-Nielsen. PM. 15. en
slangflora, der i sin art . . meget vel kan
stå mål med den gængse storbyslang. Bom.
S.11.54. jf. II. blot 3.8: Seer man vel, hvor
perfect hånd forstaar det Handverk at

kopie Folk sammen. Ilolb.Vgs.V 5. \\ i forb.

m. tænke olgn., især i udtryk som tænkte
jeg det ikke vel (nu: nok^. Jo det er

vist Frieren, tænkte jeg ikke vel, at han
kom for (0: før) Tiden.Jlolb.Slu.II.l. sa.

llJ.Vll. Vi troer vel, at De er i Stand til

at forskaffe os det. PAHeib.Sk.I1.120. det

kunde jeg vel tænke, at ingen varig Troskab
fandtes hos en Udlænding. //auc/j.FZ.2i9.

smst.169.
II

svarende til V nok 7.7, som ud-

tryk for forventet samstemmighed; dels i forb.

vel nok, se u. V nok 7.7; dels parentetisk

ell. i relat. bisætn.: (som) du ved vel (nu
alm.: nok^. I har jo intet udstaaende med
ham, men hånd har haft en ProccB med
dend Barbeer, i ved vel selv. Holb.Bars.111.5.

sa.Jean.1.5. Kan Du huske den Aften, Du
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veed \e\?HMikkels.D.18. || vel (emfatisk)

stillet forrest i sætn.: (saa) vist. Han stod .

.

raed et Udtryk (af) den haabløseste For-

tvivlelse . . Og vel havde han Grund dertil.

Thi . . Zuleima, den Pige, han elskede, (var)

horttøTt.Goldschm.K.165. spec. (dagl.) som
forsikring, hvormed en mulighed (et forslag,

en indvending osv.) bekræftes ell. (i nægtende

forb.) afvises; i udtryk som vel skal du saa!

vel vil jeg ej! olgn. „Tror Du, vi kan køre i"o

uden Dig?" .. „Vel skal Du med, Far!"
Wied.Da.180. „er det saa galt fat?" — „Nej,

nej, vel er det ikke ne].''SKoch. Digteren.
(1907).223. *„Berte, kom her!" — „Nej vel

vil jeg ei."Bergstedt.D.40. Kør I nu, jeg

bliver her. — Vel gør du ej.LindskovHans.

NH.16. 7.2) (bet. 7.1 med tilnærmelse til

bet. 8) i modsætn.-forhold til et negativt

sætn.-led, anv. (i forb. men vel^ til be-

stemmelse af det (modsætningsvis) mulige ell. 20

rette (med de faktiske forhold stemmende):
(derimod) nok. ingen Jøde maatte tage

Aager eller Rente af en anden Jøde, men vel

af Fremmede. OeconT.1.49. *Naar ei Dyd be-

skytte kan,
I

Men vel Mæcenaten. PAHeib.
(Rahb.Tilsk.1797.271). * Snart Budet er til-

bage og fortæller:
|
Den unge Greve havde

han ei seet,
|
Men vel hans Moder. PalM.

D.IOO. *Jeg frygter ej din Kniv, men vel

dit Vanvid. Drachm.DD.65. Villa blev det 30

ikke til, men vel et lille sommerhvLS.MKlit-
gaard.MS.7. 7.3) (jf. ty. wohl samt lign. anv.

af alt (III.3), jo (3) ofl,.; poet., i folkevise-

ell. romance-stil (især hos Oehl.)) som betyd-

ningssvækket fyldeord. *Tage du saa mit
Skarlagenskind,

|
Af Fløiel det vel maa

\ære.Oehl.Digtn.I.93. *Gud Thor dertil vel

Tialfe,
|
Samt Lok' og Roska hvid. sa.NG.

(1819).34. *Freya . . har to skiære Hænder,
|

En Rose vel i hver. smst.112. *Da iilte dem 40

imøde Freiers gode Skosvend,
|
Vel Skirner

man ham nævner, smst.222. jf. bet. 2: *Hver
Ridder var saa pyntet, som han vel kunde
bedst,

I

Men smukkest var dog han paa den
skimlede Beat. Winth.D. (1828). 108. jf. bet.

6(1): *Vel alle Jordens Hære
|
Sprang frem

af deres nod.Oehl.NG.(1819).61.

8) med (mere fremtrædende) bet. af ind-
rømmelse. 8.1) (jf. bet. 1.2) især med efterføl-

gende men, (men) dog, alligevel olgn.: (sandt) 50
nok (V8); ganske vist; unægtelig. Herren
tugtede mig vel (1931 afvig.), men gav mig
ikke hen i Døden. Ps.ii8.i8. Folk siger vel
i Herredet, at Jeppe dricker; men de siger

icke, hvorfor Jeppe dnckeT.Holb.Jep.1.3,
Vel (jf. bet. 3.2) født er vel en Trøst,

|
Men

bedre vel (jf. bet. 1) opdragen. 5'<M&.'i56.

Wess.137. *Her er jeg, Prinds, vel har den
gamle Skude

|
Liidt meget, og er nær ved

Spaanehaugen,
|
Brug mig (0: alligevel), éo

Thaar.ES.151. *Mindet vel lader som ingen
Ting,

I
Er dog et lønligt Kildespring. Grundtv.

PS.VI.445. *Vel er jeg ikke Cæsar,
|
Og

disse Bølger ikke Rubicon;
|
Men dog jeg

siger: jacta est alea,.Heib.Elv.94. *Vel har
jeg tømt saa mangen Skaal,

|
Men ingen

beedsk, som den sidste. Winth.D.(1832).141.
En ung, bleg Pige, noget fregnet vel, men
med megen Sjæl i Øiet, løb dem imøde.
HCAnd.OT.1.73. *Jeg tænker idelig paa
Hunden,

|
Vel var den stor, men dog i

Grunden
(
Ei nær saa stor, ja neppe halv.

Wilst.D.III.12. midt i denne Henrykkelse
piner mig undertiden en usalig Længsel, der

vel er sød, men uendelig vemodig. Xo/oed-
Hansen.KA.1.145. Manden bød ham vel at

sidde ned, men det skete uden al Gæste-
venlighed. PonLZyP.y///.i24. mands list er

vel behænde osv., se II. behænde 2 slutn.

aanden er vel redebon, men kødet er skrø-

beligt, se Kød 6. (det er) vel sandt, se III,

sand 1.2 og 7. || i forsk, (nu næppe br.)

konstruktioner, dels i en sætn. uden pron. det,

med en at-sætn. som subj.: Vel foregives, at

slige Executioner skee, paa det at Kiettere

ikke skal forføre andre; men mon der ikke

ere andre Midler til at hindre saadant, end
ved de Vildfarendes Mord? Holb.Ep. 1. 363.

sa.MTkr.l04. spec. (jf. III. sand I.2) i udtr.

Vel er sandt, at en Kat-Unge er een af

de naragtigste Creature paa Jorden. sa.Ep.

11.173. sa.NF.1.21. sa.JH.II.94.233.297.
(derimod: Det er vel sant, at osv. sa. Vgs.

1.2). dels med vel stillet forrest i sætn. uden
inversion: Vel Dannemarkes Konger stedse

har ladet sig være angelegen at fremme
Handelen, men naar . . ingen Credit, hvad skal

en fattig Mand da giøre. PEdvFriis.S.187.

smst.l88f. 8.2) {jf. ty. ob wohl samt (i)hvor-

vel; sj.} i bisætn. ell. led med indrømmende
bet.: end (1.4.2). jeg slap for al Søesyge, ja

sov endogsaa, om vel i smaa Portjoner.

HCAnd.BCÆ.1.235. Kunde jeg vel ikke

komme i Theatret, saa kunde jeg nu hjemme
i en Krog sidde med Placaten og . . tænkte
. . mig sammen en heel Comedie. sa.ML.13.

9) (uden for bet. 9.5 i alm. anv. tryksvagt)

som udtryk for en formodning, et subjek-
tivt skøn m.h.t. rimelighed, sandsynlighed,

mulighed, ofte m. bet. af forventning om til-

slutning, bekræftelse fra den tiltaltes side; især

(mods. V nok 9-10^ anv. som udtryk for

usikkerhed, uvished, i hypotetiske spørgs-

maal (af høflig, beskeden art), formod-
ninger, ønsker olgn., ogs. (jf. bet. 8; spec.

i forb. m. kunne, maatte ofl.) med en ind-

rømmende (bi)bet. 9.1) i alm. (narrativ)

sætn., især hovedsætn.: formentlig; for-

modentlig; sagtens (2.i); rimeligvis;
vistnok; maaske (nok) ; ofte i forb. m. an-

dre adv. (der nuancerer bet. i forsk, retning),

i udtryk som vel ikke (8), næppe (2), sag-

tens (2.1; jf. I. sagte 2.3), vel (end)ogsaa,
da

(4J
vel, dog (2.2) vel, mon (IVl) vel,

især i hypotetiske udtryk i forb. m. kunne
(13-14), maatte (II.l og 3), monne (1-2),

skulle (III.3.1 og 5), turde, ville fse videre

u. disse ord), „end om jeg kand viise jer



9G1 vel Tel 962

Brev fra jer egen Faer, vil i da troe mig."
— „Ja, saa maatte jeg vel troe det/' Holb.

llJ.V.ll. Dette var alt det som jeg hørte;

maae skee hun sagde vel mere; men over

denne Tale . . blev jeg saa forskrækket,

at jeg igien faldt i Afmagt. Pa?HeZa./.505.

Denne (viin overbevisning) kan undertiden,

ja vel endog ofte, have været vrang. PAHeib.
E.338. *Det er ei den danske Tunge,

|
Det

er ei de vante Ord . .
|
Bedre er de vel i'o

maaskee, |
Ak! men det er ikke de.Oehl.

Digtn.1.120. Den Fremmede . . udbad (sig)

Huusly . . for to Underofficierer og 16 Re-
cruter . . Nu stod han op . . og gik ud, for

at see efter Transporten vel. Blich.f1920).

XXIX.7. *Jeg skulde sjunget lidt meer
maaskee —

|
Slaaskee vel ogsaa lidt bedre.

sa.Træk.3. „Jeg har forlagt Nøglen til mit
Klædeskab" . . „Saa skal jeg sende Bud
efter en Smed" . . „Nei . . det er ikke værdt; 20

jeg finder vel "iiøglen." Heib.Nei.(1836).24.

*En Qvinde, vel hans Moster, har lagt sig

ned paa Knæ. Hrz.D. 1.165. Jeg kjender et

Skjul, som vel Ingen skal finde. CBernh.
NF.IX.181. »Det havde nylig regnet,

I
Og

Klokken var vel otte. Aarestr.D.199. Hvad
er , . Kvindebevægelsens Kjerne? Dog vel

det, at Kvinden (ikke) skal være til, ene og
alene for at blive giit.Vodskov.SS.60. „jeg

haaber da, der kommer no'en" . . „Jeg véd 30

•'læn ikke. Men det gør der vel da."

i.DuF.198. Der kom nogen fra Restau-
rationen. Direktøren ve\. ErlKrist.DH.64.
Var Deres Ægteskab da ikke lykkeligt? —
Jo. Det var det \el. Scherfig. Fu. 177. vel

muligt, se mulig 1.2. vi mødes vel, om ikke
før, saa paa buntmagerens loft, se Y. møde
5.1. hvo sig lader tage i skægget, ham slaar
iri.in vel og paa munden, se I. Skæg 1.8.

t. 9.2-4: tænker du, at den Stat vel kan 40

tae . . hvori de fældte Domme intet

<\eyiIorreb.II.261. »Hør min Ven I |
Naar

• r du, at du vel | Kan komme dig igjen?

>n8Viser.327. jf. bet. 2.2: •Vil Du vel

. hvor Glæden boer,
|
Da følg med mig!

l>.(1920).III.104. 9^) t sætn. med en
• ell. mindre tydelig spørgende bet., men

uden spørgende form; m. lign. anv. som
» M. 9.1, men tillige tjenende til at fremhæve

>•< ipørgende (og hypotetiske) karakter. 50

Usrk anv. af vel i tilsvarende sætn.

ij'A.[).i). „I kiender vel den Bog?" —
J Jf'K gi*"" icke."IIolb.Kand8t.I.4. Hun

II nok være saa forliebt, som hun er, men
,hun vil, at han skal blive iigesaa hid-

• forstaaer I vel.sa.Hex.II.5. hvem kan
ne besynderlige Person være? Ringere
'" Præst eller Kiøbmand er det dog

ISnced.lV.114. det Haab tør vi vel

.:re 03 med. NyerupKnhh.V 1. 1. •Vor 60
f . . har lagt et stort Pund,

|
som de

'Ilf V.....I i en Hund. Oehl. Digte.(1803).
Ide vi snart vel udpakke vor

'. At Metallerne, uagtet deres

Forskiellighed have noget Væsentligt til-

fælleds, vil vel Ingen negte. Hauch.GM.124.

Nu var da vel alting kommet godt med.
Bang.T.9. „Du er gift vel?" spurgte Karen.
Lunde.F.25. „Hvad nu? de skal vel efter-

søges?" . . „Ja jeg ved ikke — det er næsten
Synd at forstyrre deres unge Lykke."^nd
Nx.PE.1.207. *Man kan vel ikke gøre for,

at man har Charme. Sommer i Tyrol, (overs,

operette. 1931). 12. \\ som høfligt, beskedent

(negativt formet) spørgsmaal. Hør kjære Hr.
Løve! Uden F'ortrydelse ! Jeg er saa skræk-
kelig forlegen for Penge; det var Dem vel

ikke muligt at betale mig min Regning idag?
Heib.KS.14. Der skulde vel ikke være lidt

Arbejde i Haven, Hr. Doktor?KLars.SF.93.
Jeg maatte vel ikke laane en Ven. Ohlsson.

S.186. det er Dem vel (helt) umidigt at

komme?
j || i (negativt formet) spørgsmaal,

der udtrykker forundring ell. forfærdelse (især

i forb. m. adv. som da, dog^. „Brylluppet
bliver med det Første." — „Ak det er

da vel aldrig sandt?" — „Jo gu er det
sandt, ]o\" Heib.Poet.V301. „hun faaer slet

Ingenting." — „Hvad siger De? Det er da
vel aldrig muligt?" — „Det er saamænd
baade muligt og vist." Hrz.IV142. „I har
dog vel ikke drukket? Ved alle Helgene,
drik ei!" sagde Prindsessen. Trm<^.iVot;.i36.

II
i udtryk for ironisk spot, irritation, vrede.

Hvad har ej Feil? I har vel aldrig feilet?
|

Troer I at Intet mangler Eder? Oehl.C.(1811).
95. Hva' rager det Dig! Du ka' vel ellers

passe Dig sæl, ka' J)\i\Wied.TK.192. Ud
med dig. Dreng! Du kunde vel tænke, at

du skulde sætte Kanden udenfor. ErlKrist.

DH.35. Du kan vel se, jeg har tr&y\t\ Elkjær.

MH.31. 9.3) (uden for tilfælde, der hører til

bet. 9.5, nu i rigsspr. O, især poet.) i spør-
gende hovedsætning med inversion (uden
indledende spørgeord), som udtryk for tvivl,

(undrende) uvished ell. en mere ell. mindre
sikker formodning: mon; monstro. \\ uden
tydelig forestilling om forventet svar af positiv

ell. negativ art. troer I vel, at I saa læt

kand skyde heele Raadhuuset ned med et

Pistolskud? Holb.Hex.II. 3. „Du synes mig
ikke at være uskikket (til kammerhusar).
Har du vel Lyst til at være det?" Mine
Miner fortolkede uden Tvivl min Taknem-
melighed. i5:u'.Ci9/4;./Y24(). „Du har jo hid-

indtil
I

Endnu ey været hos Aladdins Hu-
strue?" —

I
„Ney. Men hun tit har ønsket

sig min Omgang" . .
|
„Har hun vel seet

dig hidtil?" — „my."Oehl.PSkr.II.382. •Et
Milled af vor Frue |

Var naglet i Træets
Hark;

| Ved Siden af et Seilskib —
|
Var

det vel Noahs Ark? Winth.HF. 118. „Skulle

vi (s: et dansende par) vel staae derovre

hos Emilie Helsted?" sagde Vilhelm. „Hvor
De vil, den ene Plads er jo lige saa god
som den anden." CBernh.NF.IJ1.153. Vecd
du vel, at nu bliver det reent galt. Skulde
du troe det? Jeg har opsporet, at Julie .

.
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har hemmelige S&mmenkomsteT.Gylb.XI.lSS.

*Ak veed du vel, du stygge blinde Larve,
|

at du skal være Sommerfugl engang. T/iøgr

Lars.BB.9. kommer han vel i aften? Esp.SOl.

II
t udtryk med en vis negativ mening (og

forestilling om bekræftelse gennem et negativt

svar), skulde I vel kunde have tænkt, at

der var saadant til. Mutter? Holb.Hex.1. 3.

•Hvad vil du fattige Dievel med det Pul-

ver)*
I
Har du vel Raad til at betale det? lo

Oehl.PSkr.IL329. Nej 1 min Pensel skal ikke

vanhellige hendes himmelske Aasyn. Be-

høver jeg da vel et Billede af Yiende? Blich.

(1920).XI.181. har man vel hørt, at Nogen
er bleven tapper ved sin KonelKierk.VI.60.

Turde Adam vel erindre Eden . . turde

Adam gjøre dette? End mindre da jeg.

8mst.VI.327. Skulde jeg vel til Friere

trænge, |
Bare jeg vinker har jeg en Flok.

Bøgh.Dengraae Paletot.(1851). 7. Og skulde 20

vi vel have saa glemsomt et Sind;
|
Søster,

hvad er det Du siger? Drachm.DG.129. 9.4)

(i alm. spr. nu næsten kun som forstærkelse

i hypotetiske udtryk) i spørgende sætn. med
indledende spørgeord, m. lign. anv. som
i bet. 9.3.

II
uden tydelig forestilling om for-

ventet svar af positiv ell. negativ art. hvor
gammel er I vel nu, og hvor lenge har

I kaaget for Folk. Holb.Pants.II.2. Hvem
mon der vel kan banke? Wess.14. Jeg gad 30

dog vidst, hvad han vel har at sige . .
|
Alt

hvad han siger, tager jeg for Skemt. Grundtv.

Optr.II.23. Ham spurgte da den Møller:
|

„Hvor er Du vel ira,?''Winth.HF.26. Flere

havde beskrevet mig Goethe som en meget
fornem Mand, mon han vel vilde modtage
mig? HCAnd.ML.309. Naar kommer Vaa-
ren vel? Bagger.0B.81. Hvad er der vel at

fortælle om Barndommens kzx? Goldschm.
EJ.42. Hvad er vel Klokken? Tysl (et 40

Taarnuhr slaar) Halvtimeslaget. Drac^w.DZ).
121. Jeg stod lige overfor i Mørket . . blot

for at vide mig hende nær og fantasere over,

hvad hun vel kunde have at gøre. KLars.
AH.39.

II
i udtryk med en vis negativ mening

(og forventning om bekræftelse gennem et

negativt svar), hvoraf meener i vel, det
kommer, at det altid spøger meget i Kircker
af andet, end at mand der brænder Vox-
lys. Holb.Bars.III.3. Udi hvilket Folk haver 50

man vel seet større Politesse . . end udi det
gamle Atheniensiske? sa.Sp.///. 236. Hvad
Glæder skulde vel mangle de Salige. Basth.

Tale.(1782).71. ! Skjoldet springe Løver,
og Hjerter staae i Brand!

|
Hvor kunde jeg

vel bryde den dyre Skjolderand? Win<7i.Z).

(1828).110. Hvor reder Sommeren vel Blom-
stersengen

I

Meer rigt end her, ned til den
aabne Str&nd? HCAnd.SS.^XV1.170. Hvem
gemmer vi vel ellers vore Kranse til!

|

Søster, hvad er det Du siger? Drachm.DG.
129. Hvad var mit Land vel uden disse

Skowe? Jørg. Efterslæt. (1931). 45. jf. bet. 9.5:

(han har) bedet mig at spørge om De vel

har noget imod at jeg følger med. HC^nd.
BCÆ.I.47.

II (jf. IV mon 1.8^ i spørgsmaal

med to ved eller modstillede led. „Skipper,
tag Seilet ind!

|
Jeg (0: maagen) spaaer dig,

der kommer en Hvirvelvind." —
|
„Snak,

du Tosse, det kjender du ei;
|
Hvo er vel

Skipper, du eller ieg?" Kaalund. FB.nr. 4.

9.5) (til bet. 9.2-3; især talespr.) med tryk-

stærk (til dels emfatisk) anv., i en ytring

med negativ (spørgende) bet., som udtryk for

(sikker) forventning om negativt svar
(til bekræftelse af ytringen). „Constance,

hvad er det for et Brev?" — „O dot er in-

gen Ting." — „Ingen Ting? det er et Brev,

siger jeg." — „Nei saamæn er det ikke. Er
det vel et Brev, Trine?" — „Nei sandelig

er det ikke." Heib.April.57. „De leer jo .

.

saa er det vist ikke Deres Alvor? Er det

vel?" — „^ei." sa.Nei.(1836).48. Børnene
(sang) deres Vise: „Den Ene skal hænges,

|

Den Anden skal brændes! —" „Skal vi vel

hænges og brændes?" spurgte Storkeungerne.

„Nei vist ikke!" svarede Moderen. //C^nd.

(1919).1.270. Jeg fa; en døende) er bange
. . dér, hvor jeg skal hen, er det Vor-

herre, der raader . . Jeg har ikke gjort

meget Ondt, har jeg we\? JPJac.II.256. (den

4-aarige ser) spørgende hen til sin Mor, som
vilde hun sige: „Er jeg vel uartig?" £7 Z)a/jie-

rup.GT.8. (medicinen vilde doktoren) da ikke

give mig, hvis der ikke var Haab. Tror du
\e\?BMikkels.TF.107. jf. gøre 12.i: du slaar

mig ikke, gør du vel?
j

|| spec. svarende til bet.

9.2: vel? anv. (jf. bet. C; ellipt.) som (selvstæn-

digt) spørgeord, føjet til en ytring med negativ

mening. „Hvad er din (0: en læges) Agt?" . .
|

„Jeg (ved)
I

At Øiets Sygdom ved et dristigt

Snit
I

Med skarpe Instrumenter stundom
læges".

I

„Det vil du ikke? Vel, min Ebn
Jahia?" Hrz.KRD.28. Man skal blot holde ud

og ikke tabe Modet; vel, Hr. Fuldmægtig?
ikke tabe Modet. Drachm.UB.37. Da pres-

sedes Smerteskriget frem fra hendes Læber
. , og hun hviskede ganske sagte: „Vær
ikke vred — vel? — men det gør saa ondt."

Bang.P.130. naar bare du ikke vil gaa fra

mig — Men det vil du ikke. Vel? Det vil

du ikke; sig, at du ikke yiU KLars. Eibl.

103. „Du er jo da ikke bange for Far —
vel Hagbarth?" „Næ-ej," hikkede Drengen.

Pont.LP.VIII.232. En Kop Kaffe siger De
ikke nej til, ve\?AaDons.MV87. jf.: Mon
kommunen ville finde det rimeligt, at de

kommunalt ansatte midt i en overenskomst-

periode opsagde deres arbejde og erklærede

strejke for at få ændret ansættelsesvilkå-

rene? — nej we\.Socialdem.*/t 1951.11. sp.5.

C vel anv. ellipt. med sætningsværdi. (om

vel op! se bet. 2.5; om vel dig! olgn. se bet.

3.6; om vel som (negativt) spørgeord se bet.
j

9.5 slutn.).
I

1 0) (jf. bet. 6.1^ anv. paa lign. maade som

godt (u. god i.z). lO.I) som svarord, der

udtrykker, at man uforbeholdent ell. (i forb.
1
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som (ja) vel saa olgn.) med et vist forlehold

(nølende, indrømmende) anerkender ell. god-
kender en andens ytring; ofte i forb. ja

'vel (saa), meget vel, ogs. hel(t) vel,

nej 'vel olgn. (se videre u. IIT. ja 5.9, II.

hel 8.2 slutn., III. nej 6.3, VI. saa l.sj.

•Leander raabte: Vi, for meere Blod at

spare, |
Afgiøre Sagen vil alleene ved Duell:

|

Den ædle Polidor ham svarede: Ja vell.

Holb.AIel.V4. „har Du ikke mærket noget lo

til Gjenkjerlighed hos hende?" — „Vel det

.. hun har selv tilstaaet det." Blich.(1920).
XXV11.90. »„De er jo ansat hos Abbéen."

|— „Ja — vist — — ja vel, det er jeg."

Urz.Nin.96. „Skal vi have os en Saapian
til." — „Jo vel. To og en halv." Hosfr.

(Schlichtkrull. Studier over Genboerne. (1912).
103). „Altsaa paa Mandag Kl. 1 paa Udstil-

lingen." Meget vel, jeg skal have den Ære
at indfinde im^.Kierk.I.291. *„ser du den 20

høie Mand
|

i gylden Ringsærk." — „Vel,

Herre Kongel" Gjel.KH.187. Kancelliraaden
.. aabnede (brevet) og læste: „Philip er

greben (og) indsat i Arresten" . . „Godt!
vel! rid tilbage . . og sig, jeg er der om en
Time." JHelms. G. 94. „vi er junde sat til

a' regelere hans Veje!" — „Nej . , lad os

bare aldrig glemme det!" — „Nej vel saa,

vel saa!" indremraede h8in.Wied.Silh.79. Vi
bli'er herude, sagde han. — Javel saa! be- 30

kræftede Skov-Anders. sa.MB.II.119. jf. bet.

2.1 og 3.1 : (tjeneren sagde.) „Herre, du over-

antvordede mig fem Talenter; see, jeg haver
vundet fem andre Talenter med dem" .

.

„vel, du gode og troe TienerV Matth.25.21.

II »P«c. >8<-' Vel. Svaret paa en Melding.
Harboe.MarO. Meddeles der den Menige en
Befaling, svarer han, hvis han fuldkommen
^'•' forstaaet den: „Vel!" og nævner tillige

rmandens Grad, f. Ex.: „Vel! Hr. Pre- 40

•licutensntl"Lærebog f. HærensMenige.Liv-
hn.(186S).16. „ved ringeste Tegn til

imenstimlen rydder du op med skaan-
1)8 Haand." — „Vel, Herre Konge."

Munk.El.20. \\ (nu l.br. i rigsspr.) i forb.

m. inierj. olgn., som godkendende, indvilgende,

undrende svar ell. udbrud: gu(d) vel, se u.

Gud 3.2. hijan(n) e vel (dog), se hijan(n)e.

jf. bet. 9.3 og Fanden 4.2 slutn.: „Ja her
•^r s'gu snart en Forlovelse til, her paa 50

irden." „Aa Fanden vel, hvem er det?"
Siels.FL.lI.36. 10.2) (især {S) som ud-

for, at man lader en ytring (mening,
'

, antagelse olgn.) have gyldighed
i' r, indvilger), drager konsekvensen

iK'Tri], ritter sin videre optræden derefter; ogs.

med afsvækket bet. som udtryk for en over-

'7 ell. fortsættelse i en beretning: godt;
in; ofte i forb. nu vel (se II. nu 3.8^.

in har
| . . de heste (bøger) — vel! han 60

-'6 dem\ Bagge8.NbW.262. »Hvis du maa
;e, vel! saa h\æn.sa.Ep.4. „Jeg vil ikke
if! Jer for Sold og Brød, Herre Junker!

jii for Æren" . , „Vel! — vi! du tjene mig

for Æren, skal jeg dog betale dig Noget af

den Sold ioruå." Ing.PO.H.(1835).146. De
husker nok . . at Leerbeck, Politimanden,
blev meget hyppig og meget skarpt an-

greben (i .,Corsaren"). Vel, i Aaret 1850 .

.

var jeg i Slesvig . . og ved et muntert Lag
. . var ogsaa Leerbeck . . til Stede . , og vi

skiltes som Perlevenner. Goidsc/im.^Borc/isen.

HL43). I praler og I truer — vel! da maa
Prøven gøres. Gjel.HS.143. Jeg skønnede, at

. . megen Visdom (er) megen Græmmelse .

.

Jeg sagde ved mig selv: „Vel (1871: nu
velan^, jeg vil prøve med Glæde; saa nyd
da det gode." Præd.2.1 (1931). (til dels spøg.)

med overgang til bet. lO.i : Min Svigermoder
mener, at jeg bør købe mig en høj Hat.
Vel, saa køber jeg mig en høj Hat. Jeg
hader høje liBittelWied.LH.68. „Jeg vilde

gerne have Lov til at tale alene med Fruen
et Øjeblik," sagde han (o: en politibetjent)

og gjorde . . en Haandbevægelse over imod
Oberstløjtnantinden . . „Det er min Mor. Sig

blot, hvad det erl" — „Vel! . . Jeg har den
Meddelelse at gøre Fruen, at Deres Mand
er fundet syg." Pont.HK. 77. jf. kort og godt
(u. III. kort 2.2): nok og vel, se V nok 3.

vel-, i ssgr. ['væl-] (ogs. m. hovedtryk paa
2. ssg.-led, se vel-an, -anstændig, -signe o/?.;

navnlig i titulatur- ord (se u. vel-baaren,

-byrdig, -viis, -ærværdig ofl.) og i (andre)

adj. paa -ig, -(e)lig (se vel-anstændig, -be-

hagelig, -dædig ofl.) samt i forsk, af adj.

afl. subst. paa -hed, se Vel-baaren-hed, -go-

ren-hed, -talen-hed ofl.). \\ hvor 2. led er et

med et adv. sammensat verbum (part.), der

som selvstændigt ord har hovedtryk paa første,

bitryk paa anden stavelse, mister i ahn. dettes

første stavelse sit tryk; fx. 'vel-an
|
skreven,

-ind| rettet, -opi dragen osv.; jf.Jesp.Fon.567.

II
hvor 2. led er et ord (af to ell. flere stavelser),

der i selvstændig anv. er stødløst, faar det (ved

at indgaa i ssgr. m. vel-) normalt stød, naar
dette lydligt er muligt \\ '(uden for visse ssgr.

(især part. adj.; som vel-begavet, -fornøjet,

-forsynet, -havende, -klædt, -kommen, -lyk-

ket, -ment, -opdragen, -skabt, -stillet, -til-

freds, -valgt ofl.) nu især QJ) af II. vel A
(se dog Vel-kom, -komme(n), -komst^, t««r

(hvor intet andet anføres) af bet. 1 (og b.\);

navnlig til dannelse af adj. (m. adj. ell. især

part. adj. som 2. led) og hertil hørende afl.

subst. ^Vel-anstændig-hed, -baaren-hed osv.),

ogs. (til dels efter ty. ssgr. m. wohl-^ m. subst.

(især vbs.) som 2. led, i alm. m. tilsvarende

(part.) adj.-ssgr. (som Vel-behag (-behage-

lig), -gerning (-gørende), -klang (-klingende),

-lugt (-lugtende) osv.); ofte (uden skarp ad-

skillelse fra usammensat forb.) i pari. adj.;

saaledes (foruden de ndf. anførte) talrtae

mindre br. ell. let forstaaelige (især (D ell.

fagl.) ssgr. som vel-afgrænset (gruppe, art),

-afrettet (dyr), -afrundet (sætningsporiodo),

-afvejet (ytring), -anbragt (bemærkning),
-anvendt (tid, pengebeløb), -barberet, -l3e-
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folket, -befæstet, -begrundet (tvivl; 7/. -grun-

det), -besøgt (raøde, forelæsning), -beva-

ret (fortidslevning, haandskrift, bohave),

-disciplineret, -dresseret, -dreven (jordlod,

gaard), -dyrket, -egnet(hed), -forberedt,

-fyldt (pose, pung), -gennemtænkt, -hjem-

let, -lagret (cigar, træ), -lønnet (arbejde),

-maget (se u. lY mage 3.1^, -oplært (jf. op-

lære slutn.), -opredt (se oprede 3.i), -op-

tugtet (jf. optugte slutn.), -organiseret (jf. 10

organisere 2.1 j, -orienteret (se orientere 2.2

slutn.), -overstaaet ell. -overstanden (syg-

dom, eksamen, møje; jf. overstaa 2), -over-

vejet, -renommeret (se u. renoramere 1),

-ribbet (se u. ribbet 1), -sejlende (fartøj),

-siddende (tøj), -skolet f'stemme olgn.)

,

-skreven (bog), -smurt (maskine olgn.; se

ogs. III. smøre 3.2), -stegt, -stilet (brev),

-tUkørt (se tilkøre 2.2^, -tillavet (mad),

-trimmet (se II, trimme 2.i^, -træneret (se 20

u. trænere 2), -trænet, -turneret (se u. I.

turnere 2), -uddannet, -udført (arbejde),

-udhalet (se u. udhale 2.1^, -udrustet, -ud-

styret, -udviklet ofl. \\ af mere tilfældige ssgr.

kan yderligere nævnes: en god og velb okset
K&mip. Pol.'*U1942.4.sp.6. Frugttræerne . .

er velklippede. 5^o?/«.A¥i5. han lignede

en gammel Kordegn, maver, værdig og vel-

knappet (jf. tilknBL^ipet). Gravl.EP.lO. \\ af

anden oprindelse er Vel- i Velbom (s. d.). 30

-affektioneret, part. adj. (2. led efter

fr. affectionné; i ældre brevstil olgn.) gunstig

(1); velvillig. Deres velaffectionerede (N.N.).
Gylb.XII.256. -aflagt, part. adj. (jf. vel

aflagt u. aflægge 4.2). velaflagte Embeder.
Ldnvald.KF.66. Skønt Borgmesterembedet
hørte til de højeste Embeder i Byen, var
den store Familie dog . . stadig ikke særlig

velaflagt. ^ar6 KbhAmt. 1947. 37. -agtbar,
adj. ['væliagd-, væl'agd|baJr] {ænyd. d. s., 40

<t/. wohlachtbar; foræld.) (meget) agtbar;

højagtbar; velagtet; især som titulatur til

borgerfolk. Lykønskning til det af Himme-
len sammenknyttede Par, Brudgommen den
Ædle og Velagtbare Johannes von Chri-
stoffersen, fordum Velmeritered Secreterer
hos Velbestalter Hr. Visiterer (N.N.).Holb.
LSk.III.3. Wadsk.71. -agtet, part. adj.

(nu ikke i rigsspr. -agt. Moth.VlOO. Winth.

p.(1828).114. Gravl.AB.41). (ænyd. velagt; 50

jf. -agtbar; i rigsspr. nu CP, 1. br.) (meget)
agtet; højtagtet. Moth.VlOO. Der var noget
som gjorde den By sær og afsondret. Den
kunde aldrig blive xelagt. Gravl.AB.41. den
velagtede Y&milie. BilleskovJ.P. 19. || spec.

(foræld.) som titulatur til borgerfolk. Vel-
agt (er) en gemen mands t^tel. Moth.
VIOO. Christoffer Pedersen Borger og 011-

Tapper her ibidem, finder sig høylig be-
sværget over Velagte og Kunst-erfahrne eo
Sr. Gert Westphaler Barsker her samme-
steds. floift.GTF./TTii?. *Da var der ogsaa
lyst tregange over Øe | For velagte unge
Karl og dydsirede Møe. Winth.D.(1828).114.

t -aldrende, adj. (ænyd. velaldeme;
jf.

-bedaget) (noget) alderstegen (aldrende); af
moden alder; ikke (ganske) ung; ældre. Vel-

aldrende (er) den, som har nåedt en g6d
&\åex. Moth.VlOO. hun søgte ,. at føye og
fornøye sin velaldrende yi&nå.CPRothe.MQ.
1.451. han saasom vel-aldrende, den gang
Stænderne valgte ham . . var betænkt paa
alt det, som sigtede til den borgerlige Vel-

færds Befordring. LTid.i759.203. -an, interj.

[væl'an] Høysg.AG.lOO. (ogs. (skrevet) vel

an. Brors.73. Gjel.HS.141. se ogs. u. II. nu
3.3). (ænyd. d. s.; efter ty. vfoUan) I) (jf.

vel op u. II. vel 2.5; nu sj.) som (opmun-
trende) tilraab , opfordring, tilskyndelse
til en vis virksomhed (efterfulgt af en sætn..

der udtrykker en befaling ell. opfordring),

(de) fandt . . en Dal i Landet Sinear o/

boede der . . Og de sagde: velan (1931.

Kom, lader os bygge os en Stad og et

Taarn . . at vi ikke skulle adspredes over

al Jorden. iilfos.i2. 4. Vel an, kom da, o

smukke Lire. Clitau.PT.28. Tomopoloko raa-

dede mig, at forføie mig i Tide til Tanaqvi.
Velan, sagde han, lader os samle en Armee
i mit Fædreneland, saa vil det Raserie lægge

sig, som her bringer alting i Oprør. Bagfgies.

NK.373. jf. bet. 2 : *En Himmel-Seng du (o :Je-

sus) mig har kiøbt!
|
Velan, min Sjæl, saa

vær nu glad,
|
Og hold din Jul i Davids Stad.

Grundtv.SS.1.393. 2) (nu især G), gldgs. ell.

spøg.) som udtryk for, at man drager en vis

konsekvens, vælger en vis adfærd: vel (II.IO.2);

nu vel. Israels Børns Folk ere flere og tal-

rigere end vi. Velan, vi ville handle kloge-

ligen imod det, at det ikke skal blive mang-
foldigt. 2Mos. i. 20. Præd.2.1(se u. IL vel

IO.2J. *trodser han, velan, betroe mig kun
din Sag.NordBrun.ET.14. *Grublende taus,

udbrød han tilsidst: Min Thora! velan da!
|

Ja! jeg har dulgt dig en hemmelig Sorg.

Bagges. Danf. 1.429. *Han (0: Hakon Jarl)

er dog en Røver, som Norge skiender.
|

Velan, i hans Blod jeg (0: trællen Kar-

ker) toer mine Hænder. Oehl.Digte.(1803). 21.

*„Jeg er kuns Bondepige . .
|
Thi hænge I

bort eders blanke Herresværd!"
|

„Velan

jeg hænger gjerne min Dyrendal paa Væg.
Nu vil jeg hvæsse Leens og Plougjernets

Ægg.''Winth.D.(1828).109. sa.H F.194. *Dvi

stillede mindre proper, skønt skyldfri, Em-
ma,

I

velan, jeg tav, men jeg forskød dii

JVJens.Di.56. LCNiels.R.22.

Teland, en. [ive(-)(|)lan] (sj. Velland,

se u. Velandsurt^. ((i ssgr. Velands -rod,

-urt^ ligesom ty. Wielandskraut (navn paa

den med Valeriana stundom sammenblandede
plante Thalictrum aquilegiifolium L.) rime-

ligvis opstaaet af Valerian ved (navneomdan-
nelse i) tilknytning til ty. Wieland, tidligere

Weland, Welent ofl., navn paa den kunstfær-

dige smed Vølund) 2( (ældre) navn paa plan-

ten (læge)baldrian, Valeriana (officinalis).

Vild -veland . . Valeriana silvestris. ilfo</»-
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V173. II
t ahn. kun i ssgr.: Velands-

rod, en. (sv. (dial.) velandsrot) (roden

af) (læge)baldrian; valerian. HaveD.
(1762). 41. PharmDan. 1772.26. FolkLægem.
III.116. -art, en. (Tellands-. CGRafn.
Flora. 1.438. Wendt.(1810).58). (ænyd. ve-

landsurt, isl. velantsurt) (læge)baldrian.

Molh.VllO. Oeder.NB.230. Viborg.Pl.(1793).

17. Naturt- Tidsskr.4R.II.38. JTusch.258.

vel-anlagt, part.adj. spec: 1} til an-

lægge 4.1. en velanlagt ziirlig have. Pflug.

DP. 588. 2) t '*^ anlægge 4.5 slutn., om
plan, argumenterende redegørelse: Alle disse

velanlagte Grunde gjorde Indtryk paa Kon-
gen. CBernh.NF. XII1. 178. t -anseli«,
adj. (jf. anselig 3.i^. Wadsk.55(se u. høj-

fornem), -anskreven, part. adj. (jf.

anskrive 2.2 samt Navn 3.1^. Publikums
Yndling, velanskrevet hos Enhver som
uhyre interessant og piquant. iiCtcrfc.X///. 20

649. Vicekonsul N. N. . . er særdeles vel-

anskrevet i den danske udenrigstjeneste.

Pol.*'/* 1949.2. sp. 3. -anstændig:, adj.

{'vælan|Sdæn'di (Levin.) ell. (oftest) væl-

an'sdæn'di] (nu 1. hr.) stemmende med, hvad
sig vel anstaar, spec. med sømmelighed og

nod tone; som sig hør og bør; passende; pæn
1 1.1.2). Vel-anstendig (er) det, som lader

A.Moth.VlOO. 12 Canoner (blev) afskudte,

<la Giæsteme i propre og vel-anstændige Mas- 30

qver sig til et anstillet Ball henforføvede.
LTid.1733.116. En Nyttig og Nødvændig
Anviisning til Velanstændige Sæder, overs.

iigliiel.1755. velanstændig siger noget mere,

.aaer na;rmere ud paa det selskabelige Livs

finere Forhold, end anstændig. AfO. hun
maatte føle Lede ved ham . . under Tiden .

.

havde han faaet Anfald af Anger og vel-

anstændige Følelser. Reinhard.FC.303. Det er

ikke velanstændigt at gaa paa (en fornem 40

restaurant) uden Jakke og Vest, men det
kan aldrig være uanstændigt !A'^a<rtd."/e

1939.5. sp. 6. -anstændished, en. {jf.

''/. wohlanståndigkeit (og wohlanstand^; især

J) passende, tilbørlig (velanstændig) beskaf

-

nhed, form; navnlig (i alm. spr. nu kun)
. h. t. adfærd, optræden i overensstemmelse
fii sømmelighed

,
god tone, konveniensens

r-'il'f. ogs, spec. sædelighed, ærbarhed; ofte

' udtryk som stride mod velanstændig- 50
iuMl (Jaeobi.(Skuesp.IV 185). MO.), over-
kride (olgn.) velanstændighedens
rænser (JSneed.III.444. PChristians.CT

.

''}. fjur.:) krænkelse af velanstændig-
1 ell. den offentlige velanstæn-
d (G008.I.549. Sal.*XXIV693). begge
rtlelter) ere . , meget slet udarbeydede,
rogets Egenskab, tillige med Ordenes
Forstand og vel anstændighed (0: god
rug) meget slet derudi observeret. 60

' I '1731.157. Decorum. Velanstændighed,
/ ' h.Term.21(jf. sa.0.21). Oprigtighed, Ær-

i
'

I, Kydskhed og Velanstændighed (har)
' t Flugten, og givet Plads for Falskhed,

Bedragerie, Vellyst og slette Sæder. Bo-fifgfes.

NK.174. Dyvekes . . Klædebon var . . an-
lagt paa, saameget som Velanstændigheden
tillod, at stille hendes Yndigheder til Skue.
Hauch.VZ.79. R. maatte, for Velanstændig-
heds Skyld, endnu dandse med nogle Damer,
som han alt havde engageret. Gylb. Novel.

11.36. I Aaret 1834 protesterede (Tegner)
i den almindelige Velanstændigheds Navn
mod den nye Form af Bladskriveri, firan-

des.III.601. (hendes) Reflektioner over Dyd
og Velanstændighed. ^aZ)ons./S'.76. -artet,
(part.) adj. {ænyd. d. s. (Kingo.SS.V.199.212);

tj), nu mindre br.) som er af den rette, gode
art; som arter sig vel. Hans store Fær-
dighed i at raisonnere fortreffeligen sees

paa alle Blade af dette velartede Arbeyde.
LTid. 1741. 587. Heltesagnet (opfattes) ikke
som forvansket eller forvokset Historie,

men som velartet og egenartet Poesi. Vilh

And.lAtt.IV6.
II

især om person, navnlig
ham. en vel-artet ung Hene. LTid.1731 .168.

tvende velartede Drenge-Børn. Schousbølle.

Saxo. 282. han (elsker kongen) som et vel-

artet Barn sin Fa,deT.Mall.SgH.162. Kierk.

11.213. Bremerholm.Bogen om min grønne Ung-
dom. (1948). 8. jf. Gemyt 2: For velar-
tede Gemytter er den Skiendsel, der .

.

forbindes med Straffer, langt utaaleligere

end Straffenes Onde. Schytte. IR. V245. UB
Dhlp. 1.269. -assorteret, part. adj. (jf.

assortere slutn.). T (jeg agter) at aabne en
velassorteret Modehandel. Cit.1844. (HistM
Kbh.1.403). Ludv. -baaren, part.adj. (sj.

-baarn. Oehl.Digtn.1.94 {00 Taarn)^. ['væl-

|bå?r(8)n ell. (som titulatur; især tidligere)

væl'bå'r(a)n] (jf. Levin. Gr.1. 21. AaHans.S.
89; sml. Velbaarenhed^. {glda. d. s., oldn.

velborinn; 7'/. <r/. wohlgeboren samt vel født

u. IL vel 3.2; sml. -byrdig og høj(vel)baaren)

I) som er af god, fornem (adelig) herkomst;
nu (med afsvækket bet.) spec. anv. som titu-

latur til rangsperson (af 3. og 4. rangklasse;

jf. høj -baaren, -ædel/ Luc.l9.12(Chr.VI;
se u. høj baaren/ Underdanigste Tiener, Vel-

baarne Hr. Bormester. Holb.Kandst. III. 2.

Gud velsigne dend Velbaarne Frue, hun er

ikke anderledes at omgaaes med, end en slet

og ret Borger-Koene. sa. JSors. ///.2. Høy-
ædle og Velbaarne meget gunstige Herre I

Langebek.Breve.l. Det var en hellig Jule-

fest,
I
Og Kongen gjorde Gilde, |

Velbaaren
var hver Julegæst. Grundtv.RR.40. Højær-
værdige og Velbaarne Hr. Biskop Paludan-
Mailer. BHch. (1920). XXXI. 166. Velbaarne
Ur. Professor] Madv.(Hjort.B.1 1.413). en hel

Forsamling af Eders Fæstemands (o: Ulrik

Frederik Gyldenløves) velbaarne Kendinger.

JPJac.I.127. jf. bet. 2: Hvorfor heeder een,

som er fød skievbeenet, velbaaren? //0I6.

Tyb.1.4. sa.MelI.3. Ew.(1914). 11.69. 2) (jf.

li. vel 3.4; «tt ikke i alm. spr.) født sund
og kraftig (velskabt). At være velbaaren, i

bogstavelig Betydning, henhører blandt do
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største og fortrinligste Velgierninger for

Mennesket, da dette upaatvivlelig langt

mere bidrager til Menneskeheld end den
Velbaarenhed, som Rang-Forordningen med-
ddoT.Callisen.BK.il.204. fra en stærk og

velbaaren Kæmpe er jeg bleven forvandlet

til en ussel, læmlæstet Trail.Oehl.PSkr.II.él.

smst.53. 3) (spøg., 1. br.) til II. bære 4.5, om
rus olgn., som bæres med anstand, en Slags

Bagrus efter en 60-aarig velbaaren Kæfert, lo

Buchh.Su.II.13. -baaren-hed, en. [i alm.:

væl'bå*r(8)n|heJ5] flt. -er. til -baaren 1,

især (nu næsten kun foræld, ell. spøg.) som
titel. Holh.Kandst. 111.2 (se u. II. I ^.\).

Kudsken begyndte at smile og sagde: Hvor
vil deres Velbaarnhed hen? sa.HP.I.l. Jeg
ønsker, Deres Velbaarenheder (o: to adelige

herrer), at de begge maae have sovet vel.

Skuesp.IX.232. De keder Prinsessen, De-
res Velbaarenhed !Z)rac/»m.FÆ.44. i indirekte 20

form: hendes skønne Velbaarenhed (o: Marie
Grubbe). JPJac. 1.127. \\ uden tiltaleord: en
velbaarenhed olgn., en velbaaren person, vore
podagraiske Velbaarenheder. Ew.(1914).ll.
99. *Straf til Gavns enhver nyefødt Vel-

baarenhed,
I

hvis Adelskab er kiøbt foruden
Blod og Sveed. Trojel.1.4. -bebygget, part.

adj. (-f -bebygt. Moth.VlOl). (ænyd. vel-

bebygt; nu sj.) vel bebygget; (tidligere) ogs.:

vel bygget; som har mange bygninger (og ind- 30

byggere). Biekuben . . kand lignes ved en vel-

bebygget Stad, hvor man finder 16000 til

18000 Indbyggere. Holb.Ep.l.365. velbebygde
Dale. S7nst.V70. -bedaget, adj. (ænyd.
d.s., <?/. wohlbetagt

; ;/. -aldrende ; nu næppe
br.) (temmelig) alderstegen, bedaget; ogs.:

meget gammel. Vel-bedagedt (er) den, som
er gammel og ved god alder. Moth.VlOl.
En velbedaget Mand , .

|
Fortaalte (mig),

at her var tilforn en gammel Præst . .
j

Som tog en Daler for hver Barn han skulde
døbe. Holb.Paars.25. t -befald, en ell. et

(Moth.VlOl). (ænyd. d.s., mnf. wolbeval; jf.

II. vel 3.1) (vel)behag; glæde, efter Begiæ-
ring paa-Danske Sprog oversat til Landmæn-
denes Welbefald.LTtd.i739.S03. de Sven-
ske hafde besat tvende Fæstninger . .

med deres Krigsfolk (men de) vilde, Hans
Majest. (0: Chr.IV) til Naboe-venlig Vel-
befald, lade affordre (0: tilbagekalde) samme 50
Besætninger. Slange.ChrIV814. f befalde,
V. (ænyd. d. s., mnt. wohlbefallen

; ;/. -befald
og -gefalde) behage (vel). Slange. ChrIV.1380
(seu.-sa.t). -befaren, part. adj. (især ^).
Slange.ChrIV.836. velbefarne og heelbefarne
Folk i disse nu tildeels næsten ubekj endte
Farvande (o: selvfornægtelse). Kierk.IX.343.
-befinden, en. (jf. ty. wohlbefinden; til

II. vel 3.3-4; sj.) velbefindende (1.2). *Paa
hvert et Aandedrag hun agter nøie . .

|
Om 60

intet Tegn der er paa Velbefinden,
|
Om

ingen Farve viser sig paa Kinden. PalM.U.*
I. (1861). 247. I. -befindende, et. 1)

(jf. Befindende 1) t skøn (om, hvad der

er rigligt), efter Billighed og gode Mænds
Velbefindende. DL.5—2—20. Vel-befindende
(er) det, at mand dømmer og tykkes vel

om noget. Moth.VlOl. 2) (jf. -bcfinden og

Befindende 2; især Qp og med.) til II. vel

3.3-4: det at befinde sig vel, være rask; god
helbredstilstand (saaledes som den paa et

vist tidspunkt føles af vedk. selv). JBaden.
DaL. jo oftere han kom der, jo mere fandt
han sig der, hvad for ham var Velbefinden-
dets høieste Ideal, som hiemme.Rahb.Fort.
11.212. (det omrejsende skuespillerselskab) er

ikke . . druknet underveis, men i bedste
Velbefindende lykkelig arriveret til Jægers-
borg DyTebsinge.KbhSkild.1805.1161. Anton
skyndte sig at erkyndige sig om hendes Vel-

befindende. /ngf.L.///.79. De unge Nygifte
naaede i Glæde og Velbefindende England.
HCAnd.(1919).V228. Rullepølsens Bouquet
af Faar og af oliedryppende Maskiner, Væ-
verier, udvider mit Velbefindende. JFJens.
Di.54(jf. HarryAnd.JL.3). Moder og Barn
udskrives 16. Dag i fuldstændig Velbefin-

dende. Ugeskr.f.Læger.1947.888.sp.l. om dyr:

Slagterbogen.(1942) .53. II. -befindende,
part. adj. [II.3.3-4] (jf. -befunden; „sjeld."

Levin.; nu ikke i alm. spr.; muligvis spec.

gl.-kbh. og med.) som befinder sig vel (rask),

føler velbefindende (1.2). Hvordan har du
det, gode Ven? Er du velbefindende idag?

Gylb.X.59. smst.305. Heib.Fam.28. jeg havde
været i Tøplitz med Moder . . Hun var jo ret

velbefindende. ESkram.AV.8. EBrand.(Tilsk.
1930.1.177). Siden har Patienten været
velbefindende. Ugeskr. f. Læger.1928.152. sp. 1.

-befragtet, part. adj. (nu sj.) til be-

fragte 2, om skib: vel lastet, den Klippe, paa
hvilken de enkelte Dyder som velbefragtede

Seilere strande og sønderslaaes.2iLierA;.X///.

153. -befunden, part. adj. (ænyd. d. s.

(i bet.l); nu ikke i alm. spr.) I) vel prøvet;

som har vist sig (erfaren og) duelig. Kongl.

Mayest. Velbefundne Mandige og Dappere
Kriigs-Eeldte. Sort.HS.A3.r 2) [II.3.3-4] som
befinder sig vel (rask); velbefindende (II).

George var . . mæt og velbefunden.iiosen-

krantz.AO.33. \ -befterdet, adj. muligvis

dannet til 1. færde, gøre i stand, udstyre,

berede, i saa fald m. bet.: som sidder i fast og

god position; stærk og mægtig. Nu sad han
(o: Sigurd Ring) velbefærdet, rostes høit i

Sky,
I

Ei voved fremmed Vælde mod Sigurd

at kny. Oehl.RL.(l 849).19. -beføjet, part.

adj. jeg var velbeføjet til at hverve for

Ægtestanden. Tode./Z.32(?. nu især (jf. -be-

grundet^, om (indgribende) virksomhed, ytring:

hans Forundring . . udtalte sig i det, som han
syntes, velbeføjede Spørgsmaal: „Er da hele

Byen blevet gal?"Bøgh.UF.I.8.S&B. -be-
gavet, part. adj. (ænyd. d. s., ty. wohlbegabt)
vel udrustet med aandsevner (begavelse); (ret)

godt begavet (2); tidligere (jf. begavet 1)

spec.: som har gode talegaver (Moth.VlOl).

Hof-Prædicant Doctor Morten Madsøn . . var
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een velbegafvet }ilsind.Slange.ChrIY586. Den
lille Charles var . . voxet op som en sund,

deilig og velbegavet Dreng. Gylb.TT. 119.

AaDons.MV.lOl. -begrandet, part. adj.

(cenyd. d. s.; jf. -beføjet, -funderet, -grundet,

-motiveret) især til begrunde 3, om mening,

kritik, tvivl olgn. S&B. Deres tvivl . . er v(\-

hegrundet.AOlr.DH.1.267. -behas, et ell.

ten (llolb.JH. 1.218. sa.MTkr.370 (men:
sit \e\heha.g.sa.Ep.I.149.254). Biehl. DQ. {q

11.220. Mall.SgH.345. Bagges. Ungd.l.216).
{ænyd. d. s., jf. ty. wohlbehagen samt be-

hage vel u. II. vel 3.1) I) (stærkt, levende,

inderligtJ behag (1). I.l) (især højtid., spec.

relig.) i al alm.; ofte i forb. som have vel-

behag i (Mynst.Betr.1.113) ell. (sjældnere)

til (Grundtv.SS.1.348), være (en) til vel-

behag olgn. den besynderlige Velbehag og
Fornoyelse, som Kongen af Spanien fandt i

bemældte Ambassadeurs Verson. Slange.Chr 20

IY.1087. Illuminationerne . . hvorover Dron-
ningen tilkiendegav v. d. Liihe sit Velbehag.
Luxd.Dagb. 1.221. *Født er idag

|
Barnet til

Guds Velbehag 1 Grundet;. F«s/ps.226. glæde-
lig er hver en Dag,

|
Som leves til Guds

Velbehag, smst. 126. Ridderne , . søgte ved
glimrende Optog og smigrende Ord at

vinde Brudens Velbehag. Ing. EF. I.l 7 4.

Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg

har Velbehag (1819: Behagelighed^. Matth. 30

17.5(1907; jf. Behagelighed l.i;. Luc.2.14
(1907; se Velbehagelighed 2.\). jf. bet. I.2

:

•Kærlighed,
|
Herlighed!

| At være to, ved
Nat og Dag,

| to Aandedrag, et Velbehag.
JVJens.C.87. 1.2) (især ZO) som udtryk for

(inderligt) beJiag, fremkaldt ved sanseindtryk

(af noget smukt, fint olgn.), ved følelsen af

hvile, tryghed, velbefindende; ofte i forb. som
føle velbehag (Hauch.SR.I.196. Schand.
TF.1 1.210), se, føle osv. med velbehag. 40

i Mennesker, der med saa stort Velbehag
overgive os til Søvnen, kunne (dog) gyse
tilbage for (dens) end mere velgjørende
Broder (s: døden). Oylb.(1849).IV83. (hun)
tod just ved Vinduet . . og indaandede med
Velbehag den friske Morgenluft og Duften
«f . . Blomster. WirUh.Nov.30. man traadte

overalt med Velbehag paa de bløde, brogede
Gulvtepper. 8a.NDigtn271. „Her skal De
se, hvor pæne jeg har holdt mine Hænder." 50

Hun . . viste mig (sin haand, der) var lang,

mal, hvid . . Hun smilede glad, da hun
læste Velbehaget i mit Blik.ScAand.iPort.32/.

2) ^;7. -behagelighed 2.2; nu sj.) ønske ell.

vilje som bestemmende for en handling;
(god)lykke; behag (2). (nogle) troe, at Gud
af pure Velbehag haver beskikket visse

Mennesker til Salighed, andre til Fordøm-
melse. Wo/i./Jp. 7.250. »Naar det er liim-
lens Velbehag,

|
Min Død jeg rolig gaaer m

imøde.Thaar.ES.108. Oehl.PSkr.II.202.
||

Mojf » forb. efter ens velbehag. Kongen . .

alleene haver høyeste Magt og Myndighed
til at giøre Love og Forordninger efter sin

gode Villie og Velbehag . . at isette og af-

sette alle Betiente . . efter sin egen fri Villie

og Tykke. DL.2

—

1—1. han har beordret
mig, at fremstille mig for deres Velbyrdig-

hed, paa det deres Høihed kunde handle
med mig efter Yelheha,g.Biehl.DQ.I.9. Gud
vor Skaber og Herre bestyrer Alt efter sit

Velbehag. BaWe.Bi7>./.27. det er rigtignok et

Bevis paa, at der er en Gud til, som straffer

Synderne efter sit Yelhehag. Schand.BS.435.
-behage, v. (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: føle vel-

behag); jf. -gefalde; spec. hos Grundtv.; nu
næppe br.} behage (en) vel. *En Viraksky,

|

Saa fin og fager,
|
Som velbehager

|
Vor Drot,

vor Gud. Grundtv. PS. VI.339. Nyaars-Liv,
som Verden hader,

|
Velbehager Gud og os.

sa. SS.Y206. jf. -behagelig I.2 slutn.: Mange
er Verdens Glæder vist,

|
Verden sig selv

velbehager. smst.III.274.
|| jf. -behag 2 og

behage 2.i : See, vore gaarde . . og fæ-hiorde

. . ligge der for dit ansigt; handle, som
dig velbehager (1871: handle dermed, som
det behager dig). Jud.3.4 (Chr. VI). Sir.15.17

(Chr.VI). -behagelig, adj. [vælbe'ha?-

qali] (ænyd. d. s.) I ) som er forbunden med
(spec: fremkalder) en følelse af velbehag (1).

I.l) (jf. -heh&g 1.1; højtid., spec. relig.) i al

alm. Tienerne forman at være deres Herrer
underdanige, velbehagelige (1907: at være
dem til Behag; i alle Ting. Ti«. 2. 9. han
(troede) at bringe . . Fædrelandet . . et vig-

tigt og velbehageligt OileT.Rahb.Fort.1.338.

jf. flg. bet.-gruppe: jeg har seet Handlinger,
sikkerligen velbehagelige for Gud som for

Mennesker. Mynst.Betr. 1.242. || spec. (jf.

gudvelbehagelig; m. h. t. gud. I fremstille

Eders Legemer som et levende, helligt. Gud
velbehageligt Offer. i2om.72.i. lader os holde

fast ved Naaden, ved hvilken vi kunne tiene

Gud velbehageligen (1907: til hans Vel-

hehaig).Hebr.l2.28. Hvad er det, der gjør

et Menneske stort, beundret af Skabningen,
velbehageligt i Guds Øine? Kierk. 11 1. 273.

Tror Du, at et Ægteskab mellem Julius og
Dig vil være ham (o: gud) velbehageligt?

Schand.TF.II.200. Det Ord Amen betyder,

at jeg skal være vis paa, at disse Bøn-
ner er den himmelske Fader velbehagelige

(1850: behagelige; og bønhørte af ham.
Katek.(1909).§105. 1.2) (især {Q) til -behag
1.2. Sælhunde, der solede sig i velbehagelig

Ro. Hauch.ND.264. mod Taarer i Øjnene . .

hviskede (drengen til moderen): „det er da
ikke virkelig sandt?" Og naar han saa havde
faaet det trøstende Svar . . drog han et

dybt Befrielsens Suk og hørte i velbehagelig

Tryghed Historien tilende,J/Voc.//. 23. (hen-

des haand) lagde sig velbehagelig til Leje

i Kammerherrens bløde H&and.Schand.IF.
326. Wied.Ln.66 (se skudre 3 slutn.). Tan-
ten og Nevøen nød deres Morgenkaffe sam-
men i velbehagelig Harmon\. IsakDin.FF.
141.

II (jf. selvbehagelig 1) med særlig fore-

stilling om, (U en person følsr velbehag ved sig
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selv, sine egne egenskaber; om væsen, ansigts-

udtryk, taleform olgn., der vidner om en saa-

dan følelse („selv-velbehagelig"). „til Lykke,

min Hr, Candidat, det glæder mig altid at

have Ære af mine unge Logerende, og De
har nu bestandig været min Yndling" . .

denne sidste Sætning . . blev udtalt med
et velbehageligt ^xaiiX.FEHauch.FW .5. en

Præsts velbehagelige Foredrag. VVed.(Lite-

ratur og Kritik. III. (1890). 377). PEBenzon.
SB.321. 2) (sj.) til -behag 2: som stem-

mer med, er udtryk for ens vilje ell. ønske.

han kundgiorde os sin Villies Hemmelighed,
efter den velbehagelige Beslutning (Chr.VI:
efter sin velbehagelighed^, hvilken han forud

fattede hos sig selv. Ephes.1.9. -behage-
lighed, en. (ænyd. d. s.) I) om (hvad der

har) den egenskab at være velbehagelig (1)

for en. I.l) (højtid., spec. relig.) til -behage-

lig 1.1, Falske Læber ere Herren en Veder-
styggelighed; men de, som handle troligen,

ere ham en Velbehagelighed (1931: har hans
Velbehag^. Ords.i2.22. her saae jeg hende,
selv useet, her tiltog og forfremmedes El-

skovens skjulte Vext i Velbehagelighed for

mine Øine.Kierk.VI.192. Drengen Samuel
tiltog i Alder og i Velbehagelighed (Chr.VI:
blev . . behagelig; 1931: gik stadig frem i

Yndest^, baade for Herren, saa og for Men-
neskene. i(S'am.2.26. 1.2) (med overgang til

bet. 2.1 ; nu 1. br.) til -behagelig 1.2, om en
(efter vedk. persons følelse) velbehagelig til-

stand, præget af tryghed, (jævn, noget filistrøs)

tilfredshed olgn. Man føler stundom en flygtig

Rørelse, at man dog ikke burde lade Sand-
heden staae hen . . man føler et Ansvar —
da har man et Løfte (o: om, at en bog kan
ventes) at stole paa, og man er tryg i gemyt-
lig Velbehagelighed. Zierfe.Y 42. smst.VII.
538. Fødelandets gemytlige Blødhed, Livets
sorgløse Velbehagelighed tog ham i sin Favn,
Goldschm.Hjl.III.198. 2) (især bibl., foræld.)
som udtryk for en imod noget velbehageligt

rettet, deraf bestemt følelse; velbehag. 2.1) (jf.
Behagelighed l.i^ inderligt behag (1); vel-

behag ^l(i); jf. ovf. bet. 1.2). Kongens vel-

behagelighed (1871: Velbehag; er til en klog
tiener (1931: En klog Tjener har Kongens
Yndest). Ords.14.35 (Chr.VI). Fred paa Jor-
den! og i Mennesker en Velbehagelighed
(1907: Yelheh&g). Luc.2.14. denne er min
Søn, den elskelige, i hvem jeg haver Vel-
behagelighed (1907: Ye\heh3ig).2Pet.l.l7.
2.2) (ens) ønske ell. vilje; velbehag (2). Lær
mig, at giøre din velbehagelighed (1871:
din Yillie). Ps.143.10 (Chr.VI). Han gjør
efter deres Velbehagelighed, som ham frygte
(1931: Han gør, hvad de, der frygter
ham, ønsker). Ps.145.19. Ephes.l.9 (Chr.VI;
se velbehagelig 2). -behold, subst. (sj.)
god behold (2.i). *Det store Mesterstykke
(o: en dok) I

\
Det uskatterlig Værk, for

Flodens (o: ftaadens) YeVoeho\å\ChrFlensb.
DM.I.62. Jeg kom . , i Velbehold til Sverige

med mine Rundstykker (o: under brødratio-

neringen). ERode.(BerlTid."/7 1925.M.2.sp.4)
-beholden, adj. intk. -t ell. (nu næppe
br.) -beholdet (Engelst.Wien.358). {ænyd.
d. s.) I) (jf. -holden 1; nu mere alm. end
beholden (1); i god behold; uskadt, „jeg har
været i Palæstina, (i) Amerika" . . „Nu ja,

Gud skee Lov! Nu have vi dig jo velbe-

holden \g\en.''Gylb.TT.183. Han sendte sine

10 Skibe til de fjerneste Have; men velbe-

holdne vendte de ii\h&ge. Ooldschm.EJ. 62.

de 6 (dæksbaade) kom velbeholdne herind
(o: til Esbjerg) om Natten. BerlTid."/iil882.

Aft.2.sp.3.
II

velbeholden rejse, (jf. be-

holden rejse u. beholden 1; nu sj.) rejse,

som forløber vel. (skipperen) gjorde en snar
og velbeholden B.e\se. Blich.(1920).XXIV
164. 2) (sj.) d. s. s. -holden 4. Runde-Taarn.
1855. sp. 8. -behængt, part. adj. (fagl.)

20 om (jagt)hund: d. s. s. (vel) behængt (se

u. behænge;. S&B. -bekendt, part. adj.

(ænyd. d. s.; jf. -kendt) I) vel bekendt (II.

1(1-2)), nu spec. dels (med personbetegnelse

som hensobj.) som udtryk for indgaaende, for-

troligt kendskab, dels om sag, mening olgn.,

som er almindelig ell. (næsten) til overflod

kendt, fastslaaet, gældende, (i udtryk som det

er velbekendt ell. en velbekendt sag;. Det
velbekiendte Sugeglas, hvorved en Kone

30 pleier at suge Melk af Brysterne. Tode.y/.
273. *Min (o: Agnetes) Moder er en Huus-
mands Enke, Herre,

|
Men velbekjendt.

Heib.Elv.103. Blich.(1846).IV53(se u. efter-

nynne;. L. tog Veien til det ham velbe-

kjendte lluus.Gylb.TT.188. det gamle vel-

bekendte Princip for Kanonstøbning: „man
tager et Hul og gyder Jern uden om."
WesenbL.Ins.281. det blegblaa Boudoir, der

var mig saa \elbekendt.IsakDin.FF.81. vel-

40 bekendt, men ubenævnt, se ubenævnt 2.1,

2) (nu sj.) til II. bekendt 2(i): som har nøje,

fortroligt kendskab til noget (en lokalitet), den
Gjæstgivergaard, hvor han . . havde be-

stemt — efter den i Kjøbenhavn velbe-

kjendte Tjeners Anviisning — at ville lo-

gere. Blich. (1920). VIII. 18. -bekomme,
V. ['vælbe|k(om'8, ogs. vælbe'kmm'a] (jf. II,

vel 3 og bekomme l} nu alm. uden subj. som
ønske ell. høflighedsudtryk efter et maaltid: vel-

50 bekomme (nu 1. br. i rigsspr. (jf. Feilb.) vel-

bekom's (rimeligvis efter ty. wohl bekomm's.
hvor 's er es, det; ogs. (følt som) udviklet af

vel bekomme os, jf. bevares (u. I. bevare 5)

samt Kierk.P. 11.74. Skjoldb.M.L.49; se ogs.

bekomme i;. i almindelig daglig Tale (sag-

des i Kbh.) Yelhekoms. UDahlerup. GT. 73);

ogs. (spøg., iron.) med videre (uegl.) anv. min
Herre maae gaae allene; og velbekomme
ham det\ Biehl.DQ. IV.60. En blant de meest

60 velsmagende og velbekommende Fiske. Diæt
Lex.II.142. „Jeg troer jeg vil blive ved at være
min egen Herre (o: ugift)." — „Velbekomme!
Men skulde jeg tage en Mand, saa vil jeg ogsaa

være hans B.erxe."Blich.(1920).XXVlI.224.
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Da man rejste sig fra Bordet og efter gam-
mel Skik ønskede hinanden Velbekomme,
prang hun ham forbi. Z)rac/iwi.r.92. de dan-

er Onestep med hinanden i Badedragter,

\e\hekomme\JVJens.RF.78. se videre u. be-

komme 1. -belejlige, adj. (ænyd. d. s.)

I) t 't' belejlig 1. For Stoelestader . . skal

-ives . . efter deris Velbele j lighed, som
Kirkernis Forsvar . . forordner. DL. 2

—

22
—43. 2) (mi sj.) Hl belejlig 2. lader os i'o

træde frem . . til naade-stolen, paa det vi

kand . . finde naade til velbelej'lig (1819:
Sptimelig; h\dp.Hebr.4.16(Chr.VI). det fal-

ke Rygte (er) blevet opfrisket . . i denne
.'Ibeléilige Tid. Grundtv.Dansk.1.70. jf.: in-

:->n Bonde er pligtig med sin Skade at bie

Tiendetagerens Velbelejlighed. DL.2—23
—5. -bemeldt, part. adj. (ænyd. d. s.; jf.

-fornævnt, -meldt; nu næppe br.) anv. som
et mere formelt ell. høfligt (ærbødigt) udtryk 20

t^tid (før)bemeldt (jf. høj-, højstbemeldt^;
er om personer, (jeg) er stevnet for at

vare til de Beskyldninger, som Hr. Jeroni-

mus Velfornemme Borger og Indvaaner her
i Staden har giort mod mit ærlige Navn og
Rygte, og velberaeldte Hr. Jeronimus uden
Føye har sat udi Rette paa mit Liv, min
Ere og Formue. Holb.Abrac. III. 9. Velbe-
meldte Hr. Morten Syn!i&l.Ew.(1914).III.
'»7. til Underretning . . for de Vedkom- 30

lende under velbemeldte Generalcommando.
'!R. 1856. 36. jf. merbemeldt: Cuirasserne

ifleiereg) til meervelbemeldte Garde. sms<.

/ ^3.3.67.
II

(især spøg.) med videre anv.

*l)en velbemeldte Hest beviser her min Sats.
" .1.58. han sidder under et udspændt

ladsnæt og længes efter det Frie eller

• ii.-i /loget udenfor velbemeldte Næt. PFJac.
Hreve.l4. I. -beraad, subst. (sj.) om
(fjrundig) overvejelse og derpaa hvilende be- 40
'liituing; beraad (I). Jeg gier dette (0: be-

gynder med at skrive om agerdyrkningen) med
laa megen meere Velberaad, som man .

.

haver yttret sig med det urigtige Princi-

pium, at der først skulde tænkes paa Menne-
skenes Vormeerehe. BiblNyttSkr.716. Il.-be-
raad, part. adj. (ogs. -beraadt. Moth.VlOl.
' h Mourier. Brød. (1821). 192. MO. IIolst.R.

'I sj. -beraadet. Bagges.NblD.59. Fleuron.
'TN. 10). (ænyd. velberaad(t), -beraaden; 50
-raad og II. beraad 2) gruridigt, nøje, vel

raad (overvejet, overlagt), tag dig vare for

I langsom pludselig Død! hvor forskræk-
'lie er denne velberaadte (eng. orig.: deli-

I Overrumpling! /.,otWe.jVr.2(?. Jeg har
gamle Mennesker, der paa samme
lade Vis bøjede sig mod Døden (som
drr falder). KMunk.ND.76. || især i

',,..forh. med Hu: af (Holb.Kandst.I.S.

'OW.(1724).18sc.J, efter (sa.Philos.1.4), to
( ... f'prn.1.5) ell. (nu næsten kun, i talespr.

i IS.) med velberaad hu. den Konge-
uiiveraine Arve-Regæring, »om .. af

•ris kiere og tro Undersaatter med een frj

XXVI. RaBt>7ktVi*lMl

Villie og velberaad Hu . . voris . . Her Fader
er bleven overdragen. Z)L.For<.i2, *med vel-

beraad Hu vælger (De) til Hustru den Jom-
frue. Riber.11.153. Med velberaad Hu har
nærværende Critikers Forfatter saa længe
opsat at omtale Oehlenschlågers nye Tra-
gedie. i^et7).Pros.///.i69. Kierk.XIV.274. Ma-
ckeprang.Da.Købstadstyrelse.(1900).l 13.

|| (jf.

II. beraad 1; sj.) om person: som nøje har
overvejet, overlagt noget (og derefter taget sin

beslutning). *Velberaadet i Hu han tiltalede

Kredsen, og sagde (osv.). Bagges. NblD. 59.

-bereden, part. adj. (f -beridt. Politi-

vennen.l801.2438). godt (vel) bereden (se u.

beride 3.2j. Slange.ChrIV.602. -berastet,
part. adj. f-berust. JPJac.I.41. -berystet.
Kyhn.PE.84. Borrebye.TF.490). (ænyd. d.s.;

nu arkais.} vel udrustet (med vaaben, rust-

ning, krigsudstyr). tre velberustede Orlogs-

skibe. ^oi&.Dfl.//.537. Han saae de blanke
Sverd, de vel-berusted Reste. JFriis.37. (han)
roede saa afsted med ikke mindre end
fyrgetive velberustede Karle. Grundtv.Snorre.

11.104. -besat, part. adj. til besætte l.i

:

Sognepræst N. N. (talte) iaftes for en vel-

besat Sal BerlTid.'/3l925.M. 3. sp.4. \\ især

om bord: vel forsynet med spise- og drikke-

varer; veldækket. *et velbesat og lækkert T&i-

ieX.Oehl.P. (1809).130. *Jeg holder af det vel-

besatte Bord,
I

Der bugner under Drikkekar
og Skaaler. PaiM. Tre Z). 70. EBrand.UB.5.
t -besejlet, part. adj. {ænyd. d.s.; jf.

(vel) besejlet u. besejle 4) om skib: som sejler

godt; hurtigsejlende. 7 lette og velbeseiglede

. . S\åhQ.LMFasting.VT.107. -beskæn-
ket, part. adj. {ænyd. d. s.; nu næppe br.}

(stærkt) beruset, drukken. Kyhn.PE.8. -be-
slaaet, part. adj. spec. (jf. beslaaet u. be-

slaa 6.1; talespr.): vel forsynet med penge;

som har penge paa lommen (er „ved muffen").
paa Traverbanen (kommer) „et velbeslaaet

Fuhlikum." Pol."/*1907.3.sp.5. (han) var altid

velbeslaaet med Penge. iVisPei.tW.225. ingen
af Kammeraterne var videre velbeslaaede.

Raae.TT.21. (sj.) m. h. t. andet forraad:

Tørvehuller var han (0: en gaardmand) jo

velbeslaaet med. Bregend. HH. 1. 187. -be-
stalter, part. adj. ^-bcstalt. Bornh. Sam-
linger.XIV(1922). 9. -bestaltet. Kierk.XII.
52. D&H.). {ænyd. velbcstaltet, vel ind-

rettet, ordnet, rigtig, ty. wohlbe3tallt(er); nu
foræld, ell. spøg., tron.) som paa lovlig (rette)

maade er indsat i et embede, en stilling, ofte

med særlig forestilling om varig, økonomisk
betrygget stilling, om værdig, dygtig, nidkær
virksomhed (paa embeds vegne) (jf. Leth.

(1800)); især (med mere ell. mindre afsvækket
bet.) anv. som del af tilel. Kongl. Mayst.
Høybetrode og Velbestalter Hr. Admiral.
Sort.HH.A2.v Holb.LSk.llI.3(se u. -agtbar^.

jeg har den Ære at forestille Dem . . Hr.

Schønemann, velmeriteret Poet; Hr. Fal-

bin^er, velbestalter Musicus og Componist.
Hetb.DP.63. jeg (er) som en velbestalter
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Ambassadeur beordret til at indlede Freds-

underhandlinger. (r,v^6.F//.224. det Forskjel-

lige, som Dr. Martensen, formodentlig i

Egenskab af velbestalter Sjællands Biskop,

paa den offenlige Morals Vegne . , taler om
det Forargelige i det Skridt, jeg har gjort.

Kierk.XIV.16. Jens Møller, velbestalter Re-

sidentsstads - Recensent. Hjort. Krit Lit. 1. 48.

S&B. -betænkt, part. adj. (ænyd. d. s.;

jf. II, vel 2.3) I) nøje, vel betænkt (1.8); vel i'o

overvejet, (nu især som præd.: det var ikke

videre velbetænkt olgn.). et hjerte, som er

giort stadigt med velbetænkt (1871: vel

betænkt^ raad, (skal) ingen tiid blive frygt-

agtigt. 5'tV.22.i9('C;ir. 7/;. At du som Daare
smutted bort fra Fengos Gaard,

|
Var vel-

betænkt. Oehl.XII.205. HNClaus. OmKirke-
tvang.(1845).28. Da denne velbetænkte For-

anstaltning var truffen. Oylb.Nf.l60. S&B.
2) (jf. betænkt u. betænke 4^ om person. 20

2.1) som nøje, vel har betænkt, overvejet noget;

nu kun i tilfælde, der kan opfattes som adv.

anv. af bet. 1 („paa vel betænkt maade"). hånd
saae sig om og (svarede) velbetenkt. Pflug.

DP.939. Tjenerskabet . . havde han meget
velbetænkt skikket til nærmeste Værtshuus.
Blich.(1920).IX.37. Kierk.XII.368. 2.2) (jf.

betænkt u. betænke 4.2; nu næppe br.) som
udtryk for, at en person (i forvejen) nøje

(vel) har overvejet en sag, en mulighed, er 30

vel forberedt, belavet paa noget. Saaledes vel-

betænkte paa alt, hvad der kunde møde,
indbordede vi os alle sex.Bagges.L.1.113.

-bevandret, part. adj. (ænyd. d. s.; jf.

vel bevandret u. bevandret) især som præd.
(og med præp. i), spec. som udtryk for litterær

kyndighed (fortrolighed). JBaden.DaL. Leth.

(1800). jf.: (N.N.s) Velbevandrethed i

almindelige sprogvidenskabelige Fænomener.
UnivProgr.1943.11.117 . \\ med videre anv. 40

Fru I. (skændte) spøgende . . paa ham, fordi

han kunde omgaaes saa voldsomt med Bo-
havet, skjøndt han var velbevandret i dets
Skrøbeligheder. G^eZ.(?D.ii3. f -bildet,
part. adj. {efter <?/. wohlgebildet; ;/. -dannet,
-formet og II. bilde 1) godt (smukt) formet;
velskabt. Dronningen paa denne Dag kom
ned

I
Med en velbildet Fnntz. Prahl.ST.1.86.

-bjærji^et, part. adj. I) til II. bjærge 2,

spec. (jf. II. bjærge 2.b) om afgrøde. S&B. 50
velbjærget Eø.NatTid.^y,1937.10.sp.l. 2)
til II. bjærge (3-)4, spec. m. h. t. økonomiske
forhold: som sidder i (jævnt) gode, trygge
kaar. Her sad den juridiske Bondedreng
og følte sig solid og \e\h]eTset.Kirk.B.24.
MKlitgaard.MS. 6.

Vel-bom, en. (fra ty. wellbaum (ty.

dial. vfelhom) ; til Velle; nu næppe br.) I)

d.s.s. Mølle -aksel, -bom. VSO.VIII.223.
2) tap i nødden (1.2.4) i ældre haandskyde- 60
vaaben. Blich.(1920).XV1.83. MilTeknO.191.
vel-bragt, part. adj. spec. (nu 1. br.)

til bruge l.i, om tid til virksomhed: vel an-
vendt. Her skal Manden . . I Finde Hvile

efter velbrugt Jy&g. Lund. ED.82. Hist har
en Olding lagt sin Stav . .

|
han sank

fra velbrugt Liv ned i den stille Grav.
FGuldb.II.48. D&H. -bygget, part. adj.

(nu ikke i alm. spr. -hygt. Moth.V102. Rask.
Br.1.399). (ænyd. velbygd (Kingo.SS.11.87))
I) til II. bygge 3(i) og 4.1 ; nu især om
hus, skib olgn. et velbygget og til sin Lad-
ning vel dannet Skih. Holb.Hh.n.465. Hol-
stebro (er) velbygget med lige og brede
Gader. Trap.^//. 7i6. en velbygget Gaard.
Elkjær. HF. 107. (spøg.) jf. II. bygge 4.1

slutn.: Drengene (var) i deres mest velbyg-
gede Tø'].SonjaHauberg.SyvAarforLea.(1944).
230. 2) til II. bygge 4.3, om levende væsen:
som har en god legemsbygning; godt bygget.

en velbygget Dreng paa en 15—16 Aar.

Drachm.PV17. Han var en sjælden smuk
Mand, høj og velbygget. Buchh.FD.58. om
dyr (hest): Elkjær.RK.167. -byrdig, adj.

['væl|by'rdi, -|b?/r'di ell. (spec. i titulatur)

væl'byJrdi, -'bj/r'di] (sj. -byrd. Den ær-

lige og velbyrde Fru Eisabe Krabbe. iVr/e-

rupRahb.1.209. \ -byrdiget. Velædle, Vel-

byrdigede og mandhafte (N.N.). Cit.1702.

(LHøyer.G.39)). (ænyd. d. s., glda. velbyr-

dhigh, -burdhugh, -byrdh(æ) ofl., oldn. vel-

buréugr) af god, fornem (adelig) byrd; vel-

baaren (1); spec. (med afsvækket bet.) anv.

som titulatur, efterhaanden som en mindre
fornem betegnelse end velbaaren og nu (i forb.

m. høj ædel ell. velædelj som titulatur til per-

soner af 5., henh. 6.-9. rangklasse. I lumpne
Bønder, som er kun halve Mennisker, er

agtbare og ærlige, men Kiøbsted-Folck ere

Velædle, Velbjrrdige og Yelhaarne. Holb. Mel.

1.3. Naar du bliver Velbyrdige Frue, kand
din Daatter ikke vel være slet og ret ærlig

og Dydziirede Matrone. sa.HAmb.II.6. En-
hver vil gjerne have høiere Titel end ham
tilkommer . . de Velædle og Velbyrdige (0:

6.-9. rangklasse) ville være Høiædle og Vel-

baarne (0: have 4. rangklasses titulatur). Jac

Bircherod.fWerl.Holb.* 506). Velbyrdige Hr.

Cancellieraad T. Blich.(1920).XXXI.118. Til

velbyrdige Hr. Jonas Villing, velmeriteret

Kjøbmand i Kox%0er.Heib.KS.32. Til Høi-

ædle og Velbyrdige Hr. Professor Hjort.

Cit.l835.(Hjort.B. 11.415). Til Velbyrdige

Hr. N. N. denne Bogs virkelige Læser. Kierk.

Gjent.145. SaUXXlV.695. spøg.: Ach Vel-

ædle og Velbyrdige Hr. Satan spar mig.

Holb.Masc.I.ll. Jeg (0: en betjent) er hid-

skikket med Ordre . . at tage alt . . udi dette

høyædle Huus, indtil det høye Herskabs
egne velbyrdige Gang-Klæder. sa.DR.III.9.

-byrdig-hed, en. ftt. -er. Børn, som rose

sig af foragt og utugtighed, besmitte deres

slægtes velbyrdighed (1871: ædle Byrd^.

Sir.22.8(Chr.VI). naar Velbyrdighed med
Armod sig foreener. Holb.MpS.275. Dyd og

Duelighed bør . . have Fortrin frem for den

blotte Velbyrdighed. Lrid.i763.268. ||
især

(nu næsten kun foræld, ell. spøg.) som titel.
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navnlig som tiltale i forh. m. Deres olgn.

Don Quixote holdt Sengen i sex Dage . .

Sancho trøstede ham . . „Frisk, Herre! Deres
Velbyrdighed maae til at sætte Næsen i

Veiret igien." Biehl DQ. IV 299. Flygt ikke

deres Velbyrdigheder (o: to damer) I ingen

har noget ubehageligt at befrygte af mig.

smst.1.14. Herre (ved hoffet) til Matroserne (:)

„Hvem af jer er den Fornemste?" — „Det
er Christen Staal, Jeres Velbyrdighed l"Oe/»i.

XV 32. Deres Velbyrdigheds forbundne og
hoiagtelsesfulde (N. N.). Cit. 1835. (Hjort. B.

11.415). Donna Sandra . . neier (for Don
Ramiro:) „Eders Velbyrdighed I jeg anbe-

faler mi%."Hr2.XIII.102. Præsten (skelede)

over til Stolen og sagde saa (til hr. Erik
Grubbe) : „Velbyrdighed altid synderlig maa-
deholden!" JPJac./. 13. || en velbyrdighed,

en velbyrdig person. Det er gaaet saa vit

at Statsministeren snart ikke længere kan
ophoie sig over en \e\hyTdighed.Ew.(1914).
11.100. -bøjet, part.adj. spec. (fagl): Ha-
sen (paa en hest) siges at være velbøjet,

naar Vinkelen mellem Underlaar og Bag-
fod er c&.U0-lb0°.Sal.VIII.555. -daad,
en. (;'/. ty. wohltat samt -dædig og -gerning;

til II. vel 1 03 4; nu næppe br.) god, ædel
handling, alle sande Danske

|
See Veldaads

rette Løn i Veldaads Lyst.Rahb.PoetF.il. 39.
•Ei skiønner du . . retfærdig paa Veldaad.
Bagges.Gieng.Till.53. *Ved Veldaad at øve,

|

Sig Velfærd tilkjøbe
|
Skal Store og Smaae!

Grundlv.Bjow.4. -dannelse, en. (sj., nu
næppe br.). I) til Dannelse 2(2): det at være
veldannet (1); god, rigtig form. Til dens (0:

hestens kæbes) Veldannelse udkræves, at den
skal være forholdsmæssig og have en ud-
mærket Tyggemuskel. Viborg.HY. 31. 2) til

Dannelse 3: god, riglig uddannelse, udvikling.

Forældrenes Omsorg for deres Døttres Vel-

dannelse er uadskillelig fra deres hensigts-

messige Sundhedspleie./^ranfc.i^L.^. -dan-
net, part.adj. I) ^7/. -dannelse 1) til dan-
net 1(1): godt (vel, smukt) dannet, skiønne
reldannede Templer. Holb.Kh.l84.

j|
især (jf.

-drejet (2), -formet, -skabt^ om legemsbyg-

ning, skikkelse, nu i alm. spr. (1. br.) kun
om legemsdel. Hvad faaer han vel andet med
hende end et ærbart Ansigt, en veldan-
net Skabning, et tugtigt og sædeligt Væ-
»en.Langebek.Breve.48. Hendes Bryster vare
maae og veldannede. iS'uAm. 77.753. Saddel-
bomme . . af saadan Constructjon, som en
Kom til en almindelig veldannet Hest bør
at være for ikke at trykke. 3/7^.7877.774.

Ing.KE.11.77 (se u. dannet l.i^. (den) trot-

t«naarige Datter (0: Dyveke) var rank og
serdeles veldannet, uagtet hun siden blev
noget for fyldig. 77aucA.VZ.27. hans venstre
Haand .. var hvid og \e\d&nnei. Gylb.TT.
266. en ung Pige . . med et veldannet, sol-

brændt \aa\gt.CKMolb.Span.206. 2) (sj.)

W danne 5, dannet 2, som tidlryk for aande-
Ug udvikling. De barbariske Veddekampe .

.

maatte for veldannede Siele være et . . af-

skyeligt Sk\iesTpil.Engelst.Nat.l69. -drejet,
part. adj. spec. (talespr., jarg.) m. fig. anv.:

I) (jf. vel drejet u. dreje 4.2) om en persons
(især en kvindes) legemsbygning (krop, ben):

velskabt; af en smuk, fiks, smukt rundet ell.

svungen fortn. Hun havde kraftige, men
veldrejede Ben. A Winding. (Gads Mag. 1927.

631). en ikke helt ung pige med en vel-

10 drejet krop og kønne hen. Raae.F.128. 2) til

dreje 4.3, om sprogligt udtryk, replik, vittig-

hed: som har en god, vellykket, kvik form;
vel turneret (1.2). over en veldrejet Hvas-
hed kunde han gnide sig i Hænderne af

Fornøjelse. Fti!A^nd.yT.34. to særdeles vel-

drejede Yers. BilleskovJ.H.1.121. 3) til dreje

1.4, om lussing: som gives (falder) paa rette

inaade. BogenomKajMunk.(1946).135. -Avl-

8^et, part. adj. (til duge 1; QJ, sj.) om
20 (spise)bord: d. s. s. -dækket, raffineret ny-

dende kunde han hengive sig i et vel-

duget Bords Glæder efter en Dags trættende
Vandring. Kyrre. (GadsMag.1922.598). -die-
der, en. [-|dæ?63r] ^-dædere. LTid.1743.
595. Hersl.Præd.l9). flt. -e. {ænyd. d. s.; jf.

ty. wohltåter samt Misdæder; nu næppe br.)

velgører, deres u-forglemmelige Veldæder,
Friderich den Femte\ChrFlensb.DM.III.13.
de have været Kirkens og Hospitalets Vel-

30 dæåere. Cit. 1766. (AarbVends. 1924. 328). *0
hvem er dog min Veldæder?

|
Du — kun du,

o store GudlChrBorup.PM.343. Suhm (var)

Fædrelandets Hæder og Pryd, Menneske-
hedens Veldæder og Laingsel. Rahb.LB.11.90.
-dædig^, adj. f'væl|dæ'6i (Levin.) ell. (nu
alm.) væl'dæ'Si] (efter ty. wohltåtig (mnt.

woldedich^; jf. -daad, -dæder og goddædig)
I) [1 1.4.(1 -)2] tp godgørende (nu spec: imod
trængende, fattige, syge); velgørende (2); barm-

40 hjertig(t hjælpsom). Moth.V102. Til at for-

fremme Christendommen i Danmark var
Otinker Hvide . . en driftig og veldædig
MaLnd.Mall.SgH.675. deres veldædige Om-
sorg og Hiélpsomhed for de Brandlidte.

Rahb. Fort. 1.377. *0, Himmel I hav Med-
lidenhed, og see

I
Veldædig til den unge

Hind, der staaer j Bag Busken, zittrende;

snart Tigrens Rov. Oehl.PSkr.II.239. Som-
meren (gik) hen for Dronning Dagmar

30 under stille veldædige Sysler. 7n(/.F.9.77.60.

Det var virkelig som om usynlige veldædige

Hænder gik min Moder tilhaande.G't/I6.F/7.

792. ynkelige Opraab i Aviserne til vel-

dædige Mennesker. 72ou>eI.J5r. 3(57. han var

veldædig ved at give Fripladser til . . ube-

midlede Forældres .. begavede Børn. Jesper

Ew.DearønneAar.(1945).49. \\ nu spec. (jf.

-gørende 2) i forb. (i) veldædigt øjemed.
Veldædigt Øicmed, det er godt nok; men

60 jeg la'er ikke mine Døttre demoralisere til

Fordeel for det druknede Skibsmandskab I

Hvor kan det falde Jer ind at ville paa
MBLsker&de? FritzJiirg.nr. 12. Reinhard. FC.
308. I veldædigt Øjemed. EGad.(8kue8pillitel.

62*
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1891). 2) [II.3.1-8] (nu næppe Ir.) om forhold,

paavirkning olgn.: som fremkalder (inderligl)

behag; velgørende (3). Religionens veldædige

Trøst. Rahb. Fort. 1. 241. *Tykke, veldædige

Bøge! . .
I

O hvor du favner mig kiøligt . .
|

Hellige L\xnd\Oehl.PSkr.I.355. Luft og Vand
ere de veldædigste, aldrig feilende Renselses

Midler. Frank.SM.1809.609. Hvilken veldæ-

dig Magt ligger der dog i et ædelt Kvinde-

m8Ya\Blich.lfl920).XXVII.185. Den sunde

Luft, den veldædige Natur, det rolige . .

Liv havde forenet sig . . for at forøge hen-

des .. Sundhed. Gylb. VI.185. det veldædige

Indtryk af fuldendt Ra,rmoni.HNClaus.Op-
tegnelser.(1877).548. jf.: der er saare lidet,

jeg erkiænder for at have været veldædig-

vigtigere for min Aandsdannelse , . end
den grundige Fremfærd, jeg af ovennævnte
dybe Tænker (fik) Smag Tp&a,.Rahb.E.II.

18. -dædi£:-hed, en. flt. (sj.) -er (LTid.

1726.768). I) (nu QJ) h7 -dædig 1. Poe-

ten . . vilde gierne giøre (sin velynders) be-

viiste Godhed og Veldædighed kendt for

alle, dersom hånd i Skrifter raaatte nævne
ham ved Navn. Falst.Ovid.128. lær at kiende
den stille Veldædigheds Yxjd.Rahh.Fort.il.

244. *Gaven, der saa villigen blev bragt
|

Og paa Veldædighedens Alter lagt (o: ved

en velgørenhedsforestilling). Aarestr. ED. 111.

*Den arme, omvankende Skoleelev (o: Kin-
go),

I

Der mættet af Rigmands Veldæ-
dighed hley. Krossing.D.136. Borgerne viste

en højhjertet Veldædighed imod (de spedal-

ske). Brandes.MB. 33. jf.: Veldædigheds-
koncert. Pon<.(S'Å;.i9(?. 2) (nu næppe br.) til

-dædig 2. min gamle Erfaring (om) qvin-
deligt Venskabs mageløse Veldædighed i

Hiertesorgens Timer er . . bleven stadfæ-
stet. jRoM.JS. Tf 234. -dækket, part. adj.

(jf. -besat, -duget; til IL dække 2) om
(spise)bord: vel opdækket (2). Uglen.^*/il856.
S.sp.l. VKorfitsen.ES.21. hele Byen . . skal
jo dog have noget at votere i, naar den
sidder til Doms ved et veldækket Bord.FIs-
raelsen.Ragna. (1900). 128. TomKrist.Vi.l48.
I. -dømmende, et. (nu næppe ir.) det

at dømme (1 1.3.1 ) ret, skønsomt (om noget);
rigtig, skønsom dom (om noget). En Tings
Overensstemmelse med Sagens Natur, og
andres Veldømmende der om, efter Tingens
Natur, kaldes Anstændighed. Mossm.Term.
416. IL -dømmende, part. adj. (ænyd.
d. s.; nu næppe br.) rigtigt, sundt, billigt

dømmende (II.3.i); skønsom (l.i). (forf.)

haaber . . at den veldømmende Læsere ikke
skal finde sig misfornøyet med hans Arbeyde.
LTid.1756.267. jf.: i Ord og Handling røbede
han intet andet end Sindighed, Beskeden-
hed, Veldømmenhed. Pram. (Vor Fortid.I

.

(1917).401). -erfaren, part. adj. (ænyd.
d.s.; ;/. -forfaren, -forsøgt; nu næppe br.)

(paa tilbørlig vis, fuldt ud, meget) erfaren.
MR.1774.580. *I, der er bevandret

|
I Ver-

dens Handler og er velerfaren,
|
Kan sige,

om maaskee der var en \]d've\.Hrz.XV1.94.

-faren, part. adj. {ænyd. d. s.; i rigsspr.

nu l.br.) vel faren (se u. II. fare 4). Hun er

velfaren (a: gift ind i en anset familie). Moth.
V103. Feilb. -fart, en. (ænyd. d. s.; efter

ty. wohlfahrt, mnt. wolvart; nu kun arkais.)

velfærd, de, som ere i Staden og se deres

Velfart truet . . de føre sig i Vaaben. JPJac.
1.41. -flyvende, part. adj. spec. (flyv.)

10 om flyvemaskine: som flyver godt. Flyvning
Hær.18. jf. Yeltly venhed. smst.84. -fod-
ret, part. adj. ('-foret. Sort.Poet.72. CBernh.
NF.ll.132). til I. fodre l(i), især om hest:

godt fodret; ogs.: velnæret; trivelig. De ere

blevne som velfodrede ustyrlige Heste (Chr.

VI: De stode aarle op, som vel-forede he-

ste; 1931: de blev fede, gejle Hingste^. Jer.

5.8. D&H. (jf. I. fodre I.2) spøg., om per-

son: Min Sidemand, en velfodret Pranger og

20 Sel\e]er. Blich.(1920).XIX.57. -forfaren,
part. adj. (ænyd. d.s.; nu sj.) (vel) forfaren;

(vel)erfaren. Pflug.DP.44. en øvet og vel-

forfaren Krigsmand. Schousbølle.Saxo.97. *En
høitbegavet Herre, velforfaren

|
I Kunsters

og i Videnskabers Nerden. Hrz.(Dagbl.^/\1864.

l.sp.l). Larsen, -formet, part. adj. godt,

smukt formet, et velformet fovts-^ Referat.

PHans.KK.273. et velformet Skih. Skibs

Mask.210.
II (jf. -dannet 1) om legemsbygning

30 ell. (nu især) legemsdel. Trækkene vare

skjønne, hans Skabning rank og velformet.

Kierk.VI.261. (balletdanserens) velformede
Laar og Lægge. VKorfitsen.GM.16. den vel-

formede Mund var lille og nydende. //Bria;.

B.163. -formuende, part. adj. (ænyd.

d. s.; nu næppe br.) meget formuende (2);

(økonomisk) velstillet; velhavende. Vel findes

en Deel af dem velformuende i Henseende
til Fiskeriet, men de øvrige leve i stor

40 Armod. Holb.Berg.294. -formserkt, part.

adj. [II. 2.3] (jf. -forstaaet slutn.; sj.) til

formærke 2, anv. som modificerende bestem-

melse (adv.): vel at mærke (III. 2.2). * Imellem
kommer Aanden, den gode velformærkt!
GBetzonich.FraetUngkarleliv.(1871).17. -for-
nem, adj. (ogs. (ubøjeligt) -fornemme.
Holb.Paars.5. PersonalhistT.1880.45). (ænyd.

d. s.; jf. ty. wohlfiirnehm, -vornehm; sml.

-agtbar, -agtet samt højfornem; foræld, ell.

50 spøg.) til fornem 2.2, som titulatur (især

til borgerfolk). Holb.Abrac.III.9 (se «. velbe-

meldt^. Velfornemme . . bruges til Haand-
verksfolk, til hvilke man da gierne siger:

agtbare og xeUornemme. vAph.(1764). Jeg

skulde kun fortjene mig liden Tak af mine
Læserinder, hvis jeg ikke med samme Nøj-

agtighed afbildede den velfornemme Frø-

ken.Blich.(1920).X.72. velfornemt Maagskab.
Gjel.HS.99. -fornævnt, part. adj. (ænyd.

60 d. s. (HMogens.); jf. -bemeldt; nu næppe
br.) anv. som et mere formelt ell. høfligt

(ærbødigt) udtryk end fornævnt, velfornævnte

CoUe^ium. MR.1793.574. -fornøjet, part.

adj. (ænyd. d. s.; jf. -nøjet; til II. vel 3.3
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og 5.1) ftildtud, meget, godt fornøjet, (især i

bet.l ogs. (m. omtr. sa. bet.): vel fornøjet;

se ogs. u. forneje i.i). I) (nu mmdre br.)

tU fornøje(t) 4.1 : (vel) tilfreds, „det blev dog

ingen Søn denne gang, som jeg tænkte."
— „Jeg (o: moderen) er meget vel for-

nøjet dermed, at det blev en Daatter."

Holb.Bars.II.12. Langebek.Breve.76. han var

meget velfornøiet med mit Skriit. Brandes.

Br.I.lSS. 2) til fornøje(t) 4.2. Amberg. han lo

sendte et velfornøjet Grin ud mod Drengene.

Søiberg.KK.II.24. (hun var) smilende og vel-

toinøjet. MKlitgaard.MS.161. jf.: han (flød)

over af Velfornøjethed, naar han talte

om sin UdQugt. Reiserer. KG. 98. f -for-
ordnet, part. adj. (cenyd. d. s. (Kingo.

SS.I.135); jf. forordne 3) Friderich Chri-

stian Halms, Vel-forordnede Apothecker i

Aalborg. Wadsk. 81. -forrettet, part. adj.

tU forrette l.i, t forb. efter (Oehl.PSkr. 20

11.12) ell. især med velforrettet sag
(3.2). Nu er jeg endelig efter et heelt Aars
Forløb kommen med velforretted Sag til

mit Fæderneland igien.Holb.Ul.1.14. Biehl.

DQ. 11.74. Rahb. Fort. 11.200. S&B. -tov-
skyldt, part. adj. til forskylde 1, især (nu
kuri) om (velfortjent) straf. Misgierningers vel-

forskyldte Løn. Holb. Ep. IV 302. *Dog vel-

forskyldte Roos og Sandheds Ære-Tale
|
Vil

hannem i hans Kind en Purpur- Rose male. 30

LThura.(Falst.0vid.a7r). hver Overtrædelse

og Ulydighed fik velforskyldt (1819: sin til-

børlige; Løn. Hebr.2.2 (1907). -forstaaet,
part. adj. [1 1.2.3] (ogs. vel forstaaet, jf. II.

forstaa 2.2^. til II. forstaa 2.2, især i forb. i

ens velforstaaede interesse olgn. jeg er

dog vis paa at handle i . . Folkekirkens vel-

forstaaede T&TV.Grundtv.Dansk.IV108. Dette
ligger i det Godes egen velforstaaede In-

'>resse.Mart.(VSO.). et neutralt Danmark 40

ar) i Tysklands velforstaaede Interesse

naade strategisk og handelspolitisk. ikfar<tn-

gen.KampenforDanmark.(1945).8.
\\ (jf. -for-

mærkt; især tidligere) anv. som modificerende
lif-^fimmelse (adv.) til et efterfølgende (ell.

foregaaende) led. Følgelig ophæve vi herved
denne Lov — vel forstaaet for os selv ind-

byrdes, og for ingen anden. Ew.(1914). IV
171. Vel forstaaet at (a:) kun dog saaledes

i\.Leth.(i800). -forstandiiC, adj. (ænyd. 50
d. 8.) I) (nu 8j.) til forstandig l(-2). Moth.
V103. VSO. 2) t (fuldt ud, let) forstaaelig.

I>L.2—i—8 (se u. forstandig i), -forsynet,
part. adj. (jf. vel forsynet u. forsyne 1 og 2).

I) t til forsyne 1. (han) var „duelig og be-
qvem, saa at Skolen var med hannem vel-

rsynct. " Cit. 1754. (AarbThisted. 1921.217).

) til forsyne 2(i og s); især m.h.t. fødevarer.

\ph.(1764). »dybt, hvor Stenen helder
|

11,' over Kilden , . | Er min (0: ravnens) 60
' Iforsynede Kjelder. Winth.SS.35. Butikken
ir lille, men velforsynet med Guld- og
nlvtø'].Søiberg.KK.I.21. „En portion til?"

„Tak, jeg er velforsynet" (0: kan ikke

spise mere, er mæt)
\ jf.: hvem vil ikke

gerne beundres for sit Hjems Skønhed, Stil-

fuldhed og VelforsynethedPTidensZvtn-
der.*/61928.27. -forsøgt, part. adj. {ænyd.

d. s.; nu næppe br.) grundigt, vel prøvet (i

sin gerning, i livet); velerfaren; dygtig, gamle
og velforsøgte Soiååter. Slange.ChrIV631 . se

ogs. u. forsøgt 2. -fortjene, v. {ænyd. d. s.,

i perf. part. brugt som adj.) til fortjene 3.

Skiønt fuldelig du (0: Hindbad) havde vel-

fortient
|
At slettes ud af Verden, som en

Synder,
j
Paa Retterstedet . .

|
Saa vil jeg

(0: Aladdin) . . |
Min Skiebne lægge ned i

Allahs Haand. Oehl.PSkr.II.425. || i alm. spr.

kun part. velfortjent brugt so7n adj. (jf. for-

tjene 3.3;,- dels med passivisk bet. (jf. -for-

skyldt;, om straf, løn olgn. sig selv til vel-

fortiente Strat. Holb.GW.V3. en blodgierrig

Tyrans velfortjente Død. Schousbølle.Saxo.80.

Wess.138. et Folk (0: det danske), der endog
hos Udlændige have erhvervet sig velfor-

tjent og stedse stigende Hæder. Blich.(1920).

XIV102. han (lod) Eduard kalde til sig, og
gjorde ham velfortiente Bebreidelser (0: for

hans sviren). Gylb.Novel.11.61. et velfortjent

Otium. OFms.LiW-.338. *jeg faar Hug, og det

er velfortjent. ZilfMnA;.C.*57. dels (jf. -meri-

teret, -tjent; nu lidt gldgs. ell. spøg.) m. ak-

tivisk bet., om person, der har indlagt sig

fortjeneste ved sin (embeds) virksomhed, (spec.

som titulatur til en embedsmand), velfortiente

Sogne VTBSst.Sort.(DSt.l909.34). denne Deel

af Verden, hvor man sielden seer velfortiente

Folk blive ulykkelige. J5'necd.F///.78. Titel

af Velfortient til dem, som lade deres Em-
beder forrette ved Fuldmægtige. smst.V1.109.
Han døde i 1582 som en velfortjent Embeds-
mand. OFrus.Lt«.460. (sj.) i superl.: de vel-

fortienteste Mænd . . har fristet den Skiebne
(o: at blive bagtalt). Valby. III. 32. -for-
varet, part. adj. {ænyd. d. s.; jf. vel for-

varet u. II. forvare) især til II. forvare

l(2)-2(2). Oehl.PSkr. 1.399. (han) holdt denne
sin Datter . . velforvaret i en udhulet Hald.

NPWiwel.R.276. han sad velforvaret under
Laas og Sl&a. Duelund.N.102. jf. II. forvare

4.2: jeg vil tilkjendegive dig store og velfor-

varede (Chr.VI: faste; 1931: lønlige^ Ting,

som du ikke veed. Jer.33.3. || til II. forvare

3.3 : ved sin fulde fornuft; vel forvaret. Man
skulde ikke tro, hun var velforvaret. iiCMtcA.

Mor. (1935). 141. Jeg tilstaar at jeg ikke

er rigtig velforvaret . . Jeg vrøvlede af

Hastværk. AHenning8en.SA.162. Kirk.Slaven.

(1948).160. -friseret, part. adj. især til

frisere 2. velfriserede fede Grosserere med
tykke Vestekjæder paa tykke Maver. Fiifor-

f\t8en.F.71. et stort, tykt, velfriseret, næsten
krøllet, mørkladent \\kr.Herdal.BL.104. (jf.

frisere 3.i; uegl.: velfriserede Parker. Born-

holms Tidende. ^»1949. 5. sp. 1. -fanderet,
part. adj. (jf. -(bé)grundet; især til fiiiHlrrn 3.

Experimentecr kun . . med alle Quinder,

faae af 100 de 99 indrangerede i din Viis-
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doms Systemer, og anvend saa dine velfun-

derede Regler paa den Lykkelige, som slut-

ter Tallet 100 og bliver den Udkaarne —
og denne Sidste vil spotte din hele Kløgt.

CBernh.TV.226. KSech.MY.86. m. h. t. øko-

nomiske forhold: en velfunderet Klasselotteri-

kollektion. P^ans./iCZ.iig. I Odense havde
Dominikanerne et velfunderet Kloster. HBrix.
AP. VI.126.

Velfærd, en ell. (mindre Ir.) et (Rahb.
ProsF.III.18. SMich.Gio.88. AndNx.PE.III.
290. jf.: „I Talespr. ogsaa Detkjøn." Lemn.^.

f'væl|fæ?r] (nu ikke i rigsspr. Velfær(d)t.
Hørn.Moral.n.74. Holb.Masc.III.il. Schous-

hølle.Saxo.279. OeconT.1.29. Junge.), {penyd.

velfærd(t), glda. wælfærdh (Postil.177), oldn.

velferb
; jf. Velfart og Færd 2 samt I. Ufærd

1 og I. Velgaaende)

1) (forhold, der betinger) gunstig, lykke-
lig tilstand, tilværelse, skæbne; (fort-

sat) velvære og lykke, især i timelig

henseende; alm. i forb. m. gen. ell. poss., i

udtryk som ens evige (JSneed.I.17. MO.
D&H.) ell. (især; jf. bet. 2) timelige (Holb.

Ep.V90. JSneed.III.262. Ew.(1914).V 173.

Heib. Poet. IV 333. PHans.KK.104. D&H.)
velfærd, (tidligere) ogs. (jf. bet. 2) i sa.

bet. vor verdens velfærd; se paa (Molb.
DH.1.420) ens velfærd, sætte ens vel-
færd paa spil (NordBrun.(Samling af Skrif-
ter fra Nord.SelskabiLondon.I. (1788).26)) ell.

i vove (Schousbølle.Saxo.333), ens (rigets,

familiens) velfærd afhænger af, beror
paa (Æreboe.66. Skuesp.IV441. Grundtv.SS.
11.98) noget osv. naar Sagen er af stor

Vigtighed, og angaar Folkis Ære, Liv og
YeUærå.DL.1—13—8. En Mands Velfærd
staaer i Herrens Uaand. Sir.10. 5. Holb.Ul.
III.3(se u. konservere 1^. jeg har endog
beflitted mig paa at skye hendes Aasyn,
som en Hinder for min Siæls Velfærd. Zom
Grønneg.11.247. *han (o: kongen) os haver
kiær

|
Og naadig Omhu for vor Verdens

Velfærdt hær.Wiwet.(LTid.l754.221). *(den
mand) som har vor Velfærd i sin Magt.
Ew.(1914).II.238. Handlinger, foretagne af

Nødværge , . til Forsvar for Liv, Helbred
eller YeUæTd.Lov^''/zl866.§40. de store, ma-
terielle Goder, han havde ofret for sin sjæle-
lige Velfærds Skyld.Pont.LP.VIII.71. (jeg)

holder Underklassens Velfærd i min Haand.
Howalt.DB.63. jf. Velfærds -etik, -princip:
Jeg bruger Ordet Velfærd (i etikken) hellere
end Ord som Nytte eller Lykke, fordi disse
let kunne hidføre . . Misforstaaelser. Jeg
tænker ved Ordet Velfærd paa alt, hvad der
fører til Tilfredsstillelse af den menneske-
lige Naturs Trang efter dens hele Omfang.
Høffd.E.'(1887).32.

2) (mi o, 1. br.) spec. om gode øko-
nomiske forhold, gode kaar; ogs. („i
dagl. Tale." 3/0. „Talespr." Levin.; nu især
dial.) konkr., om ejendele, ejendom, for-
mue (rigdom); velstand. *Sig heller, at

du est bestaalen udaf Tyve,
|

Sig heller,

at du har din Velfærdt tabt i Spil. Holb.

Paars.301. Hånd har givet sig ud for en
stor Herre, og skilt disse got Folk . . ved
deres Velfært. sa.Panis.///. 7. Du veedst
det usle Garn (o: fiskergarn) er al vor Nq\-

iv&xå.Ew.(1914).III.162. *A1 min Velfærd
|

Fik jeg fra dig (o: Hakon Jarl). Du gavst
mig Skibe (osv.).Oehl.ND.247. den falske

10 M. . , bedrager Dig . . for al Din Velfærd.
HCAnd.Imp.1.47 . hun gjorde Øjne, da hun
saa den (o: deres) YeUærd.Korch.Godtfolk.
(1920).74. Junge. MDL. Feilb. \\ spec. (jf.

bet. 1) i forb. ens timelige ell. (nu næppe
br.) i sa.bet. verd(s)ens velfærd, nu har
jeg mist ald mit Versens Velfært, min Op-
hold i min Alderåom.KomGrønneg. 1.133.

al hans timelig Velfært var ædt og proce-
deret oi[>.Klevenf.RJ.130. Lader os antage,

20 at vort timelige Velfærd er ødelagt ved en
Ildebrand. Monrad.BVlOO.
Velfærds-, i ssgr. ((3, flos., hist.) især

til Velfærd 1. -etik, en. (jf. -moral, -prin-

cipø etisk lære, der bestemmer den moralsk
rette handling som den, der fremmer bevidste

væseners vel (eudaimonisme) , dels individuelt

(„enkeltmands velfærdsetik", „individuel vel-

færdsetik"), dels alment ('„universel ell. alle-

mands velfærdsetik", utilitarisme); lykke-

so lære; lyksalighedskere; nyttelære. Sal.^VII.

515f. -forenings, en. (foræld.) om fag-

forening olgn. i dens ældste form. UnderSam-
virkets Flag.(1948).12. -indretning, en.

(sj.) velgørende institution. FlensbA.^^lil918.

l.sp.5. -komité, en. (jf. -udskud, -ud-

valgj spec. (efter fr. comité du salut public^

om den i Frankrig 1793-95 virkende komité,

der nedsat af konventet skulde varetage lan-

dets velfærd, sikre det mod krigsfare. Estrup.

40 Verdens-Historie.(1826).440. Hauch.CB.179.
VSO. -moral, en. (jf. -etik og Nyttemoral^.
Velfærdsmoralens Maal er at skaffe Menne-
skene saa megen Lyst og saa liden Ulyst

som muligt. Brandes. VI1. 615. -princip,
et. Velfærdsprincipet (ell.) Principet om den
størst mulige Lykke for det størst mulige
Antal Mennesker. Høffd.E.40. -»Ag, en. sag,

der vedrører ell. betinger ens (hele) velfærd.

Smaating behandledes som Velfærdssager,

50 og Velfærdssager som Smaating. Rahb.LB.
11.351. af sin Fjende skal man ikke tage

Raad i Velfærdssager. Z?a«c/i.Æ. 76. man
(driver) ofte Etymologien med den over-

spændte Forestilling, at det er saa at sige

en videnskabelig Velfærdssag at føre ethvert

Ord tilbage til den første Kilde. Madv.SS.35.
en Velfærdssag for hele Folket. SMich.Dom-
meren.(1921).122. jf.: *Brug Tiden, nu du
paa min Velfærdts Sag kand drive. Falst.

60 Ovid.92. -adskad, et. (jf. -komité, -ud-

valg; nu næppe br.) se u. Udskud 3.1. -ad-
valg, et. (jf. -komitéj spec. m. h. t. for-

hold i Frankrig 1793-95: HGBohr.Verdens-
historien.(1861).296. SaVXXIV.699. \\

(po-
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lit.) om forsk, raadgivende udvalg. Velfærds-

udvalget for den højere Undervisning skal

forst beskjæftige sig med de lærde Skoler.

Dagbl."/Il 1880.l.sp. 3. Hvert Parti i Rigs-

dagen har et saakaldet Velfærdsudvalg; det

er et Udvalg, der til Partiet stiller Forslag
•m Udvalgsbesættelser.Poi."/,oi9(?3.2.sp.3.

vel-ført, part.adj. spec. til II. føre 4.i,

>n liv, levevis. *Himlen syntes ham at skilles

ad;
I

Hans Moder viste sig . . | Og rakte

for et velført Liv ham Krandsen. PaJAf

.

ÅdamH.II.5. Kingo (var) agtet for sin Flid
n^ for sit velførte Levnet. ECarstensen.Kingo.

1881).G.

L Vel-gaaende, et éll. (nu ikke i

gsspr.J en (Moth.VlOS. Schousbølle.Saxo.

,71. PrahLST.1.169. Lodde.NT.17). [ivæl-

jå^ana] (jf. -gaaenhed og -gang^ det forhold,

at det gaar en godt, at en har det godt, lever vel;

god, ønskelig, lykkelig tilstand, i henseende til

sundhed og andre (timelige) goder; tidligere

ogs.: (varig, timelig ell. evig) velfærd. Vel-

Hende (er) held, lykke og velstand. Jlfo</i.

V103. du (o: Diogenes) og alle dine Med-
brødre hade alle Mennesker, og græmmer
dg over deres Ydga.a.ende. Holb.Plut.1.8. Til-

bayelighed til at see paa sit Velgaaende .

.

' aldes Kierlighed til sig selv. Mossin.Term.
'>'). at befordre Guds Ære og Menneskenes
vige Velgaaende. Lodde. A^T. 268. bemeldte

r orordning . . sigter til Kiøbstædemes For-
tieel og Velgaaende. S'tompe./.44. Velgaaende
indbefatter mere end Velbefindende; thi det

forudsætter tillige en Tilfredshed med det

l'dvortes, er altsaa en Følge af Sundhed
_' Medgang. PjE;MuH.»464. Han hørte til de
unde og frodige Sønner af rige Landmænd

. . deres Levemaade bidrager vist ikke li-

det til at give dem det physiske Velgaaende,
»m lægges for Dagen i deres blomstrende
nsigter. PMøll. (VilhAnd. PM.' (1894).331).

Man (bliver) opfarende ogsaa mod dem, for

hvis Velgaaende man kæmper. OtersA;.Z/.26.

II
spec. om helbreds-, sundhedstilstand i udtryk

tom befinde sig, leve, være i højeste
'PMøll.ES.IlI.39. HCAnd.BC.1.29) ell. (nu

pt) bedste (PalM.lL.11.179. Schand.O.
II. Uf) velgaaende olgn. Hans Excellence
l.iiitiilt sig . . i ønskelig Velgaaende. LTtd.
I7JIJ.139. Havde f]valds Sundhed ikke faaet

' pludseligt Knæk . . saa havde han . .

kraftigt Velgaaende endnu kunnet leve

mange Aa.T.Oehl.(Molb.Athene.I.311). min
Ven . , vil hidse ved . . at pirre lidt Jalousi
frem hos mig — men altsaa maa hun være
i betydeligt Velgaaende. itt€r/c. V/. 3/5. jeg

vnes . . De ser ud som — som om De ikke
ir rigtig i Velgaaende? Æod«./ir./.66. || (jf.

lindhed 1.2^ t udtryk for venlige forespørgsler
'n pH. gode ønsker for vedk. persons helbreds-

' i'id, sundhed, velbefindende, ofte som høf-

iftring med afsvækket bet. hånd (slut-

't lidet Skrifft med et velraeenendc
for dends Velgaaende, til hvis Ære

hånd det haver forfærdiget. LTid.i 731.85.

jeg har en lang Vey til Posthuset . . Altsaa
afbryder jeg med al Velgaaendes Tilonskning
over dig og din F&milie. PAHeib.B.75. *Jeg
ønsker ogsaa jer til Lykke med

|
Et triveligt

Velgaaende. OeAZ.Z//.84. han kom og spurgte
til sine Brødres Velgaaende (Chr.Vl: hilsede

sine brødre; 1931: hilste paa sine Brødrej.
lSam.17.22. spec. (i rigsspr. nu gldgs. ell.

10 spøg.) som ønske ell. hilsen, naar der drikkes

(paa ens sundhed); især i forb. drikke paa
ens velgaaende (Hrz.KP,12. Heib.DP.71.
Gylb.(1849).11.146. MO. VSO. LollO.), erin-
dre ens velgaaende (se u. erindre 4.i^, ogs.

ellipt. som drikkehilsen: Deres velgaaende!
(Ew.(1914).lY288) ell. uden poss.: velgaa-
ende! (Schand.SB.49. Gjel.W.18. Nans.JD.
84). Jeg drak . . en god Slurk, paa alle mine
Venners, paa heele Verdens Velgaaende.

20 Ew.(1914).lV286. (jeg) udbragte et Velgaa-
ende „for . . vor gamle Sanger Knud Lyne
Ra,hhek.''Mynst. Saml. XXVII, en drøj For-
pagter, som taler med Faderen . . og, mens
han udstikker sit Glas Finkel, nikker med
et møjsommeligt Smiil halv omvendt til

Datteren, idet han siger: Hendes Velgaa-
ende, Jomfru. PMøll.ES.III.60. Jeg var til-

freds, her var et Bæger saa stort som Thors,
da han drak Havet, og at jeg kunde tømme

30 det paa et eneste Yelgåaende. Goldschm.R.
353. En Flaske Rødvin var Tradition Fre-

dagaften . . Naar Semmy Philipsen hævede
sit Rødvinsglas, nikkede han rundt og sagde
opmuntrende : „Velgaaende !

" Nathans. MP.
44. det vordende Ægtepars Velgaaende blev
drukket. LindskovHans.Perronen.(1937) .33.

II. vel-ti;aaende, part.adj. (sj. i alm.
spr.). I) [11.1,2.1,3.8-4] som gaar (bevæger
sig) godt, paa god normal maade (med fore-

40 stilling om sundhed, kraft olgn.). Niels Smed
sætter jo ilidt (o: lidt) paa det nærmer Ben
. . det gjorde Niels Ebbersen (o: Ebbesen)
ette, han var sandeli velgaaeje nok, den Kai,

Korch. Godtfolk. (1920). 148. (fagl.) om hest:

Rød Frederiksborghoppe, meget velgaaende.
SorøAmtstid.*U1944.8.sp.4. 2) (jf. II. vel 3.2

og Velgaaenhed^ om person, hvem det gaar
godt: (solidt, varigt) velholden (4), velstillet.

en velgaaende Mand (o: Vielgeschrey). HBrix.
50 HK.131. sa.AP.V178. jf. Berl Tid.*'/lo 1950.

Aft.3.sp.l. -(^aaen-hed, en. (sj.) velgaa-

ende (i); t forb. i bedste velgaaenhed. Aarb
Frborg.1948.116. -gtingf en. {ænyd. d. s.;

især efter sv. vålging, no. velgang; O, min-
dre br.) velgaaende (I); velfcerd. Langebek.

Breve.364 (jf. BidrOlson.37). (bondens) Qvæg
og Stald . . skal være det, der skal befordre

hans \e\f;ms.Cit.l767.(CChrist.H.121). Johs
Steenstr.SD.70. HAPaludan.Sp.lll. || som

60 ønske, hilsen, med igientagen Velgangs Til-

ønskn'mg. Langebek.Breve.305. •Derfor ønske
hinanden vi Velgang og lie\d. Ploug.SD.378.
•Hvor er din Fæstemør Nu vil vi drikke

|

Paa Eders WelgAng.CKMolb.Klinlekon-
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gensBrud.(1845).71. t -gefal(d), en. (jf.

Gefal(d) og ty. wohlgefallen) (vel)behag. Juno

(har bedt) at jeres Durchleuchtighed (o:

prins Paris) icke ville forsmaae 10 Duca-

ter, som hun offererer icke for at dømme
hende til Velgefal, men alleene for Venskabs

skyld. Holb.Ul.Prol. Kongen (tilbød) Kong
Gustav Adolph udi Sverrig sin Tilgenegen-

hed, saafrerat det kunde skee hannem til

Villie og Velgefal, at ville forliige dend Krig lo

iraellem Sverrig og lR,us\a.nd. Slange. ChrIV
365. *jeg skal dig og binde (o: med binde-

brev)
I

paa Dagen den ninde,
|
udi denne

Maaned dig til Yelgefa[.Cit.l8.aarh.(Aarb

Skive.l920.n4). Leth.(1800). jf. Gefal(d) 2:

at giøre Læseren en Velgefall (o: ved forsk,

tillæg til et skrift). LTid. 1724.759. -ge-
falde, V. (jf. -befalde og gefalde vel u.

gefalde; nu næppe br.) behage (en) vel. Imod
alt dette havde jeg intet at sige , men 20

maatte lade mig det velgefalle (0: finde mig
deri).Egede.GM.52. -gerning, en. {ænyd.

glda.d. s., oldn. velgerning(r) (og velger5J;

jf. -da&d; til II. vel 3 og 4) I) (velvillig,

uselvisk) handling, hvorved man fremmer ens

vel, gør vel imod en; (tidligere) ogs. med
noget svagere bet.: velvillig bistand, tjeneste,

villighed (jf. VSO.); spec. (nu sj.) om vel-

dædig (1) handling, godgørenhed; ofte i forb.

som bevise (Holb.llJ.V9. Slange. ChrIV 30

864. VSO.), udvise (Molb.DH.II.88), ud-
øve (Heib.TR.nr.20.2), vise (Oehl.X.167.

S&B.), øve velgerninger, overvælde,
overøse (en) med velgerninger (S&B.
VSO.), erkende (Slange.ChrIV.988), paa-
skønne, skønne paa (Holb.Plut.1.7) en
velgerning olgn. Min Sjæl! lov Herren, og
glem ikke alle hans Velgjerninger. Ps.2(?3.2.

Altid skal mit Hierte med Taknemmelighed
erindre disse Velgierninger. JBagi^es.t/ngfd./.^l. 40

hans Almisser og Velgierninger udartede ofte

til prunkende Ødselhed. Molb.DH.II.47. han
er meget ulykkelig; det er en sand Velgjer-

ning, at frie ham fra den Smule Liv, han har.

HCAnd.(1919).II.268. naar hun nu ikke blot

vilde finde sig i Alt, men takke mig derfor

som for en Velgjerning.Zier/c. 77.345. him-
melske Fader! vi takke dig for denne din
faderlige Velgerning, at du . . har givet
os dit hellige og salige Ord. Alterbog.430. \\ 50
talem.: Naar Brødet er ædt, er Velgjerning
glemt. Mau. 3120 (jf. II. glemme 2.i;. Vel-
gjerning (alm.: en tjeneste (4.3)j er anden
værd. smst.l1246. CBernh.NF.IX.129. 2) (nu
ikke i alm. spr.) uden forestilling om en per-

sonlig (velvillig) handling, om (hvad der har)
en velgørende (3), behagelig, gavnlig virkning.

Maanen skinnede (paa) et Mos, saa fiint .

.

det havde en grøn Farve, saa at det var
en Velgjerning for Øinene. HCAnd. (1919). 60
III. 198. Naar jeg saaledes ret føler Hvi-
lens Velgjerning, flyver min Hu . . til det
velsignede Danmark. VThist. RM. 330. det
vilde være en sand Velgerning (= Lykke),

om han døde. D&H. LollO. -gernings-
mand, en. (ænyd. glda. d. s.; nu ikke i

alm. spr.) person, der øver velgerning (er) ; vel-

gører. LTid. 1738. 156. Etlar. Minder. (1896).
^92. -gjort, part. adj. {ænyd. d. s. (Kingo.

SS. 1.309.312)) I) om (resultat af) virksom-

hed, i.l) i al alm., især til II. vel 1-2. Moth.
V104. Aarhundred er vel et nyt Ord, men
dog antageligt, fordi dets tydske Original

er velgjort, ja tienlig. Høysg.Anh.31. *Do;,'

tykkes det mig velgiort af en Qvinde,
|

At kunne reise sig, naar hun er slunken.

Oehl.C.(1811).ll. sa.AV(1810).87f. Alt, hvad
han gjorde, var velgjort . . han var Byens
Konge, Keiser, Pave, Sult&nlGoldschm.Hjl.

1.162. jf. II. rose 1.3 slutn.: Et velgiort

Arbeide roser sig selv. MO. VSO. selvgjort
er velgjort, se selvgjort 1. 1.2) (ænyd. d.s.)

anv. som subst.: noget, der er velgjort (l.i),

(tidligere) spec. til II. vel 3-4: velgerning (1).

det er meget hart at fåe utak for velgiort.

Moth.V104. saaledes bliver jeg lønnet for

\elgioxt.KomGrønneg.II.276. Graah.PT.II.
155 (se u. II. glemme 2.i^. *Saalænge Nord-
mænds Bryst paa Velgiort veed at skiønne.

NordBrun.ET.29. de sagde, (at Amlet) la-

stede Velgjort (lat. orig.: probandaj, og vra-

gede Lydesløst.Grundtv.Saxo.1.174. 2) \ til

II. vel 3.3, om person: bragt i en tilstand af

velbefindende, behag, tilfredshed; følende noget

som velgørende (3), behageligt. „Jeg vil ikke

have, du gaar ude om Nætterne" . . Mik-

kel tav forbløffet og næsten velgjort ved
den korte Afgørelse. JFJens.FZ).93. -grun-
det, part. adj. (ænyd. d. s. (Kingo. SS. II.

12); jf. -begrundet) især til I. grunde 3.3 og

5, om mening, bevis, regel, rettighed olgn.

Moth.V104. (det) forsømtes ikke at opsøge

og udfinde alle fyndige og velgrundede Be-

ynsei. Slange. ChrIV 191. at stræbe, at alt,

hvad der kan gjøres régel-fåst, bliver be-

fåtted i vél-grtindede xeglex.Høysg.AG.113.

Saa besynderligt dette Argument ved første

Øiekast vil forekomme Eder, saa velgrundet

haaber jeg, I skulle finde det, naar jeg faaer

udtalet. Storm. (Rahb.Min. 1786. 1. 252). vel-

grundede Rettigheder. Gylb. (1849). IX. 122.

en Mand, der besad særlige Forudsætninger

for at have en velgrundet Mening om denne
Sag.NordslSønd.Folk.l899.158.sp.l. || f om
person: som har grundig uddannelse, indsigt

i noget; meget kyndig; vel funderet. LTid.1741.

214. Simianus vil have Ord for at være en

vel-grundet Mand i Lov og B,et.Spectator.ll9.

-gørende, part. adj. ['vælijgoJrana; ogs.

(spec. i bet. 2) væl'go'rana] (jf. AaHans.S.
89). I) [II.1-2] (dial.) til gøre l.i: som ud-

fører et (haandværks)arbejde paa rette maade,

med dygtighed; dygtig; med godt haandelag;

fingernem. MDL. CReimer.NB.59. UfF.(Fyn,
Langeland ofl.). 2) [11.4(2)] (jf. -dædig 1)

til gøre 4(3): som i sin adfærd viser venlig-

hed, sympatisk velvilje, kærlighed, hjertelighed,

barmhjertighed, trang til at gøre godt (gøre
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vel) imod en anden, nu spec. (navnlig (O)

imod trængende, fattige, syge; godgørende; ogs.

om hertil svarende følelse ell. adfærd, foran-

staUning. der er i (visdommen) en Aand, som
er tænkende, hellig . . velgjørende, menneske-
kjærlig. ytsd.7.22. vores vise og velgjørende

Regjering.O/u/s.A''j/Oec./.'i64. Han er den
ædelste og meest velgjørende Mand under
Solen. PAHeib.Sk.III.9. en velgjørende Fe
aabenbarer sig og forjmger de troe Elskende
i hinandens Arme. Ing.EF.II.247. Han var
velgjoreade. Han gav mange Penge bort,

og han stiftede Legater. Goldschm.R.14. Hen-
des Skole og den velgjørende Virksomhed,
som var knyttet dertil, skulde være saa ud-

mærket bestyret. Tops.J.110. ofte (jf. Vel-

gørenheds-^ i forh. som velgørende for-

maal (LovNr.l78''/d934.§2), hensigt (Re-

8kr.'*/ilS34), o]emeå (Ing.VS.1.114. Schand.

O.II.85. LovL.X.849), velgørende forening
(LovNr.59"/,1904), institution, stif-

telse (JurFortnularbog.''715) ofl.. || f vel-

gørende kontrakt, (mods. besværende (II.

2.2) kontrakt; jur.) kontrakt, der ikke paa-
lægger opofrelser til gengæld for en fordel.

Nørreg.Primtr.III.31.121. 3) [II.3.1-3] (jf.

-dædig 2) til gøre 5.2 og 11.4, om forhold,

tilstand, paavirkning olgn.: som har en (i høj

grad) behagelig, god, gavnlig virkning paa
en, fremkalder (inderligt) behag, velbefindende,

glæde, han (opdagede) hvor velgiørende Ar-

bejdsomhed var for hans saarede Hierte.

Rahb.Fort.II.44. min brændende Smerte . .

opløste sig i velgjørende Taa.rer. Gylb.(1849).

IX..90. O, velgjørende Ro derude (o: i na-

turen), den er det dog et Menneske saa høi-

ligt trænger til. Kierk.XI1.450. der blev budt
dem Sildesalat. Denne simple Ret, der er

saa velgiørende efter Nattesviir. GoWsc/im.
NS.NyR.II.304. Luften er saa velgjørende
frisk. Dilh.Italien.11.393. strengt-sparsomme-
lig, som (Gustav IV Adolf) var, maatte han
. . danne en velgørende Modsætning til sin

O ake\. Brandes.111.506. Nu har Bøssen hængt
saa længe paa Væg, at det er velgjørende at

tage den af Knagen. Bogan.1. 16. Hvis De
kunde samle Dem om een Ting, det vilde

være velgørende. 7acPaIudan.r.27. -gøren-
hed, en. ['væl|g6?r(8)n|he'8 ell. (i bet. 1

altn.j væl'g6'r(a)n|he'8J den egenskab ell. det

forhold at være velgørende. I) til velgørende 2;

nu næsten kun om velgørende virksomhed over

for trængende, fattige, syge. vAph.(1764). en
oplyst Velgiørenhed var Drivefieren til alle

hans U&xid\mgeT.FAC.(1914).I.79. et Møn-
ster paa Redelighed, Embeds-Iver, og Vel-

ejerenhed imod de Fattige. PAIIeib.R.11. 12.
(i) Adresseavisen . . seer man saa megen
Velgjørenhed og saa mange uskyldige Vers.

HCAnd.(1919).III.9. Velgjørenhed (Chr.VI:
fumt) er som en Lysthave med Velsig-

nelser. .S'tr.^0. 7 9. Iireum.HH.54. Forhaabent-
lig vil man ikke forgiæves anraabe Velgieren-
heden om Hielp (o: om hjælp fra velgørende

mennesker). VSO. 2) (nu næppe br.) til vel-

gørende 3. man føler Venskabs og Kiærlig-

heds heele uskatteerlige Velgiørenhed. 2?a/»6.

Tilsk. 1794. 533. (føle) Søvnens Velgjøren-

hed.Riber.(Egeria.I,2.(1805).112). *At fryde
sig ved (solens) YelgiøTenhed. Rein.ND.145.
-gørenheds-, i ssgr.; saaledes, til Velgø-
renhed 1, i talrige ssgr., der betegner velgørende

foranstaltning, institution olgn., fx.: Velgø-
10 renheds-aften (PoU^U1940.11.sp.2), -an-

stalt (o: velgørende institution. Hauch.MfU.4.
S&B. VSO.), -arbejde (And Nx. DB. 23),
-basar (LBirke.DT.llO), -fest (EGad.GB.
49), -forening (Stadfæstelse Nr.l99 Vi 1894.

AndNx.DB.33), -frimærke (et til postfor-

sendelser anvendt særligt mærke, der sælges i

velgørende øjemed (jf. -mærke ndf.). Da.filate-

listiskTidsskr.1941.31), -koncert (AaDons.
MV.93), -mærke (d. s. s. -frimærke. Frimær-

20 kesamleren. 1932. 19) , -selskab (velgørende

institution. Resol.'^'/al795(se søsterlig slutn.).

Goldschm.Hjl.il. 707. det „forenede Velgø-
renheds Selskab" i Kiøhenhayn. Stadfæstelse

Nr.l39*ysl908), -værk (d. s. s. -arbejde.

D&H. KMich.VVIII.46). -Kører, en.

['væliQO'rar ell. (olm.) -igo^rar] (\ -gørere.

Schousbølle.Saxo.19. Ew.(1914).11.30. Jacobi.

(Skuesp.IVlOS)). (jf. -dæder^ person, der

gør vel (1 1.4), er velgørende (2). (især i forb.

30 m. gen. ell. poss.). *Man seer jo Beester paa
Velgierninger at skiønne,

|
Men Mennesker

med ont Velgiørere belønne. Holb.Sat.I.A4.r

Hun (blev) deres Velgiører, som havde været
Hendes Fornærmere. Basth. Tale. (1796). 16.

Kiære Velgiører! Jeg sender Dem (o: Jonas
Collin) herved mine Charakterer for denne
Uaaned. HCAnd.BCÆ.I.l. Hør nu, Gamle,
vel er Du min Fader og min faderlige Vel-

gjører, og det skal jeg aldrig glemme Dig,

40 men (osv.).Oversk.Com.III.148. (de) med
Acclamation hilsede . . Tidens Velgjørere,

der vide at gavne Menneskeheden ved at

gjøre Livet lettere . , Nogle ved Jernbaner,

Åndre ved Omnibusser (osv.). Kierk.VII.155.
Vi skulle ære vore Forældre (og) elske dem
som vore første Velgjørere iblandt Menne-
skene, iii!'a<eA;.^27. han nævnes endnu den
Dag i Dag som en af Samfundets Velgørere.

AndNx.DB.38. (bakteriologen) Robert Koch
50 (er) en af Menneskehedens største Velgørere.

Pol.*/il940.4.sp.5. teat.-jarg.: Souffleuren

havde rigelig Leilighed til at vise sig som
„den underjordiske Vel%\ører". Oversk.L.240.

om velvillig hjælper: ordbogens to største

velgørere: arkivsekretær Jørgen Bloch og
dr. phil. Oskar Siesbye. Dahlerup. (DO. I. x).

-Køreri, et. (sj.) nedsæt, betegnelse for (over-

dreven, daarlig) velaørenhed. naar jeg kom
til at studere, var dot fremmedes Velgøreri,

60 jeg kunde takke for det. CarlOandrup.Paldne
Engle og andre Skue8pil.(1923).69. •gører-
inde, en. (højtid.) kvindelig velgører, han
turde . . ikke støde for Hovedet sin Velgio-

rerinde, der havde ophøyet ham fra Støvet.

XXVI. luntrykt Vi. 1951 68
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Holb.Hh.II.83. Comtessen var hendes Vel-

gjørerindo og eneste Yemnde.Blich.(1920).

XIX.93. GyrLemche.S.III.50. \\
(poet.) uegl,

om hvad der virker velgørende (3). Velkom-
men Nat I Velgiørerinde

|
Indlad mig til din

stille Fred. Rein.1.84. !, Taarer, Velgjører-

inder under Sorg og Glæåe. Bredahl. 11.54.

•førerske, en. (nu 1. hr.) d. s. man kunde
ikke have uden slette Tanker om den, der

handlede saa mod sin Yelgiørerske. Holb.Kh.
447. Thyre (fik) Tilnavnet Danebod, (d. e.

de Danskes Frelse, eller Danmarks Velgiø-

rerske). MoW.DH.1.270. ERode.(BerlTid.^yio

1934.Sønd.l0.sp.4). \\
(poet.) uegl., om hvad

der virker velgørende (3). Søvn! Naturens
vederqvægende Velgiørerske. Falsen. SA.llO.
\ -hav, subst. {jf. ty. wohlhaben; dannet

til -havende, svarende til -stand: -staaende,

-liv: -levende) økonomisk velstillethed; velha-

venhed; velstand, fulde Linnedskabe og vel

opredte Senge vidnede om Beboernes Yel-

ha,\. Rahb.Tilsk.1795.350. -havende, part.

adj. [-iha'vana] superl. (nu ikke i alm.

spr.) -havenste (EPont.Atlas.il1.302. Pe-
nia.lS12.234). (ænyd. d. s.; efter ty. wohlha-
bend; egl.: som har det godt, er godt stillet;

jf. III. vel 3.2 samt velformuende) som har
(gode, betydelige) midler (1. 8.2), en (ret) be-

tydelig formue, sit rigelige udkomme, (anv.

som et svagere udtryk end rig, i alm. ogs.

lidt svagere (og mere alm. i talespr.) end
bemidlet, formuende, derimod lidt stærkere

end velstaaende, velstillet^, en smuk vel-

havende ung Ferson.Holb.Stu.I.ll. Herre-
mænd i Polen . . der ofte ikke have saa
meget i Formue, som vore velhavende
Bønder. JSneed.1.67. Stampe.IV40 (se u. for-

muende 2). forbind Eders Skiebne med min!
Jeg er velhavende, ja næsten rig, vi ville

flygte til ubekiendte Steder. Hauch.VZ.176.
den Medgift, som . . vilde gjøre selv en ufor-

muende Mand ve\ha,vende.Gylb.(1849).IX.
122. Den Husmand, der kun har en mindre
Lod, maa . . arbeide for Andre, medens den
mere Velhavende afholder sig fra det be-
sværlige Arbeide som Tærskning o. desl.

Goldschm.BlS.il.41. Bkekspr.1896.36. en vel-

havende (1871: rig; Kyinde.2Kg.4.8(1931).
uegl.: den danske Literatur (var) med eet
blevet saa velhavende, at den ejede hele to
anselige Satirikere (0: Holberg og Falster).

HBrix.DD.64.
\\ om ting, ejendel, adfærd, som

er præget af et saadant forhold, er karakteristisk

for en velhavende person. Det samme Værelse
som i første Akt, dog er det pynteligere og har
et mere velhavende Udseende. Hauch.SK.66.
(amagerkonen) viste os hele sit velhavende
Indho. Bournonville.Th.III, 2. 15. han stod
dér foran sit velhavende Chatol og vendte
og drejede (den fattige kones) Rigsdaler.
Leop.HT.33. Bilerne susede stille og vel-
havende foThi.AaDons.FR.12. -haven -

hed, en. [-|haJv(9)n-] den egenskab, det for-
hold at være velhavende; ogs. om en velhavende

persons midler, formue. vAph.(1759). overalt
var Spor af Ne\\\&ven\ied.CBernh.NF.IV.264.

„Pengene kan De nu faa den Dag i Morgen"
. . „Maa jeg gratulere til Velhavenheden."
Esm.II.55. Et Juletræs Størrelse og Udstyr
afhænger selvfølgelig af Husets Velhaven-
hed. yor<jtfj'./F,2. 9. (spøg.) konkr.: fire Karle
sokkede op med Velhavenheden (0: hus-

jomfruens omfattende bagage). KMich.FA.58.
10 -haver, en. [-iha'var] (< MO.; „høres

stundom". HjælpeO.; nu alm.) (meget) vel-

havende person; ogs. (spøg.) om den, der

(i øjeblikket) er vel forsynet med penge, er

„ved muffen". Scharling.(NordiskUniv.Tidskr.
X,1.(1864).22). da han altid var rigeligt

forsynet med Lommepenge, kom han i en
vis Anseelse som „Velhaver" iblandt (skole-

kammeraterne). sa.UH.1.64. du er for stor

en Egoist, for rig en Velhaver . . til at ville

20 offre Dig selv heel og holden for en Anden.
Bergs.PP.313. et Par unge Kunstnere, der
har faaet fat i en ældre Velhaver. CikføJi.

PF.65. (det) Badehotel, hvor Fru F. sad
som prægtig Værtinde for Landets Vel-

havere. Poi.V,i926.7.sp. 5. han følte sig altid

som Velhaver, naar han havde (silkeskjorte)

Tpadi.HSeverinsen.SM.120. jf. (spøg., jarg.):

„Hvor er du kommen til alle de Penge" . .

„Du kan jo mene, at jeg har faaet dem af

30 en eller anden Y elhdiv erisVVBergstrøm.

HN.59.
II

hertil ssgr. som Velhaver-klasse
(Danmark i Fest og Gkede.Y. (1935).lll), -til-

værelse (ErlKrist.MM.297), -villa (Jac
Paludan.L.39) ofl. -haveri, et. (1. br.) det

at være velhaver ell. velhavende; ogs. om hertil

svarende optræden, væsen olgn. en klædelig

Mine af Yelha,veri.Aakj.FDD.15. (gaarden)
laa med sine fire Længers Bagsider udad
og ligesom vendte de omliggende Huse og

40 Hytter Ryggen for at samle sig om sit

indre Yelh&veri. Thøg Lars. FB. 94. -hjul-
pen, part. adj. (nu 1. br.) vel hjulpen (se u.

hjælpe 1.1 ); (tidligere) spec. f^7. hjælpe 1.2):

økonomisk velstillet. Moth.V104. *(kongen) le-

ver best, naar Han sit Folk velhiulpet

seer. Prahl.ST. I. 99. jf.: En velhiulp en-
de s Mand, d. e. velhavende. J«nyc. -hol-
den, part. adj. [-|h(or(a)n] (nu mindre br.).

I) til II. holde 6, holden l.i: t god be-

50 hold; velbeholden. Er jeg ude at kjøre, saa
synes jeg, det beroer bare paa Hest og
Vogn og Seletøj, om jeg skal komme velhol-

den hiem.JakKnu.G.187. han (udtalte) Øn-
sket om, at ^st/dpois-^Ekspeditionen maatte
vende velholden tilha,ge. Pol.'/* 1910. l.sp. 2.

Elkjær.RK.39. jf. bet. 4: Jeg er en slagen

Mand: jeg troede mig velholden. OeM.Z///.
223. 2) til II. holde 11.3-4: vel vedligeholdt,

passet, plejet; velholdt (2). (skorstenene er)

60 rene og velholdne. Cit.beg.18.aarh. (Vider. I.

271). Uf F. (Sjælland). \\ spec. til holden
2.1: vel ernæret; velnæret; fed. vAph.(1759).

3) til holden 2.2: vel hjulpen, vel tjent (med
noget), (især tidligere ofte (i omtr. -sa. bet.)
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skrevet i to ord); i forb. m. præp. med. jeg

troer nock min Datter kunde være vel

holden med hBim.Eolb.Kandst.1.4. om vi

skulde finde os . . velholdne med at søge
Sandhed paa denne M.åAde.LSmith.DN.13.
Hver af os (o: i et asyl for spedalske) faar

7 Pund Oxekød om Ugen samt 21 Pund .

.

Rodfrugt . . med den Ration mener vi, at

vi er meget velholdne. Jørg.EA.76. Feilb. jf.

bet. 4: Være velholden med et Kjøh. Høysg. lo

S. 290. OeconT. 11.87. 4) (jf. -beholden 2,

-holdende, -holdt 3) til holden 2.8 : som har
det godt, har gode, gunstige kaar; spec: øko-

nomisk betrygget; velstaaende; holden. Moth.
V104. den øvrige Bonde-Almue (kan) an-
sees for at være velholdne og velhavende.
EPont.Atlas.il1.343. Han havde begyndt i

Fattigdora, men var nu en velholden Mand,
der ikke trængde til nogen, men kunde
hielpe åiidre. Mali. SgH. 536. *„Du er vel- 20

holden." —
|
„Vel ei saa arm, som du; men

mindre nø'isom." Bredahl. 1.122. de vordende
Skolelærere maatte ved den nye Organisa-
tion blive oekonomisk velholdne og lykke-
lige Mænd. RasmS0r.ML.22. min Far var
egentlig en velholden Mand , . men ved
Uheld . . gik de tebaag' ad med hans
\elstsLnd.Aakj.VF.234. Et trygt velholdent
Hjem. Gravl. Vejrgabet.(1917).131. VjF. (Sjæl-
land), -holdende, part. adj. (jf. hol- 30

dende u. holden ; nu næppe br.) d. s. s. -hol-

den (4). Man siger om velholdende Folk,
at de sidde varme inden Vegge. Wadsk.61.
vAph.(1764). Greven er en velholdende
Iland . . og hans Tilkommende er et Fruen-
timmer, der er værdt, at man ikke sparer
paa Skillingen. Hr2.//./^i, »holdt, part.

adj. i) til II. holde lO.i. Reisers i Tonen
velholdte Monolog (i Heibergs ,,Julespøg og
Nyiaarsløit^'). PHans.H.76. Hans Forelæs- 40

ninper var . , velholdte. UnivProgr.1948.11.
109. 2) O/- -holden 2) til II. holde 11.3-4:

vel vedligeholdt, passet, plejet, (han) har haft
et velholdt lille Hjem, før Ulykken . . ban-
kede paa hans Dør. Riget.'/itl911.6.8p.l.

velholdte Smaahuse. Achton Friis. JL. 1. 103.

Det var et velholdt ?>\i\h.KnudAnd.HH.61.
Haven . . er jo hverken smuk eller velholdt.

Soya.AV19. jf.: (køkkenets) Velholdthed
var bestemmende for Husmoderens gode 50

Kyf;te.VoriHj.IV,2.194. \\ m.h.t. en persons
ydre: velplejet, (vel)soigneret; ogs. (jf. -kon-
•erveret og II. holde (sig) 17.a sluin.) som
udiryk for bevaret ungdommelighed, sundhed.
hvis ikke hele din Person fra Top til Taa,
fra yderst til inderst havde været saa fin

og velholdt, saa skinnende og blank. ^arts.

M.40. en graanet, men velholdt Mand. AV
Poulsen. Il 11.93. Hvor gammel hun var,
kunde man knap gætte sig til — over halv- 60
treds, mpg.!t ve\ho\dt.AaDons.FR.131. jf.:
(han) foldede Hænderne ora sin lille runde
Mave, der alene var levnet ham af hans
fordums Velholdthed. Elirand. UB. 177.

Den æstetiske Sans er nogenlunde ligefrem
proportional med Tændernes Velholdthed.
KMunk.ND.16. 3) (dial.) økonomisk velstil-

let; (vel)holden. Uf F.(Sjælland). \ -ig^roet,
part. adj. (2. led dannet efter lat. inolescere,

vokse til) mandvoksen (og kraftig, stærk). Nu
var der . . paa den Tid i Siælland ni vel-

igroede Hertug-Sønner (orig.: novem ducis
cujusdam filios inolevisse memoriæ prodi-
tum e^t). Grundtv.Saxo.il.44.
Velin, et. [ve'læn,; ogs. ve'liJn] (jra fr.

velin, pergament, kalveskind, til lat. vitellus,

kalv; fagl.} egl. om (fint) pergament (OpfB.*
111,2.35. SaVXVIII.1086); i alm. (som for-

kortelse af Velinpapir, fr. papier vélin^ om
fint, glat, pergamentlignende papir,
spec. om haandgjort uribbet papir, fremstillet

i særlige forme af vævet traadnet. JBaden.
FrO. *hun er saa fin og stræng

|
som

en Erkebiskops Prædiken, trykt paa Velin.

SophClauss.Dyi32 (i tidligere udkast: lige
saa fin

| som en biskoppelig Prædiken,
trykt paa Velin. jf. EFrandsen.SC.1.72).
der skrives saa mange Bøger paa svært
Velin og paa tykt engelsk Kludepapir om
il Voverello. Jørg.A.88. VareL.*659. jf.: Den
ene (del af de fundne papirer) var skreven
paa en Art Post-Velin, i Qvart, med en
temmelig bred Margen. i^terA;./.F///. || hertil

Velin-form (OpfB.*11.502. Hannover&Smith.
Papir.218), -kort (om visitkort: Sal.XVIII.
342), -papir (VareL.(1807).II.270. *(digtet)

skrevet er
|
Paa fiint Velinpapir med gyl-

dent Snit. OcW./X.^3. VKorfitsen.OM.5. Han-
nover&Smith.Papir.218).
vel-indrettet, part. adj. især til ind-

rette 1.1, om beboelsesrum olgn. Moth.VlOS.
*En herlig Have, og et Huus — hvor
smukt!

I
Hvor velindrettet Alting li/rz.

KRD.7. han oplod sit velindrettede hjem
for os. AHenningsen.DH.86. jf. indrette 3:

Et velindrettet Landbrug. Jens C/tr Jensen.
(bogtitel.1842). -kendt, part. adj. (fra slutn.

af 19. aarh. især brugt af sprogrensere som
afløsningsord for -bekendt^. Vel-kendt . .

Kr den, som mand har megen omgengelse
med.Moth.VlOl. I) m. pass. bet.: vel kendt

(1 1.9.1), især (uden hensobj.) om noget, som
vedk. person kender godt, ell. (jf. -bekendt^
som er kendt i vide kredse, alment kendt.

Fingal (kom) til Lubars Hule, hvor (hunden)
Bran laae . , Hvidbrystode Bran sprang
giadolig frem mod Fingals velkjendto Gang.
inich.(1920). 11.88. Sapfos velkjendte Sang
om Kjærlighod. Can<i4./.329. Hr. Erik Bøghs
gamle velkjendte Stykke „Kalifen paa
Eventyr". Dag Nyh.**/i* 1892. 2. sp.6. At Is-

tiden paa mangfoldige Maader har præget
do Lande, over hvilke den en Gane har
hersket, er en velkendt Sag. WesenbL.Ins.
11. 2) (1. br.) m. aktiv bet.: som er nøje

kendt (II.9.a) med noget; i forb. m. med.
engelske og med P'iæskerøgning efter engelsk

Methode velkendte Folk. DagNyh.'*ftl911. 2.

68*
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sp.2. -klans:, en. (jf. -klingende og -lyd;

god, behagelig, smuk klang. Moth.VlOS. I) i

musik, sang, stemmeklang. I Begyndelsen

spillede de blot Adagio med megen Velklang.

Bagges.NK.270. *Din Stemmes Velklang
|

Husvaler mig. Hrz.KP.31. Den Kronhjort

. . lytted gjerne til (de to elskendes sang).
\

Thi Hjorten høiligt elsker . .
|
Den Velklang,

der kan fødes
|
Af et Menneskes Bryst.

Winth.HF.20. det Indtryk af Vellyd, som
vi betegne med Konsonans eller Velklang.

Paulsen.1.366. 2) om klang (1.2(2-3)) i ord,

sprog, rytme; vellyd. Navne (som) Agamem-
non, Hector, Achil . . have nu som fremmede
en besynderlig Værdighed og Velklang i vore

Ørne. JSneed.111.392. Riim, og anden Vel-

klang har al min Tid . . kostet mig . . for-

meget EoyedhTud.Ew.(1914).III.235. Ofte

forbinde sig to mødende Vocaler i Velklang

. . for Ex.: o Jord, o Ehkte.Oehl.VIII.321.
Den Velklang, den poetiske Diction, som . .

engang gjorde Oehlenschlågers Vers til nogle

af de skjønneste i vor Litteratur. Hei&.Pros.

111.191. Der er en overordentlig Velklang i

de klassiske Sprog. Schand.BS.226. Velklang
er . , en udvortes, musikalsk Egenskab ved
Stilen, der gør, at denne ved Emnets mundt-
lige Foredrag indvirker velgørende paa Øret.

BTDahl. Da. Stillære.' (1893). 31. efter Spro-
gets y elkl&ngsregler. Rask. Br. II. 45. 3)

(jf. I. Klang 2.4 slutn.; æstet.) om farve-

(tone). (billedets) faa, dæmpede, varme og
blødt sammensmeltede Farvetoner har en
udsøgt Velklang. KMads. (KunstmusA. 1920.

130). FrPoulsen.KGK.275. -klingende,
part. adj. (ænyd. d. s.; jf. -lydende og II.

vel 3.1) I) (jf. -klang 1) om musik, sang-
(stemme). et meget melodieus og velklingende
Positives; stueorgel)

.

EPont.Atlas.il.311 . Han
. . sang med en stærk og velklingende
Stemme nogle Sma.a,stykker. Holst.UH.llO.
Søiberg.KK.1.89. 2) (jf. -klang 2) om tale,

sprog olgn. velklingende tydske Yers. LTid.
1742.156. han (kaldte hesten) Rozinante,
et, efter hans Tykke, høit, ædelt og vel-

klingende NaLvn.Biehl.DQ.I.S. Versets Fuld-
kommenhed . . bestaaer i , . de velklingende
Rimlinier og deres Strophe - Forbindelser.
Oehl.PSkr.I.xxii. En regelmæssig Skridtbe-
vægelse er . . velklingende for Øret.PWBalle.

RD.59. en ganske velklingende Majortitel.

Nystrøm.OF.I.182. -klædt, part. adj. (jf.
II. klæde 2.4^ pænt, korrekt, ulasteligt klædt.

Moth.V105. et ungt velklædt Menneske.
Blich.(1920).X.54. mine Benklæder fik Knæ— disse berømte katholske Knæleknæ, som
gør, at en from Katholik aldrig kan være
fuldstændig velklædt. Jørg. Liv. III. 48. jf. :

En af disse Lykkelige, som holder af at
demonstrere deres Velvære, deres Velklædt-
hed. Bønneit/cfce.Lf. 47. -kom, en ell. et
(Høysg.AG.41.

jf. Feilb.). [-,k(i)m'] Høysg.
^G.41. {ænyd. velkom(me) (ogs. \i\-), sv.

vålkomma (fsv. vælkoma^; til dels paavirket

af mnt. willekom(e), velkomst (hilsen, -drik),

hty. willkomm(becher, -mahl, -trunk^, hvis

første led hører til mnt. hty. wille, vilje, ønske,

velvilje; jf. -kommen, -komst; i rigsspr. nu
foræld.) I) venlig modtagelse; velkomst (1).

*den samme Velkom , .
|
Actæon fordum

fandt hos nøgen J&gt-Gudinder. Helt. Poet.

161. LTid. 1732.734. Jørgen Brahe (blev)

opsendt til Norge . . at tage mod Hans Kon-
10 gel. Majest. med Lykynskning og Velkom.

Slange.ChrIV.29. 2) festlighed, gilde, egl.: ved

en persons ankomst; velkomst (2); spec. om
bryllupsgilde (i de nygiftes hjem), foranstaltet

af brudgommen ved brudens ankomst til hans
hus (Moth.V105. TroelsL.XII.57) ell. af de

nygifte en ell. flere dage efter deres bryllup

(om mandagen (jf. Sal.*XXIV704) ell. tirs-

dagen efter søndagens bryllup: Lieb.(Holb.

MpS.(Lieb).401); om søndagen efter bryl-

20 lupet: Feilb.). *Man nu til Bryllup, nu til

Velkom inviterer
|
En Riimemager, som har

vidned med sin Pen,
|
At Bruden Moedom

har, at hun er skiær og reen. Holb.Skiemt.
C4.r Til et ganske lidet Velkom, som jeg

Fredagen derefter (o: efter tirsdagens bryllup).

efter almindelig Skik, maa gjøre herhjemme
hos mig, kunde et Par Harer eller andet
deslige Smaavildt komme mig meget be-

M\\gt.Cit.l739.(CChrist.H.375). 3) bæger til

30 velkomstdrik; velkomst (3); spec. i haand-
værkerlav. Cit.l722.(AarbAarh.l934.66). Feilb.

BL.184. -komme, v. [-ikmm'a] -ede. {dan-

net til f'-kom og) -kommen (II); ;;/. sv. vål-

komma; nu ikke i olm. spr.) hilse, byde

velkommen. Instrumenters Lyd, som Kon-
gen blef velkommet med, hafde ende. Slange.

ChrIV.96. Biskopen . . trinede tre Skritt

uden for (kirke-)T>øren, og velkommede
Hans Majestæt. £rersi!.»9aZv.25. *Den muntre

40 Huuskreds . .
|
Med een Mund ham vel-

kommed glad. Rahb.Synt.176. de Ord, hvor-

med Hengistes Datter . . hilste Britterkon-

gen , , blev senere brugt til at velkomme
den engelske Konge med, da han gæstede

Hannover. Norden.1905.64. de svenske Gæ-
ster velkommes. ThitJens.D.1.169. jf.: Ju-
dith hastede til sit Hjem, bevelkommet.
æret. TBruun.V234.

\\
(l.br.) modtage, hilse

paa en vis (ogs.: afvisende) maade. Han
50 kalder paa det, som er hans Ønske; det

kommer; han sender det bort igien, og siger,

at han kaldte paa noget andet; det kommer,
og bliver ligesaa velkommet (eng. orig.:

meets the same welcomej; dog bliver han
endnu ved at kalde. Lodde.NT.115. I. -kom-
men, et ell. (i bet. S) en (i bet. 1 (dial.):

Elkjær.HA.163). ['væl|ka)m'(8)n, ogs. væl-

'k(om'(8)n] flt. (1. br.) d. s. (Pont.L56). {af

II. velkommen, i forb. som hilse, byde (en)

60 velkommen) I) velkomsthilsen, især med anv.

af (en forb. m.) velkomstordet „velko7nmen"

(II). *Fuglen seer den unge Morgenrøde
|

Og sit Velkommen synger den imøde.Bre-
dahl.1.88. *Jeg ynder intet langt Farvel,

|



1001 velkommen velkommen 1002

Et langt Velkommen venter, naar vi sees

igien.Oehl.KG.(1848).37. Boutikfolkene hil-

ste ham bekjendt og sagde ham et venligt

\élkommen.Goldschm.Hjl.I.174. Grethe ..

bed hende mange Velkommen. Pon<.L.56.

1 Entreen . . fik jeg en tyst Omfavnelse til

Goddag og Velkommen. Soph Clauss.(EFrand-
<<en.SC.1.73). 2) (foræld.) d. s. s. Velkom 2,

.'Ikomst 2. TroelsL.'XII.65ff. 3) (især for-

id.) d. s. s. Velkom 3. TroelsL.*V.226. Han
bød dem Øllet i en stor Velkommen, der

var af smukt Tin og rummede henved fem-

ten Potter. MartinAHans.LK.146.
II. velkommen, yart. adj. ['vælikcom'-

(8)n ell. (især gldgs.) væl'k(i)m'(a)n] (jf.:

Han er mig meget velkommen — Vær
mig vél kommen. Levtn.j. intk. -t ell. (l.hr.)

-kommet (Rahb.Tilsk.1791.9.279) ell. (dagl.

ell. i saglige (faste) udtryk, spec. i bet. 1.2

og 2) d. s. ('Vær velkommen Herrens Aar
og velkommen her hiålGrundtv.Festps.l);

best. f. og flt. -komne ell. (i særlige (faste)

udtryk, spec. i bet. 1.2 og 2) d. s. ^Serviteur

Messieurs; velkommen til Kiøbenhavn.jffoift.

11J.I.4. *Velkommen igien, Guds Engle
sma.a.Grundtv.SS.1.401. Nu svingede vi ind
ad Porten . . „Velkommen! Velkommen!"
led det oppe fra Forstuedøren. Scharling.

S. 22); gradbøjning i olm. ved omskrivning
med more, mest, dog ogs. ved endelse:

komp. -komnere (NyerupRahb.VI.242. Flem-
lBse.143), superl. -komnest (Kierk.Stad.65.

EBrand.A.32. Flemløse.143). (ænyd. d.s.,

glda. væl kom(m)en (SjT.20. Brandt.RD.I.
25.46.11.154.173. Kalk. IV.791.V. 1165; ogs.

wilkommen. Brandt.RD.II.53), sv. vålkom-
rnen, no. velkommen, oldn. velkominn (og
vel kominn^, mni. mht. wolkom(m)en, holl.

welkom, eng. welcome; jf. ty. willkommen
(mnt. willekome(n)^, oeng. wilcume (se her-

om u. Velkom^ samt fr. bien venu, ital. ben-
»nuto ofl.; se Arkiv.XLV.224 ff.; til II. vel

1.2 og) 3.2; egl. (mods. far(e) vel u. II.

lare i): (an)komtnen paa en for den ankom-
mende person (og for den ham modlagende)
lod, behagelig, heldig, lykkelig maade; jf.

el-kom, I. -kommen, -komst)
I) om (ankommende) person (ell. hvad der

'nJces som en person): som man modtager,
ien)ser med glæde, er glad ved at kunne

' uve (gensidigt) behageligt samvær
ii'pd. spec. have som gæst; ogs. (under
iiiwdre private forhold) nwd mere ell. mindre
fru,trædende bet. af et ønske om, at de iil-

'Ite (deltagere i et møde osv.) maa befinde

'I rrl, have fornøjelse og udbytte af sammen-
'ni (især i udtr. byde velkommen

'

/. I.l) i al alm., især som attrib. ell. i

utivisk anv. Vel-kommen (er) den, hvis
list er ofi km.Moth.VlOS. det (er)

:-Kto.skahet forbeholdt, at stifte en egen
\rt Hnkinndtskabcr .. hvor hver ny Til-

bcstandigt er den Velkomneste.
05. Et velkomment Besøg. VSO.

jf.: Tirsdag skal (jeg) have min Hannes lille

beskedne Cabinet istand til at modtage sin

velkomne Herskerinde. Gylb.(Heib.Fam.llO).

jf. bet. 3: under et eller andet Paaskud var
hun strax det mindst Velkomne, man . .

kan være, nemlig tredie Mand hos to El-

skende. Gylb. Novel. II. 66. jf. uvelkommen

:

ikke velkomne Rykkere. D&U. \\ spec. i forb.

m. Gæst (l.i). glad . . hilsede han den længe
10 ventede og nu velkomne Giest (o: døden).

Jacobi.Hielmst.44. Den Dag er mig en
Fest!

I
Den har mig bragt uventet

|
En høit

velkommen Gjæst. Winth.HF.265. MO. VSO.
1.2) som præd. (til subj. ell. obj.), ofte i mere
ell. mindre faste udtryk for (forsikringer om)
velvilje, (gæste)venUghed over for en person
(hvis besøg glæder en, er en kærkomment),
(om anv. som særlig hilseformel se bet. 2.\).

II
i forb. m. være, spec. i forsikrende (ven-

20 ligheds)ytringer som han (De osv.) er ell. skal

være velkommen ell. (især gldgs., højtid.) m.
hensobj.: han er osv. mig ell. os velkom-
men (Holb.Jul.13sc. Høysg.S.153. PHans.
KK.107. Fj Christians. Hj. 301). hånd kand
lugte en Kalve-Steeg, hvor den er i Byen og
saa løber hånd ind i Huse, enten hånd er

velkommen eller ei.Holb.Vgs.il. 3. jeg har i

Sinde at begrave ald min Fortræd udi et

Ruus . . Vil Monsieur gaa med mig, jeg kand
30 forsikre, at hånd er velkommen (o: som

drikkebroder).sa.G'W. I.l. De veed, at De
er 08 altid ve\kovi\men.KMRahb.(Brøndum-
Nielsen.PM.196). Ifald De vil tage tiltakke

hos mig saadan som LeUigheden falder, saa
skal De være velkommen. //et6.Å'<S.39. Vi
lever ikke i vor egen By. Vi er Flygtninge,
først velkomne, siden taalte.JSBrand.Af.66.

jf. flg. bet.-gruppe og bet. 2.3: Da vil jeg tage
imod ham her, førend jeg gaaer, alleene

40 for at bede ham være velkommen hiem.
Kom Grønneg. 11.207. talem.: nykommen er

(ikke altid) velkommen, se nykommen 1. t

sammenligninger, spec. (iron.) om den, der

(absolut) ikke er velkommen: han er (saa)

velkommen som en hund i et spil keg-

ler (Moth.V105. UfF.(Fyn). jf. Hund 2.\),

som soen til jødebryllupet ell. i et jodehus,

som salt i surt øje ofl., se Jødebryllup, Jøde-
hus, IV sur 2.4 samt Mau.11.532.

(|
(uden

50 skarp adskillelse fra I. Velkommen^ t forb.

bede (V6.2), byde (II. 3), ønske (en) vel-

kommen (m.h.t. flere ogs. velkomne: Ojel.

ns. 150. sa.T.28), se bede osv. jf. bet. 3:

Skovlærkcn med trillende Sla^ | Først
byder velkommen den rindende Dag. Pram.
Stærk.126.

2) bet. 1 anv. som særlig hilseformel (til en
ankommende). 2.1) (til bet. I.2; nu (O, især

højtid.) i udtr. vær velkommen ell. (nu
60 højtid., sj.) m. hensobj.: vær mig ell. os

velkommen. Tobias sagde (til engelen, der

kom til hans hus): vær velkommen, Broderi
Tob.5.17. Kitigo.SS.IV437. '„Det er Ditlev,

|

Om hvem jeg har fortalt." — „Vær os
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velkommen, |
Min Ungersvend !"0eW.y/.5.

Er det Jer selv, Hr. Peder!
|
Med Kjød

og med Blod? |
Saa vær mig da velkommen.

Winth.HF.199. Vær velkommen (1871: Fred

være med dig)\Dom.l9.20(1931). 2.2) (som
forkortelse af vær velkommen, til dels ogs.

af velkommen være du olgn.) ellipt. vel-

kommen, ofte i forb. m. en personbetegnelse

(som tiltaleord); anv. som (velkomst)hilsen.

Moth.VlOS. *Velkommen enhver, som har

Druesaft kierl Frank.SD.294. *„Ha, hørte

I . . en Stemme,
|
Den faldne Glomers

liigl" . .
I

„Hvad sagde den?" — „Vel-

komne, Glar og Gormali I" JSreda/ii. F/.6i.

Velkommen Lærkelil!
| Jeg veed ei Strenge-

spil,
I

Saa sødt og reent . .
|
Som disse Tone-

drag . .
I

Der ringe Vaaren ind. Rich.TT.3.

jf. bet. S: Du Sommerens Gjest (o: storken)\

dvæl ikke for kort I
|
Velkommen du favre

Tid, jeg elsker saa aadire\Ing.H.196. 2.3) bet.

2.2 med nærmere bestemmelse ved præp. ell.

adv., især som stedsbestemmelse. Velkommen
hid ned paa Jorden, himmelske Nymphe!
Holb.Ul.Prol.

II
i forb. m. hjem (II. 1), som

(velkomst)hilsen til den, der vender hjem fra

en rejse olgn. Ude stode Ebbes Søstre to,
|

Med Guldkar paa hviden Haand:
|

„Vel-

kommen Ebbe, vor Broder, | Hjem til vort

eget LmåV'AbrahNyer.Rahb.III.80. „Vel-

kommen hiem igien Perl" — „Tak Jeppe
Berg." Holb.Er.1^2. Hæ, Velkommen hjem,
Frk.M.ErlKrist.DH.169. uegl: Velkommen
hjem til Moders Hus, vor Søster, Hjertens-

kære (o: Sønderjylland, ved genforeningen).

Pont.(UdeogHjemme.(BerlTid.)^^Uil91S.3.sp.

1). II
med præp. i. Velkommen! i den røde

Morgenstund,
|
Enhver som tidlig nu har

samlet sig . . | at følge os . . til Skoven hist.

Oehl.Digte.(1803).215. Velkommen du, hvem
jeg har ventet længe (a: Baggesen) \ . .

|
Vel-

kommen, Aand! i gamle Danmarks Vænge!
|

Velkommen, Aand! i Skjolds Kærminde-
lund ! Grundtv. (Kbh. Skild. 1816. 273)(parodi-
eret: Velkommen, Aand i Danmarks Bøge-
lunde! Du gamle historiske Kjærminde fra

Korsøer! PMøll.(smst.l818.1696)). velkom-
men i det grønne, se grøn l.i, velkom-
men i stuen, se I. Stue 2.2. || med til som
præp. ell. adv. hertil ell. (dial.) i sa. bet.

adv. til. Velkommen til Byen. Holb.Pants.
I.l. Ih! see god Dag, god Dag, min bedste
Herr Link! og hjertelig velkommen til Kjø-
benhavn! Naar var Ankomsten? Heib.Nei.
(1836).59. Velkommen, store Mand, her-
til! saJiC/Sf.6S fy/. GoWscftm.EJ.454;. det kan
vi siden snakke om. Velkommen til, se at
faa noget at spise. JVJens.SS. 3. ErlKrist.
K.148.

\\ med adv. tilbage, som (velkomst)-
hilsen til den, der vender tilbage efter fravæ-
relse paa rejse olgn. Velkommen, o! Mester
(o: Thorvaldsen) tilbage til Nord

| Fra Sydens
sødtblomstrende Køie.Winth.SS.lO. velkom-
men tilbage! SÆB. LeckFischer.Ka.89.

3) (bet. 1) med videre anv., om ting, forhold.

mulighed, der bliver en tildelt, tilskikket: som
modtages (hilses) med glæde; kærkom-
men. Han . .

I

Til en velkommen Død
hver Dag sig glad bereder. Fasting.H. 38.
Siig mig. Blomst (o: paaskeliljen)\ hvad
vilst du her?

|
Bonde-Blomst fra Landsbye-

llave,
I
Uden Duft og Pragt og Skiær!

|

Hvem est du velkommen Gave ! GVwnd^t;.

DV.11.291. Mange , . bruge denne Erfaring

10 som et velkomment Vaaskud.Mynst.Betr.I.
11. For den trætte Vandrerske . . var Dette
(o: en høbunke) et velkomment 'Leie.Gylb.TT.

108. Deres Rimesser var os meget velkomne.
Ludv. de relativt betydelige indtægter som
lokomotivmodellerne skaffer til veje, er sær-

deles velkommen (olm.: velkomne^ på mu-
seets budget. Vingehjulet.1950/51 .87.sp.l

.

4) {efter eng. (be) welcome to; talespr.)

i forb. som han er velkommen til (at gøre)

20 det, det staar ham frit for (at gøre det); ogs.:

man (jeg) ser gerne, at han gør det. Spectator.

1946.377.

Velkoms-, i ssgr. af Velkom, se u.

Velkomst-.

Velkomst, en. ['vælikwm'sd] flt. (spec.

i bet. 3) -er (TroelsL.*V228). (ænyd. d. s.

(uden for ssgr. spec. i bet. 3), sv. vålkomst,
no. velkomst, holl. welkomst; med tilslut-

ning til Ankomst ofl. omdannet af Velkom)
30 I) det at byde en velkommen (I.2);

venlig modtagelse af en (ankommen) per-

son, der bydes velkommen med en hilsen, et

bæger olgn.; velkomsthilsen; (tidligere) ogs.

m. mere ubest. bet.: (form for) modtagelse af

en gæst olgn. Deres Majestæter (beærede)

dennera (0: Columbus og hans brødre) med
en særdelis naadig og venlig Velkomst. LTid.
1732.748. jeg ventede . . aldeeles ingen kiær-

lig Yelkomst.Wand.Stedm.25. O Clara! vi

40 mødes til Afsked denne Qveld,
|
Men lifligt

somVelkomst mig følger dit Farvel. Heib.Poet.

IX.62. Efter den første Velkomst spurgte

Lindal: „Hvor er Anton?'' Gylb.IV229. hvor
hans Fod saa sværmed om,

|
Var venligt

Haandtryk, yndigt Blik
|
Og Smil den Vel-

komst, som han fik.Winth.NyD.90. Vi
bringe Dig . .

|
En Velkomst ved Pokalers

Klang. Hrz.D.I V29. Agnes fløj i hende med
Velkomst som en stor Hund. Bang.SE.326.

50 Den unge Pige, til hvem denne Velkomst
var bleven henvendt. J0r3.FF.69. (til dels

spøg.) om kølig, uvenlig modtagelse: .Vogn-

mændene saae hvilken slet Velkomst (o:

prygl) de havde nddelet. Biehl. DQ. 1. 125.

(de) burde . . dog ikke møde den Velkomst,

at de skal vente i tre Qvarteer for at faae

Fruen ita\e.Gylb.XII.166. \\ især i forb.

f'række en haanden, byde en et bæger osv.)

til velkomst. Paa Bordet stod til Vel-

60 komst .. stegte YLyWinger. Rahb.Synt. 91.

Da bødes Konning Helge til Velkomst
(o: hos dronning Oluf) en Drik.Oehl. Helge.

(1814).77. Den Legebroder og fuldtro Ven
|

Han Haanden rækker til Velkonist hen.
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Ing.VSt.5o. Til Velkomst fik de Hilsen
|

Fra Porttaarnets Muur
|

Af Fløiter og
B&suneT.Winth.HF.318. smst.l99(se u. II.

Skænk 1.3/ •Rækker jeg dig Alle (o: mine

fingre) frem, |
Giver du mig dine Fem:

|

Er et Tryk: Farvel, min Ven!
| Og til Vel-

komst et ig]en.Krossing.D.12. (til dels spøg.)

om uvenlig modtagelse: Don Quixote . . tog

Kaarden i Haanden og gik det (a: et vildsvin)

til Velkomst i Uøde.Biehl.DQ.IVl?. *strax To

omstimlede ham Classens Drenge
|
Og ban-

ked ham til Velkomst dygtigt af. PalM.
AdamH.1.62. \\ (jf. Velkomst-bæger, -skaal

samt II. drikke 1.6 ; muligvis opr. til bet. 2

ell. 3; » rigsspr. nu især gldgs. ell. spøg.) i

forb. drikke (ens) velkomst; ogs. drikke

paa ens velkomst (Gylb.I.176), (arkais.:)

drikke (en) velkomst til (Elkjær.RK.187).

Derpaa drak han . . Høvedsmandens Vel-

komst i Brændeviin.i2eiser./Y325. *(dren- 20

gen) er i Guds Varetægt (0: slipper nok vel

hjem til os),
\

Til Middag skal han spise

(0: her) med sin Morbroer (som just er kom-
men),

I
Og drikke Velkomst af det lille

BsigeT.Oehl.LH.(1818).46. Før brugte Kunst-
neme (i Rom), naar en bekjendt Lands-
mand kom, at kjøre ham imøde ved Ponte-

moUe, og i Vertshuset der drikke Velkomst.
HCAnd.KS.III.62. mens EUen kom op i

Storstuen . . blev Faderen i Mellemstuen 30

oe drak \e\komst. Bang.F.24.

2) (især foræld, ell. dial.) festlighed ell.

gilde, egl.: ved en persons ankomst; ogs.

om mad- ell. især drikkevarer, der bydes

en ankommen person ell. gives af denne.

JBaden.DaL. Brudgommen ankom . . Kla-

rinetmanden hilste ham . . og ud trinede

Jørgine . . i Haanden en Bakke med Vel-

komst og Skænk. JVJens.J.52. \\ især dels

(jf. Velkom 2) om et af et nygift par (i deres 40

hjem) foranstaltet gilde efter det egl. bryllups-

mide. JBiiden.DaL. Leth.HSOO). Sal.*XXIV
704. Feilb. dels om (drikke) gilde ved nyop-
'iqeUe i et hcuindværkslav, bylag olgn. (jf.

Grus, Igang/ i alm. betalt af det nytil-

mmende medlem. Behøvlingen, Velkom-
n, Tilskickningen og andre Ved Snedker

Lauget brugelige Sk\cke. Cit.1737.(C}iyrop.
Haandv.l2). Cit.ca.l760.(Vider.III.587). en
filrcvapnde Sven skal give Velkomst. Ci/. 50

''Syrop.Haandv.55). vil Du bestandig
:>' din Sjæl hvid som dit Skjødskind . .

-' vil Du betale din GruB og Velkomst con-

Mt paa L&nget? ARecke.EnOldge8ell.(1860).
1. man (maatie), naar man overtog en
lard i Byen, give et Gilde til alle Bymæn-
ne, og dette kaldtes Velkomst. Hedebo.58.
ilb.

3) (nu ikke i alm. spr.) stort, fint bæger,
:l.: til velkomstdrik. Vel-komst . . kal- 60
3 et st<5r bæger som den skal drikke af,

>m aldrig før har væredt i et hfifi.Moth.

^105. Paa Væggen (i en Nyboder-stue) et

l'ar Hængerækker (med) chinesiske lakerede

Skaale (og) en stor Chrystal-Pokal . . (baads-

manden) Palle (tager Pokalen). „Vi maae jo

have Velkomsten frem i Aften. Det nysse-
lige lille Fruentimmer — den skal hun
drikke aU"Oversk.Pakl(1845).23. Sal.*XXIV
704.

II
spec. om et haandværkslavs særlig

prydede bæger, som den nye lavsbroder (ved
velkomst (2)) skulde drikke af (og tømme).
Ethvert Haandværkslaug . . har sin Older-
mand . . hos ham gjemmes Laden . . og Vel-

komsten, som er et stort Sølvbæger med
meget Stads paa.Winth.Morsk.72. HCAnd.
(1919). IV 366. Drachm.DD.llO. CNyrop.
IIaandv.66.99. RBerg.KøhstadogKøbstadmand.

(1923).60f. Sal.*XXIV704.
Velkomst-, t ssgr. {aenyd. d. s. som

sjældnere sideform til velkoms-; jf. ndf. V el-

le oms- u. Velkomst-hilsen, -skaal; især tu

ell. foræld.) i alm. af Velkomst 1 ; saaledes

(foruden de ndf. anførte) forsk, mere tilfældige

ell. let forstaaelige ssgr. som Velkomst-drik

(jf. -bæger, -skænk/ -fest (jf. -skaal slutn.),

-gave, -glas (jf. -bæger/ -kvad, -maaltid,

-pokal, -raab, -sang, -taare, -tale. -brev,
et. brev, hvori den tilskrevne bydes velkommen
(hjem fra en rejse olgn.). Moth.V105. JFriis.

179. VSO. -hæger, et. (jf. -horn og II.

Skænk 1.3^ om (bæger med) en drik til

velkomst. Amberg. rigtklædte Tjenere bød
dem

I

Hver et Velkomstbæger med Vin.

Hrz.D.1.82. den Fremmede . . skulde drikke

et Velkomstbæger. Goldschm.Hjl.11.1141. skal

vi saa ha' det lille Velkomstbæger . . kom
lige med Portvinen. Soya.AV36. om haand-
værkslavs velkomst (3): Kunstudstill.(1879).

271. -hilsen, en. (jf. Velkomst l). Han
gjengjældte vor Velkomsthilsen med tilsyne-

ladende Hjertelighed. Blich. (1920). IX. 149.

Gjel.HS.8. 7/. Velkoms Hilsen. SorøSaml.
1.56.97. -horn, et. (jf. -bæger/ »Vor Mo-
der, Dronning Bera, Syster Signe,

|
Sig

nærme hist fra Gaarden, for at bringe
|
Dig

(0: Hagbarth) Velkomsthornet efter Skik.

Oehl.HS.(1815).28. j/. u. -skænk, -krans,
en. D&II. uegl.: »Vel mødt (d: til et natur-

forskermøde i Kbh.) . .
\

I stolte Sønner af

det høie Nord!
|
Den danske Skov en

Velkomst-Krands Jer letter. Holst.D.II.95.

-kys, et. (;/. ænt/d. vilkomskys) Velkomst-
kysset blev tillige

|
Afskedskysset, ylares^r.

SS.V151. billedl.: Jeg kom en saadan høst-

lig Stund
I

fra Syden hjem til Norden, | som
rakte mig med Æblemund | et Velkomstkys
fra Jorden. Holstein.MM.lll. -ord, et. (jf.

ænyd. velkomsord) CBernh.NF.XI.96. det

var svært at finde de passende Velkomst-
ord (til hædersgæsten). VKBenzon.P.117. Min
Dronning . . llvi flyver du mig ej i Møde
(0: ved min hjemkomst) . . har du ikke

et Velkomstord til mi^? KMunk. El.51. jf.:

Fred er Kirkens Velkomst-Ord
| Og Farvel

paa denne Jord. Grundtv.Festps.SO. -skaal,
en. ('t Velkoms-: Welkomsakil.Moth.S230.
men: Wel'komsi-skkle. smst.V105). (ænyd.



1
1007 Telkomstskænk Tellidt 1008

velkom88kaal(e)) velkomstbæger; nu især:

skaal (4.2), som drikkes (udbringes, foreslaas)

til velkomst (som velkomsthilsen). Kongen
havde udbragt en Velkomstskaal for den

kjække Grev Alheit. Ing. VS. 1.106. sa.EM.
1.42. (de) drak min Velkomst Skaal.HCAnd.
BCÆ.I.296. MO. S&B. (sj.) om festlighed

(hvor der drikkes velkomstskaal): i Ridehuset

. . var der arrangeret en Velkomstskaal for

(de hjemvendte soldater) og mange forskjel-

lige Taler holdte. Cit.l849.(Allen.BK.203).

-skænk, en. til II. Skænk 1.3: *Hun førde

ham (o: en hjemvendt viking) i Stuen . .
|

Og rakde ham i Hornet den første Vel-

komstskjænk (jf. -horn). Winth.D.(1828).139.

vel-konserveret, part. adj. spec.

d. 8. s. -holdt 2 (slutn.). En Dame, velkon-

serveret og smagfuldt klædt. VBergstrøm.
GodeDanskere.(1946).39. -ladende, part.

adj. {ænyd. d. s.; jf. mnt. woUatende, ty.

wohllassend ; til lade vel u. II. vel 3.3; nu
næppe br.) klædelig; sømmelig; hertil Vel-
ladenhed, pæn, dannet optræden, anstand.

(Kalk.IV.791). Hr. Artig (besidder) en stor

Styrke i det, som man kalder Legemets Vel-

ladenhed. JSneed.III.32.
Telland, en. se Veland.

Tel-lasket, adj. (nu næppe br.) meget

(ell. noget) lasket; trivelig. Vel-laskedt . .

kaldes den, som er vel ved hhld.Moth.V105.
Schytte.IR.1.66. Fornemme holde deres Børn
under velladskede Piger i Ammestuen, ^.grer-

bech.FA.II.102.

Velle, en. ['væla] (Rvel. Moth.H335).
flt. -r. (ænyd. (flt.) veller, om stykker affalds-

træ (fra skove), der kan bruges som gavn-
træ. Cit.l652.(BotTidsskr.2R.I.172); fra ty.

welle, aksel, risbundt, bølge ofl,.; til ty. wel-
len, rulle, dreje rundt, besl. m. vælde, vælte,

II. Vals, I. Valse osv.; fagl., nu 1. br.} I)

aksel (jf. Velbom samt Kamvelle^, fx. i et

rokkehjul (Moth.H335), i et mølleværk (Feilb.)

ell. (nu spec.) i urværk. Omdrives ved en
Velle. vAph. (1772). III. Ursin. Uhre. (1843).
213. Wilkens. Overs.af Karmarsch: Technologi.

I.(1852).130. Sal.XVIII.138. jf.: de til Re-
gieringen (af klokkespillet) fornødne Træ
Veller. Cit.1746. (HistMKbh.3R.VI.440). 2)
{muligvis egl. (koll. anv.) af ty. weller,

klump (se Veller^, ell. sammenblandet her-

med) t (klump af) slagger, (de bornholmske
stenkul) give ingen saadanne Sinner eller

Veller fra sig, som de Engelske. EPont.Atlas.
III. 176. Veller, subst. (fra ty. weller,

risbundt, (ler)klump, klineler; besl. m. Velle
(s. d.); foræld.) i ssg. Vellervand, (ty. wel-
lerwand (flt. -wånde^, væg af (ris- ell. halm-
bundter, sammenklinede med) ler; 2. led besl.

m. I. Vaand) væg af (stampet) ler. en Muur
. .sammenstødes af Leer (Vellervand). Hare-
Tidende.1839.200. ogs. med (omdannede) for-

mer som Vellevendt (Cit.l830.(SøllerødB.
1945.81)), (egl.) som flt.: Væller- (jf.Aarb
KbhAmt.1928.306), Vøllervænde (OrdbS.).

vel -levende, part. adj. {ænyd. d. s.

(Kingo.SS. V.198); 1. br.) som lever vel (II.3.

(2-)3), spec. (jf. -levned^.- (lidt) flot, kom-
fortabelt olgn. Kammerjunkeren . . lagde
Ruten . . Domkirken i Strassburg . . of-

rede de (o: han og Eckersberg) . . kun et

Par Timer. Alligevel fik den vellevende
Turist ikke ganske Bugt med Kunstneren i

Eckersberg. £l/onwover.E.49. -levned, et.

10 (jf. -levende, -liv og II. vel 3.(2-)3; især o
ell. spøg.) om (overmaade) behageligt levned

(3), navnlig med rigelig tilfredsstillelse af

legemlige fornødenheder, spec. m. h. t. mad og

drikke; især om overdaadig, blødagtig levevis

ell. tilværelse, hans Ungdom . . var ubekiendt
med Vellyst, usvækket af Vellevnet. i¥aW.

KF.33. Vellevnet, Kræsenhed og Ukydsk-
hed gik og der mere i Svang, end i de Kan-
tons, hvor Folket levede af Agerdyrkning

20 og Fædrift. FrSneed.1.532. Jeg har foresat

mig at . . udfinde hvad ethvert Individ bi-

drager til sin Regents eller sine Regenters
Vellevnet. PAHeib.(ForSandhed.II.12). Hel-

ler ikke vilde du med Rette klage over

Hroars Vellevnet; thi han er sparsom og tar-

velig. Oe;ii.Hr5.(^i8i7;.106. Hardeknud havde,
uagtet sin svagelige Helbred . . hengivet sig

til overflødigt Yellevnet.Molb.DH.I.440. Har
du ikke haandhævet din Uafhængighed, og

30 mangengang opoffret Vellevnet for den.

Gylb.V231. Daarers . . Latter lyder i syndigt

Vellevnet (ChrVI: er i deres synds kaad-
hed). Sir.27.1 3. Alt, hvad han havde hørt

om Julen paa Borumgaard, havde bestyrket

ham i den Mening, at først den var dog det

fuldkomne Yellevnet. Budde.JF.13. 1 levede

i Vellevned (1819: kræseligen; 1948: har

levet højt^ paa Jorden og efter eders Ly-
ster; I gjorde eders Hjerter til gode som

40 paa en Slagtedag. Jac.5.5 (1907). -levner,
en. [-,læunar] flt.-e (HSchwanenfl.OK.700).
{dannet til -levned efter Skørlevner; „Un-
dertiden i dagl. T." VSO.; nu sj.) person,

der lever i, er hengiven til (overdaadigt)

vellevned, (sneppen er) Gjenstand for enhver
Vellevners kjæreste Ønsker. Blich.(1920).

XVII.183. Den halvlærde, fornemme Vel-

levner (o: Chr.VIII.).Coll. (H Ploug. CP.

263). Larsen, f -liden, en. (jf. lide vel u.

50 III. lide 3 og II. vel 3.3^ det at lide (befinde

sig) vel; velbefindende, fornemme og vel-

havende Folk . . agte det Franske Sprog
for et af de nødvendigste Stykker til deres

Yelliden. LTid. 1741.220. Religiøsitet, Sam-
vittigheds Roe, Ære, Velliden maae opofres,

paa det at fordærvende mægtige kunne ud-

føre deres Anleg.Rothe.Ph.il.255. De ansaae

Legemets Kraft . . som en til physisk

Velliden nødvendig Betingelse. Engels. L. 6.

60 t -lidende, et. {ænyd. d. s.; jf. -lidt og

IV lide 4.1, II. vel 4.i) yndest; gunst, (han)

drog alles Yndest og Vellidende til sig.

CPRothe.MQ.I.450. -lidt, part.adj. flt. -e

ell. (som præd.; især talespr.) d. s. (Steinbeck.
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Rutebil paaAfv€Je.(overs.1947).6). (jf. -lidende

og IV lide 4.4, II. vel 4.i ; især tidligere mindre

alm. end usammensat forb.) (som er) vel lidt;

afholdt. Moth.VlOS. JBaden.DaL. deres gode
Bekjendt og velliidte, muntre Nabomand.
JakKnu.S.9. Han var . . en meget smidig
Forhandler og vellidt i Rigsdagskredse. For
Ungdom.1948.40. jf.: da Respekten først var

vundet, kom Vellidtheden sn&rt.KMunk.
A.86. •lignende, part. adj. (jf. -truffen^

om billedlig gengivelse (portræt): som har til-

børlig lighed, ligner godt. Paa Passet skal

der være opklæbet et vellignende Fotografi

af ?!ksh!iweTen.Bek.Nr.65**/»1936.§l. HBrix.
KB.96. -liv, et. {jf. -levende og ty. wohl-

leben; sj.) (overmaade) behagelig, ogs. over-

daadig, blødagtig levevis ell. tilværelse; vel-

levned, den unge Herres unyttige Velliv.

FGuldb.(Rahb.Tilsk. 1798. 115). Her arbei-

dede denne til Velliv og Overflod vante
Kone . . i saare knappe Kaa.T.Rahb.E.II.31.

denne Giæstfrihed, dette daglige Velliv, som
jeg i disse 8 Uger, jeg nu her var fast Hver-
dagsgiæst, paa ny lærte at kiænde. smst.III.

298. -luet, en. flt. (1. br.) -e (Birch.1.200.

DagNyh.*'tl921.3.sp.2). (glda. d. s. (2Mos.
30.38 (GldaBib.)); jf. II. vel 3.1 og Aroma 2,

Duft 5) lugt (duft), som vækker (vel)behag;

behagelig duft (af blomster, planter, aromatiske

stoffer olgn.). 'Vellugt hæver sig
|
Af Blom-

stertepperne. Rahb.(lvers.l785.108). 'Reseda
. . vil Dig fryde.

|
Henviftet i dens Favn al

Edens Vellugt boer. FGuldb.1.254. Jeg fordrer

(ved gæstebudet), hvad der mest ophidser

Sandsen, jeg fordrer hiin Vellugtens liflige

Vederqvægelse, herligere end den findes i

Tusind og een ^a,t.Kierk.VI.29. kom. Søn-
denvind! blæs igjennem min Have, at dens
Vellugt maa brede sig ud (Chr.VI: at dens
kostelige urter kunde dryppe). Højs.4. 16.

•Natten er svanger med Vellugt Rn.Drachtn.

K.lOl. Vinens ejendommelige Smag og
llugt (Bouket). Panum.625. Rosernes hede

Vellugt, .4a Don«. 5f. 792. uegl. (billedi): Sir.

24.17 (se I. Lugt l.i slutn.). Gud , . udbreder
sin Kundskabs Vellugt (Chr.VI: lugt; 1907:
Duft; ved os.2Cor.2.14. jf.: den Duft, der

hvilede over (Bødtchers) Digt«, (var) Natu-
rens egen krydrede Vellugt (Brarides.DD.
139: Aroma^. Brandes. 1.556. || » ssgr. (især

højtid.) Vellagt^g)-, fx.: velluf^-aandendo
^•en Blomstervind . . |

strømmed herind

ad mit Vindn | som en vcliugtaandende
Flod. Drachm.RR.8), -b«I|fe (*et Blomster-
hav,

I
Hvis Vellugtbølger strømmed' gjen-

nem Skoven. MHA. Knud den Hellige.(1849).

26), -svantrer (Recke.FJ.16); Velluirts-dutt
(Phil.4.18(1907)), -træ ^en Lund af . . alle

Slag« Velluptstræer (1871: allehaande Vi-

raks TrKeTj.U»J8.4.14(1931)). -luftende,
pari. adj. fft) -luiftendeg. Kyhn.PE.16. jf.

JTutch.144). (cBnyd.d.a.) [II.'S.i] som lugterObehageligt ) , afgiver, udserider velluat.

len af vellugtende Urter. 2Afo«.3i./i.

vellugtende Salver (1931: 'Røgelse). Es.57.9,

(der) kaages . . idel vellugtende Retter.

Pflug.DP.620. *det vellugtend Enbær-Træe.
Holb.Metam.6. *Ak! min Orange-Lund . .

|

Liflig \e\lVigtenåe\Blich.(1920).lI1.133. et

let, vellugtende Skylag fra de fine Cigarer.

Kandarius.BK.155. \\ især fagl., dels om
aromatiske stoffer olgn.: vellugtende olier

(Hage.'901), stoffer (Sal.*XY111.883), van-
10 de (se II. Vand 6.3^; dels (bot.) som arts-

bestemmelse i plantenavne (mods. lugtløs ell.

især stinkende (11.1.3)^, fx.: vellugtende
flæ(g), Acorus calamus L. (JTusch.4. jf. II.

Flæ og Kalmus^, gulaks (s.d.), hestehov,
Petasites fragrans (JohLange.Pl.(1949).56.75),

kamille (se Kamille 1), pil, Salix pentan-

dra L. (CGRafn.Flora.I.404. Funke. (1801).
11.117. JTusch.215. jf. Laurbærpil^, ska-
biose, Scabiosa canescens W. et K. (Lange.

20 Flora.' (1851).90. Rostr.Flora.I.'* (1917).367);
se videre JTusch.reg. -luften-hed, en.

(jf. glda. wælluktighet (3Mos.2. 9.(GldaBib.));

nu næppe br.) den egenskab at være vellug-

tende; vellugt. JBaden.DaL. sa.OrtO. -luft-

ninf , en. (nu næppe br.) d. s. Kunde det

ikke have været eder nok . . at omskifte .

.

alle hendes smukke Deele til hæslige, uden
at I skulde betage hende Vellugtningen.

Biehl.DQ.II1.84. -lyd, en. (jf. -lydende og

30 -klang samt Mislyd^ lyd, der vækker (vel)-

behag; behagelig, harmonisk (forbindelse af)

lyd; ogs. om den egenskab, det forhold at lyde

vel (II.S.i). 1) i al alm. JBaden.DaL. 'Een
har Glæde af at grave

|
Sig blandt sine

Grunker ned; | Guld er Vellyd for hans Øre.

Rahb.PoetF.I.135. 'Baggesen . . skylder (jeg)

uendeligt . . | Han lagde Rimets Vellyd paa
min Læbe. IIrz.AN.136. 'høiest blandt Alle

|

Hædres . . |
Den Gjæst, der bringer

|
Stren-

40 genes Vellyd
|

Til Ordenes Strøm. sa.KRD.
54. jeg tænker mig (livet i evigheden) som
en evig, hellig, salig Taushed. Den er langt

mere veltalende . . end nogen tænkelig Ye\-

lyd.CBernh.Noveller.lv (1838).326. 'Natter-

gale, i eders Hjerter
|
Vellyden ei indeluk!

Aarestr.SS.V271. *da skulde min Stemmes
Klang

I

vække al Vellyd, som slumrer i Sko-

ven. Drachm.RR.42. kun en enkelt mindre
Sangfugl . . lader en . . Tone høre en Gang

50 imellem som en Draabe Vellyd i Drivhus-
stilheden. J VJens. OM. 10. Paulsen. 1. 366 (se

u. Velklang 1). jf.: Coleridge's Poesi er . .

ligesaa lidenskabsløs som vellydsmættct.
Brandes.NE. 128. disse berømmelige Tenor-

numre, der . . gør Menneskene tonesalige

0^ vellydøre, jPoI."/,7932.7.«p.6. 2) spec.

(jf. vellydende 2; især tidligere) om god,

sprogrigtig udtale ell. udtryksform. Disse

Aandelave . . gjør Vocålen lang, ddg saa

60 maadelig, at Vellyd ikke skal tabes. /tøyso.

A0.12. EmbedMtilens \ellyd.Sloud.Emb.39.
Bestræbelser, deels for Vellyd, deels for

fri Behandling . . af Grundordet. 3/a(2t'.>S'.

20. hertil (jf. -kluig 2): Vellyds-hensyn,

XXVI. Kratrykt Vm 19^1 64
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-lov, -lære (Levin. Gr. 1.28), -regel (se

især VSO.). -lydende, part.adj. {ænyd.,

glda. d. s. (Bønneb.1.165.234); jf. -klingende

og III. lyde 2.8, II. vel 3.i) I) som lyder godt,

behageligt, har vellyd, den store og vellydende

Klokke. LUøyer. G. 27. Trap.U.817. Versene

er fyldige, ye]\ydendQ.NMøll.VLitt.III.789.

2) (især tidligere) om god, sprogrigtig udtale

ell. udtryksform, det er ufornødent og ikke saa

vellydende at sige: Han er dragen bort med lo

Konen og Børnene (i st. f. Kone og BørnJ.

Høysg.S.6. || hertil
(jf.

Vellyd 2; nu næppe
Ir.) : (man hør rette) sig efter den (i dannede

kredse) herskende Talemaade, (forstaae) saa-

længe Tydelighed, Vellydenhed (olgn.) ikke

skeer Oyerl&st.PSchulz.DS.Fort.lO. reglen

om Véllydenhed og Tydelighed. i/øj/s^.^G.

126. Adjectiver paa sk (har) for Vellyden-

heds Skyld intet t.JBaden.Gram.99. -lyk-
kes, V. {ænyd. d. s.; jf. lykkes vel (mods. 20

ildej u. lykkes 1 samt II. vel 1 og 3.2) be-

gunstiges af lykken; lykkes vel. *Dets (0: et

skibs) Navn, dets Ærinde, velsignes og vel-

lykkes] ChrFlensb.DM.II.165.
II

i olm. spr.

kun part. vellykket brugt som adj.: som er

falden (særdeles) heldigt ud; som er af en

(særdeles) god, tilfredsstillende beskaffenhed;

(fuldt ud) lykket (4). vellykket er ikke rigtigt

dannet, da Rodordet hedder lykkes, ikke

lykket; dog siger man mislykket. JCLangfe. 30

Haandbog i Modersmaalet. (1832). 155. S&B.
Det er især hans Kvindefigurer, som er

vellykkedie.Brandes.Ibsen.(1898).43. en vel-

lykket Tur. JesperEw.DegrønneAar.(1945).97.
det maa indrømmes, at Fordanskningen ikke

er \ellykket. OFriis.Litt.297.

Vellyst, en. ['væ(l)|losd] flt. (især i bet.

3; jf. MO. VSO.) -er. (ænyd. glda. d. s. (og
-lust(e)^, SV. vållust, no. vellyst; efter ty.

woUust, mnt. wollust(e)
; jf. Lyst (1 og) 3-4 40

og II. vel 3.3 og 5.i)

I) ^„nu sieldnere." yS'O.; nu især højtid.)

i al alm. om stærk, intens, levende, beta-
gende, (ligesom) berusende lyst(følelse);
ogs. om hvad der fremkalder en saadan
følelse; ofte (jf. bet. S) med særlig forestilling

om en ved sansepaavirkning fremkaldt lyst-

følelse; nu især som udtryk for (fysisk be-

stemt) velbehag (I.2) ell. (jf. vellystblandetj

for en med smerte, uro, angst blandet 50

lystfølelse. De skal blive drukne af dit

huses fedme; og du skal give dem at drikke
af dine vellysters bæk (1871 og 1931: din
Lifligheds Bæk ell. Strøm). Ps.36.9(Chr.VI).
naar nogen spør mig om de Materier,
(er) det jo . . min Verdsens Vellyst at

forklare dem s&ada,nt.Holb.GW.(1724).23sc.
Jura er deres Hoved-Studium og største

Vellyst. sa.Ep.1.228. det er . . som med Mad
og Drikke, hvorudi een finder Vellyst i det 60

selv samme, som hos de fleeste foraarsager
Væmmelse. smst.II.55. jeg (har) altid med
en unævnelig Vellyst læst og hørt velskrevne
1xa.^oe^ei.Ew.(1914).lV.273. *Min Smiil

din Vellyst var, og mine Vink din Lov.
Wess.3. *En høi Siæl væmmes ved den feige

Ro,
I

Anstrængelser og Farer er dens Vel-

lyst. Oehl.EA.(1820). 83. *Da strakte han
med Vellyst

|
Sin Fod og sin Arm . .

|
Paa

mosbløde ljeie.Winth.HF.23. Musikken kan
gribe . . med hele Vellystens pirrende Magt.
Kierk.1.55. Der var en egen Vellyst i denne
Graad. Drachm. UB.103. Hun følte . . den
Banken, der fra Hjertet forplantede sig til

alle Pulse, som en bitter Vellyst og sød
Smerte. Schand. IF. 29. hin Angerfølelse ..

hvori der jo ogsaa havde været et Gran af

sjælelig Vellyst. Ponf.L/^F/Z. 59. de kælne
Violiners dæmpede Yellyst. Pol.yil929.Sønd.
3.sp.3. Helsinge (er) som saa mange andre
Stationsbyer . . langtfra nogen Vellyst
(alm.: fryd (2.2)^ for Øiet. JacPaludan.L.
50. hertil ell. til bet. 3: Nippen af Velly-
stens Bæger. Bagges.DYX.9. Vellystens
Necta,T.smst.lO(jf. Nektar 1).

2) (nu kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes

som hørende til bet. (1 ell.) B) om (glæde ved,

nydelse af) en tilværelse med rigelig ad-

gang til materielle goder; vellevned;
overdaadighed; luksus, ingen Sognepræst
(maa), saa længe hånd er ung og karsk,

tage Capelian, hvilken hånd kand give een

ringe Ting for al Tienisten og Umagen, og

selv leve i Ørkisløshed og Vellyst, og op-

tage dog al Renten. DL.2

—

14—2. de, som
leve i herlige Klæder og i Vellyst (1907:

VellevnedJ. Lmc.7.25. „Min Herre er selv ikke

meget for Stads; derfor kand hans Børn
ikke heller være" .. „Ney af mig skal in-

gen i Huset lære Yellysf Holb.Stu.III.

4

(jf. Holb.MpS.(Lieb.).312). Indbyggerne udi

Bremen veed ikke af nogen slags Vellyst at

sige, men lever et strengt og haardt Levnet.

Overs.afHolbLevned.143. Hofferne sætte en

sand Ære i at vise en udsøgt Pragt, Vellyst

og Stolthed for at æres af Fremmede og til-

bedes af deres SldL\ex.Schytte.IR.il. 4. Ew.

(1914).IV.361. Leth.(1800).

3) sanselig, erotisk bestemt lystfø-

lelse; især: (lystfølelse ved ell. tilbøje-

lighed til) sanselige lysters (køns-
driftens) tilfredsstillelse, navnlig: paa
uhemmet, tøjlesløs, udsvævende, løs-

agtig, syndig vis; ogs. om hvad der rum-

mer, fremkalder, frister til saadan sanselig

lyst ell. nydelse; spec. i forb. som være hen-
given til (Moth.VlOe. MO. VSO.), hen-
give sig til (Høysg.S.87), svælge i, søle

sig i (Holb.Heltind.I.183. VSO.), optæn-
des af, fortæres af (smst.) vellyst, være

(alle) vellysters slave (MO. VSO.), vel-

lystens træl (Mynst.Betr.II.132). Hengiv

dig ikke til en Kvindes Skjønhed, og be-

gjer ikke en Kvinde af Vellyst. /Sir. 25.22.

alle de Synder og Vellyster, som kunde op-

tænkes, ginge (ved jubelfesten 1500) i Svang

og bleve øvede udi Uom. Holb.Kh.968. en

Mands-Person forfører adskillige Fruentim-
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mer til Vellysters Øvelse med sig formedelst

dem givne Ægteskabs Løiter. Ruge.FT.229.
den Plet, hvormed en uordentlig Vellyst be-

smitter endog sine uskyldige Frugter (o: de

ucegte børn).Eto.(1914).II.53. *ei Børes og
Burs Æt (s: aserne)

|
Kiender den sodere

Kiærligheds Fryd, dem kildrer kun Vellyst.

Oehl.NG.(1819).264. Mynst.Bispepr.(1850).9

(se unaturlig 1). mit Hjerte bloder (naar)

jeg tænker paa denne min uskyldige Første-

fødte, Frugten af tvungen Vellyst. Bh'c/j.

(1920).V11.121. Galanteriet er Sandselig-

hedens og Vellystens Frimureri mellem Mand
og Qvinde. smsi.F/. 72. se, hvor mange Men-
nesker der ere bimdne af Livets Vellyster,

bundne af Drukkenskab, bundne af Svir,

bundne af \5ivigi.VBeck. LK. 1. 11. billedl:

jeg foretrækker med Lessing Undfangelsens
Vellyst for Fødselens Besværligheder. Xierfc.

111.182. Vellystens Gudinde (o: Venus).
Kierk.XII.233. S&B.
Vellyst-, t ssgr. især af Vellyst 1 ell.

(tillige) 3; saaledes (foruden de ndf. anførte)

i forsk, mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr.

som Vellyst -fornemmelse, -følelse, -glæde,

-gys, -mæt, -rus, -vild, -ør. -blandet, part.

ad), om smerte: som er blandet med vellyst-

(følelse). »tidt, med vellystblandet Smerte,
|

Hun vandrer til det kjære Sted. Æein.27S.

•drukken, part.adj. drukken (4), beruset

af vellyst (1 ell. 3). SkVid.X.239. *Byd disse

Gratier, som dig omsvæve . . |
At flye din

Fiskers voUystdrukne Ø'iel Bagges.NblD.220.
vellysten, adj. {til Vellyst; ^7. lysten 2;

, ) som er præget af, hengiven til vellyst (3);

vellystia. Gogol.Døde Sjæle. (overs. 1 900).1 72.

ellyst-fuld, adj. {ænyd. d. s.) især

om livsforhold, oplevelse, følelse: fuld ell.

fyldt af, rig paa vellyst (1 ell. 3). Den Vey
i Synd at glædes . . Du Vellyst-fulde Vey I

Brors.166. De syv Dage, jeg der havde lagt

tilbage, forekom mig syv vellystfulde }A.\iiVi-

ter. Bagges. L. 1.50. 8a.Ep.323(se u. I. Leven^.
•Den kiække Vinter . . viger for den vellyst-

fulde \Mr.Oehl.ND.398. *0 søde, vellyst-

fulde Smerte!
| O bange, smertefulde Lyst I

Staffeldt. D. 11. 336. en vellystfuld Mathed.
''rirand.UB.132.

vellystige, adj. [væ(l)|løsdi] {ænyd. d.s.,

woll listig, mnt. wollustich; jf. vellysten)

I) som fremkalder, vækker vellyst-
tjalelse). I.r) (nu især med overgang til

bet. l.z) til Vellyst 1. dine vellystige børn
(1871: de Børn, som ere din Lyst). Mich.l. 16
(Chr.VI). JSneed.I.73(se u. InselJJ. en uop-

' barlig Labvrint af kielne, vellystige Smaa-
' \\'n\\iV.K\i(ir. Bagges. L. 1.231. det maatte be-
hage (ryttersken) med en vellystig Gysen at

nge (hestens) Fyrighed. iift«rA.V/.270, Jeg
<'r mig lykkelig ved at være bunden til

. åuit Modersmaal . . et Modcrsmaal, der . .

' lyder vellystigt i Øret med sin søde Klang,
• /. Som man vellystig kan putte

. t under Dynen og blæse hele Verden

et Stykke. sms<.F//.229. vi (o: drenge, der

løber efter hedebrand) . . blandede os vel-

lystigt i Skaren af os ukendte Bønder fra

helt andre Sogne. JVJens.A.II.188. 1.2) (nu
kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes som hø-

rende til bet. (^1.1 ell.) 1.3) til Vellyst 2: rig
paa materielle goder; overdaadig; luk-
suøs, jeg lever indgetogen og regulier, fordi

jeg kand ikke leve vellystig. Holb.Skiemt.

10 )(2.^ jeg (har) tilforn raadet til Gottingen
(som studieopholdssted for en ung mand)
fordi . . Gottingen ei var saa vellystig som
LeiTpzig.Gram.Breve.118. *Arrig slog Stærk-
odder Rynker paa Næsen,

|
Der han saae

Ingels vellystige Bord. Storm. SD. 164. Jeg
fordrer (ved gæstebudet) en Belysning, mere
vellystig end Troldenes, naar de hæve Bjer-

get paa Søiler og dandse i et Luehav.
Kierk.Vl.29. 1.3) til Vellyst 3, (med overgang

20 til bet. 2.z) om (hvad der fremkalder) erotisk

æggende sanseindtryk. Disse var tilforlade-

lig de vellystigste Billeder, hvormed Cupido
. . lokkede mig.Ew.(1914).IV295. da kom
han (o: Don Juan), og . . sagte Zittringer

bevægede vellystigt min Sjæl.Kierk.I.lW.
Nattens Gud har tændt

|
Sine vildeste

Flammer
|

I hendes Barm og vendt
|
Fra

Lyset og fra Himlen
|

Vellystigt hendes
Hu. Winth. HF. 94. hele Rummet glimrede

30 af Guld og Marmor, af vellystige Malerier

og StSit\icT.VThist.RM.392. den vellystige

Valsemelodi. Holstein.BM.12.

2) om en person (s væsen, adfærd): som
er præget af ell. vidner om tilbøjelighed
til vellyst. 2.1) (med overgang til bet. 2.3^

til Vellyst 1. jf. bet. l.i; (i) den virkelige

Verden . . møde I . . Tyranner forbeholdne
vellystige Nydelser af at pine Andre. iiTterA;.

11.11. 2.2) (nu kun i tilfælde, der ogs. kan
40 opfattes som hørende til bet. ^2.1 ell.) 2.B)

til Vellyst 2: tilbøjelig til, vænnet til

vellevned, overdaadighed, luksus olgn.;

forvænt; kræsen, sæt dig i Støvet, du .

.

Babels Datter! (ingen skal) mere . . kalde

dig „den Kjælne" og „den Yppige" . . du
Vellystige (1931: du yppige; ! £s.^7.S. Vel-

lystige, som havde spist og drukket sig

ihiel. JS'need.//.-5S. de vellystige Romere vid-

ste at vælge deres Landsteder. POBrøndst.

50 KD.79. *Iiroar Du vrager vellystig Din
Mad?

I

Ønsker, som Bonden, det spækkede
¥&d?Oehl.IIelge.(1814).17. (jf. bet. 2.z) om til-

svarende adfærd olgn.: (den enes) alt lor store

Ærbarhed og Sparsommelighed, og (den

andens) flygtige Sind og vellystige Levnet.

nolb.Vgs.(1731).l.l. 2.3) til Vellyst 3; om
person: hengiven til vellyst; udsvæ-
vende; libidinøs, den Vellystige ^i907; den,

som lever efter sine Lyster) er levende død.

M lTim.6.6. *i en gothisk Hvælving Diævlen
stod:

I
Don Juan, som en Ridder, fræk, let-

sindig,
I
\e\\yÉt\g.Oehl.Digtn.I.179. En Mu-

Hclmand er vellystig, og elsker sandseligc

Glæder. 8mst.257. en forfængelig og vellystig

G4^
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Qvindes Vdholåmheå. KierhVI.189. (han

var) en grusom, raa, vellystig Skurk . . Den
smukke Mistress W. opflammede Uhyrets

dyriske Lidenskab. Dick. SØ. 55.
|| (jf. bet.

1.8^ om adfærd olgn. et med Fruentimmer
vellystigt, det er løsagtigt Levnet, er stri-

dende med Guds Yitiie. Ruge.FT.223. vel-

lystige Blikke. (SÆB. vellystigt Begjær. smsf.

Velly8tie>hed, en. {ænyd. d. s., jf.

glda. wællustclighet; nu 1. br.) den egenskab

ell. det forhold at være vellystig; ogs.: vellystig

nydelse olgn.; især til vellystig 2 ell. (nu) 3.

(Muhamed indrettede religionen) efter de

Arabers Smag, i at love dem alle de Vel-

lystigheder, som de havde størst Tilbøyelig-

hed til. Ilolb. Hh. II. 30. den Sandseløshed,

den Vildskab, og den Vellystighed, som ad-

spreder (de unges) Tanker. Høysg.S.8. Det
er (en almindelig) Form af Vellystighed,

selvisk at ville stadse med den Elskede eller

Yennen. Kierk.IX.159. MO. S&B.
Vellyst-ild, en. (jf. L Ild I.2). »dog

har I en Vellystild i Blodet
|
som Venus eller

som et brunstigt Dyr. Lemb.Shak.XY81.

t Vellystling, en. flt. -e (JSneed.

III.290. Rahb.Fort.II.446. Hauch.GM.380)
ell. -er (JBaden.OrtO. MO.). {efter ty. wol-

liistling) vellystig person; vellystning.
I) til vellystig 2.2. en magelig Vellystling,

som med Glasset i Haanden synger en ana-

creontisk Ode til Vinens Berømmelse. J>Sneed.
III.69(jf. Sorø Saml.II. 170). ChrBorup.PM.
415. hvad Rønnebærret er for Kramsfug-
len og denne for Vellystlingen , det er

Brændevinen for Mængden. Junge. 62. MO.
jf.: *Freds Vellystlingen al Vaabenleeg for-

agter . NordBrun.Jon.50. 2) til vellystig 2.3.

hveranden af (kongehuset) var en Vellyst-

ling. MCBruun.JSR.4. hun fortiener at blive

en retskaffen Mands Kone . . og ikke en
Vellystlings Tidsfordriv og ^kiøge.Rahb.
Fort. 1.24. Blich.(1920).XI.41. Skulde jeg

sælge min (guldmager-)liemmeligb.ed til en
Skiøge! . . skulde . . den guddommeligste
Konst . . tiene Vellystlinge til deres skiæn-
dige Øiemedl Hauch. GM. 380. den keiser-

lige Vellystling (0: Nero).Kierk.II.168. MO.
Vellystnins:, en. [ivæ(l)|løsdneri,] flt. -e
(Kierk.VI.66. Drachm.VD.228. jf. Saaby.')
ell. -er (0rst.IX.99. jf. Saaby.'), {no. vel-

lyst(n)ing, jf. sv. vållusting; omdannet af
Vellystling, efter Dødning, Skabning, Slægt-
ning osv., jf. Flygtning samt I. Lystning;
endnu ikke i MO., jf. dog: Kongens Halvbro-
der Vellystningen Ulrich Frederich Gylden-
løve. Baden. Griffenfeldts Fortjenester. (1808)

.

154 (i tilknytning hertil: „En Vellystning"
skriver Forf. . . i St. for Vellystling, som
dog vel (efter Analogien af Yndling, Yngling)
er rigtigere. Molb. Ideer over Historie. (1808)

.

78)) d. s. jf. vellystig 2.i: Vellystningen
(Eudaimonisten). /i;terA;.y//.35(?. især m. flg.

anv.: i) (nu vist kun i tilfælde, der ogs. kan
opfattes som hørende til bet. 2) svarende til

vellystig 2.2. Oehl.Digtn.1,236. naar Vellyst-

ningen overmættet bekymres for, hvad han
skal faae at spise imQTgen.Kierk.V243. jf.:

Tidens æsthetiske Vellystninge fordre en
anden religiøs Næring end den. Evangeliets
sunde Brød kan skænke. HSchwanenfl.M.II.
170. 2) svarende til vellystig 2.3. Baronen
er en stor Vellystning og farlig Forfører.

Blich.(1920).XX.46. saaledes er en Qvindes
10 Existents paa Moden et evindeligt Klokke-

spil ikke for Udsvævende men for slikvurne

Vellystninge. Kierk. VI. 66. den halvgamle

,

gifte Vellystnings galante Overhæng. Bron-
des.III.505. nu havde jeg lært, at en Vel-

lystning, det er ikke en Skurk i Historien.

AHenningsen.LGJ.196.

vellyst-svafi^, adj. (poet., sj.) svag over

for lokkende vellyst (3). *Cleopatra, den vel-

lystsvage (ital. orig.: lussuriosa/ CKMolb.
20 Dante.I.30. f -øvelse, en. udøvelse af vel-

lystig (3) handling (samleje). Gynæol.II.158.

vel-lserd, adj. {ænyd. glda. d. s. (Ma-
riagerleg. 355), oldn. vellærbr (MM. 1943.

134); nu især foræld.) paa tilbørlig maade
lærd; i besiddelse af (god, mere end alminde-

lig) lærdom; studeret (6.1); spec. i titulatur

(til studerede folk). Holb.Paars.321. Nu, Vel-

lærde Henrik Gaudieb (0: Henrik, som giver

sig ud for student). sa.llJ.II.4. Præster i

30 Kiøbstæder og paa Landet tituleres Vel-

ædle, Velærværdige og Vellærde. Ringere
Præster Velærværdige og Vellærde. Under-

retning, hvorledes de Franske Titler kandindret-

tes.[1748] .61. to (præster) vare saa vel-

lærde, at de turde binde an med (genfær-

det). Thiele.II. 163. *Selv Degnen, som dog

var en vellærd Mand,
|
han tabte Fatning

og al Yorstand.DJohans.Fortællinger. (1877).
129. S&B. Saaby.' jf. Rubow.SP.249. \\ her-^

40 til som titel (foræld.): *Paars sagde: Vil ej

hans Vellærdhed (0: den foregivne bacca-

laureus) kaste først (0: da der skal kastes

lod med en mønt). Holb.Paars.334. Vil hans

Vellærdhed (0: Tychonius) icke sidde ned.

sa.Tyb.III.4. -maaende, part. adj. {til

IIL maatte 2 og II. vel 3.2-3; efter st;. vål-

mående; jf. -magt; 1. br.) som befinder sig

vel; som har det godt, spec. i økonomisk hen-

seende: velstillet; velstaaende. (han) flammede

50 (op i) Had til alle Tyranner — specielt

denne Stads velmaaende Borgere, som fra-

listede ham hans sidste, faa Elever. Kidde.

AE.11.168. derved blomstrer Sverig og alle

ere velmSiaende.ThitJens.RA.I.155. jf.: Særk

og Brudgomsskjorte er Vidnesbyrd om Slæg-

tens Velmaaenhed. sa.F^.//.5i. Dyrenes

søde Velmaaen. smst.145. \ -inaal, et.

{jf. -maalt og ty. wohlmass) det rette, pas-

sende maal (1.4); harmoni. Velmaalets Reg-

60 ler. Lægen.V111.158. -maalt, part. adj. (sj.)

til II. vel 5.1 : passende, spec. rundeligt, rige-

ligt (af)maalt. *i et velmaalt Fierdingaar
|

Han intet havde havt at brænde, lidt at

hide. Zetlitz.Poes.llO. Zetlitz.I.340. den unge
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Kone . . var bleven velmaalt sex Aar ældre.

Gylb.VI.170. •magt, en. (ænyd. glda. d.s.;

jf. -maaende, -mægtig og Magt 6, II. vel 1

og 3.3) det forhold at være vel ved magt, i

usvækket tilstand, ved godt huld (jf. Magt
b.2), i gode levevilkaar, velstand (jf. Magt
b.z) ell. (nu især) endnu ikke præget af alder-

dom, svækkelse, forfald; ogs. (jf. Velmagts-
dage^ or/l tid (livsafsnit), da man (i særlig

grad) er vel ved magt, i sin fulde kraft; (nu)
især (jf. Magt 5.3-4^ t udtryk som da han
(endnu) var i sin velmagt ell. (sjældnere)

i velmagt (Ing.KE.1.33) olgn. (i talespr.

bruges nu oftere tilsvarende udtryk m. Vel-

magtsdage^, da skal det bevisis med klar

og oprigtig Document og Specification, som
af dem begge i deris Velmagt underskrevet
.. eT.DL.5—2—20. KotnGrønneg.II.204(se
u. herfor 2). denne Sang er gammel, | Og
tit har jeg (o: eti olding) den siunget i min
Velmagt,

|
Da jeg var stærk, og fulgte Kon-

ning Volmer
|
Paa sine Tog.Oehl.EA.(1820).5.

man seer stundom med Sorg et Menneske,
der engang levede i Velmagt, nu forarmet.

Kierk.IX.40. jeg har ordenlig faaet Kjød
og Klæder. De har nok aldrig tænkt at see

mig i saadan en 'Velma,gt.UCAnd.(1919).IL
256. hun holdt saa ustyrlig meget af at kore
paa Karussel . . i sin Velmagt da ! Wied.
CM.40. Rask.FynskeBS.67. MDL. Feilb. Fr
Grundlv.LK.212.286.

\\ (jf. Magt 5.4; m. h. t.

ting og forhold, der er udsal for skæbnens for-

andringer, forfald olgn. Da dette Monument
(9: en runesten) endnu var i sin Velmagt,

;
har det været meget anseeligt. T/iura/j. J5.

I

99. den Velmagt, Ægina ved Vindskibelig-

[
hed og Handel hævede sig til. Rahb.E. 1.145.

' Bergen var i sin Velmagt en Købmandsby.

I

VilhAnd.HB.62. -maKto-, i ssgr. snnledes

Velmai^ts-stand (Junge.119), -tid (Holst. R.

,
Brandes. VIII.142); især: -maf^ts-das^e,
pi. (jf. Da* 4.4 og Magtdag(e) samt usam-
mensat forb.: Job! . . Du der i Din Velmagts
Dage var . . den Nedbøiedes St&v.Kierklll.
231. Brandes.11.419). om (svundne^ gode,

bedre dage (tider), da man var i stn fulde
' kraft, havde virkeevne, virkemuligheder, ogs.:

•'" levevilkaar; især i forb. i sine vel-
Lgtsdage. stryg en Streg over alle dine

Velmagtsdage. Z/ttx<i.F.S.40. S. har i mine
' Vel magts-Dage ofte raadet mig til Oeco-
. nomie. lir2. Lyr. 1.202. i Sorgens Tid (skuer
man) tilbage til de forsvundne Velmagts-

' sf.Kierk.XIII.lS. da det var et Citat,

rmcd jeg i mine Velmagtsdage ofte havde
rt Løicr, turde jeg (som syg) ikke tage
I Tilflugt AcxtW. Schack.261. det var en
"'•-'• Art Kringler end de fra Velmagts-

^rhand.US.245. (regeringschefens) tun-

kelse med det bekymrede Ansigt
lidt Forlegenhed . . hos dem, som

: 'S (ham) I hans Velmagtsdage. /'otU.

111.135. JaePaludan.TS.55.
||

(til dels

"j.) m. h. t. Ung. et Par Viinranker, som

i deres Velmagtsdage havde omslynget et

Espalier, der endnu skimtedes hist og her
som sorte, bedrøvelige Rester. Bergs.GF.I.
152. Spansk alene tales nu (af langt flere)

mennesker end latin i det romerske riges

velmagtsdage. Jesp.M. 42. Sejlere, der en-

gang i deres Velmagtsdage som Havets
Svaner fløj over Ocea.net. UnderDannebrog.
1936.69.sp.l. t -meldt, part. adj. d. s. s.

10 -bemeldt. Velmeldte Magister Peter Terp-
ager. Ci 1. 1706. (RibeAmt. 1925. 344). -me-
nen, en. (jf. ty. wohlmeinen og Vel-menen-
hed, -mening; 1. br.) det at være ell. vise sig

velmenende (1). der gives en, om man saa
vil, skikkelig Velmenen, der maaskeo er

langt farligere (end direkte modstand) og
som beregnet paa at forhindre, at Sagen
i Sandhed bliver Alvor. Kierk.XIV231. de
tidligere preussiske Kongers . . hæderlige og

20 hjertelige Velmenen overfor deres Under-
sa,atteT.Tilsk.l921. 1.425. -menende, part.

adj. {ænyd. d. s. (Kingo.SS.I.311.Y251); til

II. vel 1-4 og mene 2) I) om person: som
(over for en person ell. en sag) har en god,

velvillig, venlig følelse ell. hensigt, handler (ta-

ler) i en god (venlig) mening (1.3); nu ofte

(jf. -ment; m. bibet. af ringe, svigtende for-

staaelse, af tossegodhed, enfoldighed, naivitet.

Moth.V107. *Nu hører jeg, hvordan du det

30 paa Hierte lagde,
|
Som jeg velmenende,

dit Skarn for nylig sagde. Prafti.BJ.26. Da
den velmenende Vertinde ivrigt nødte ham,
svarede han, at han aldrig (spiste) noget
solid klten5mdi.&lt\å.Gylb.Novel.II.220. Naar
et Menneske pludseligt bliver syg, flux iler

der Velmenende til Hjælp, den ene fore-

slaaer Det, den anden \)et.Kierk.XIV.231.

Embedsmænd havde regeret Landet, vel-

menende . . Folk, men som ikke forstod

40 Landets Almue.Schand.TF.il.391. (nu sj.)

m. hensobj.: Forældrene . . vare ham med
menneskelig Kjærlighed velmenende. Xterfc.

Øiebl.Nr.7.37. Jeg (vilde ikke) afslaa den
venlige Indbydelse af de mig velmenende
Mennesker. HCAnd.SL.81. \\ (jf.bet.2) om
sindelag olgn., der vidner om en saadan egen-

skab, efter vores (0: kongens) velmenende,
kierlige, og faderlige Hiertelaug. Ci/. 1753.

(Stampe.1.83). Rahb.Fort.II.143. Der stod

50 denne naive . . Mand med et velmenende
Aml^t.Schand.TF. 11.363. 2) (jf. bet. 1 slutn.;

nu 1. br.) om handling ell. ytring, som man
udfører ell. fremfører i en god mening: vel-

ment. U-agtet . . Kongens velmeenendo Paa-
mindelse bekom (man) dog . . ey andet
)^\tiT.Slange.ChrIV413. Kierk.VII.485. -me-
nen-hed, en. (nu næppe br.) d. s. s. -me-

nen. (mit) Bonde-Digt i sig self . . kan
(ikke) behage saa dclicate Ørne, dog . .

60 anseois icke saa meget Gaven, som Give-

rens Velraeenenhcd. Thrane.DenchristeligePil-

legrim8Journal.(1699).A2.^ et Nyt Beviis

paa Hans Velmenenhed for mif;. Langebek.
Iireve.406. med den ægteste Velmenenhed
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drak (jeg) heele Verdens SV&sil.Eio.flBlé).

IV285. Balle.Indb.64. -mening, en, {ænyd.

d. 8.; //. fy. wohlmeinung; nu sj.) god, vel-

villig mening (l.s) ell. hensigt; velmenen. med
al sin Flittighed og Velmening har (han)

været fuldkommen saa skiødesløs som mange
andre nyere Skribenter. Langebek.Breve.255.

Selv den, der seer med nok saa god Vil-

lie paa den utvivlsomme Velmening i saa-

danne Mænds Bestræbelser, kan ikke skjule lo

(sin kritik). ADuus.UnderFremskridtetsFane.

(1892).304. talem. (sj.): Velmening bøder

ikke paa l\deg]ernmg. Mau.901. til Mening
4.1: En halv Velmening er .. bedre end
ingen. Molb.BlS.2Saml.1. 32. •ment, part.

adj.
II

gradbøjning i alm. m. mere, mest;

dog ogs. superl. -e8t(e): det velmeenteste

Forsæt. Skuesp. IX. 81. MCBruun. JSR. 259.

Grundtv.B.II.132. {ænyd. d.s.; jf. %. wohl-

gemeint; til mene 2 og II. vel 1 og é) om 20

adfærd, ytring olgn.: godt, velvilligt, venligt

ment; udført ell. fremført i en god mening
(I.3); (nu) ofte (jf. -menende^ m. bibet. af

svigtende forstaaelse (af hvad situationen

kræver); især som attrib., i forb. som et vel-

ment raad (Slange. ChrIV1366. Wess.196.
Kierk.XlY.231. HilmarWulff.VL.155), til-

bud (Cit.l715.(Falsteriana.81). Blich.(1920).

XIX.184) olgn. *(vi) Broderlig hin anden
vil

I
Aid velmeent Troskab binde ti\. Kingo. 30

SS.Y65. *de faaér Lov dig et velmeent Far
Vel at sige.Graah.PT.il. 77. Saa velmeent,
som jeg troer, at Deres Forslag er . . saa har
det dog satt . . mig i den yderste Bestyrtelse.

Ew.(1914).IV353. »Fremfusende (er du),

som altid! næsedjærv I . .
|
Men — jeg til-

giver dig; jeg veed, det kommer
|
Velmeent

fra Hiertet. Oehl. XI. 6. en Voldtægt, den
være nu nok saa velmeent, er det at tvinge
Barnets Existents ind i de afgj ørende chri- 40

stelige C3itegoneT.Kierk.VII.524. „hvad er

det for en pragtfuld ny Pude?" — „En Pre-
sent fra en Patient" . . „Smagløs — men
velment." Gjel.R.20. *(jubilaren (0: G. Bran-
des)) var smilende flygtet

|
for Vennernes Tak

og de velmente Fester. Pont.(Pol.*/tl912.5).

(sj.) m. hensobj.: en mig velmeent (0: vel-

villig) og grundig Anmeldelse af: samlede
S\aitteT.HCAnd.ML.463.

\\ (jf. Mening 2
slutn.; til dels spøg.) om tugtelse olgn.: op- 50

rigtig, ærlig ment. Pigen . . gav ham et Par
drøie velmeente Øvefigen. Ing.EM. 1.28. jf.:

Saar af en Elsker ere velmeente (Chr.VI:
trofaste; 1931: ærligt ment). Ords.27. 6. -me-
riteret, part. adj. (jf. -(for)tjent og meri-
tere(t) samt usammensat vel meriteret: Holb.
11J.I.6; nu især foræld, ell. spøg.) om inde-

haver af en stilling, et embede olgn. den
Vel-meriterede Danske Historiens og Can-
celer Arild Hwitleld. Pflug.DP.66. Holb.LSk. éo

III.3(se «. -agtbar;. Heib.KS.32 (se m. -byr-
digj. (Fritz Jurgensens) satiriske Sans . .

gik ud over de mange velmeriterede Folk,
som Forældrene holdt Omgang medi.NBøgh.

FJ.ll. Rahbek var den Gang velmeriteret
Professor ved Københavns Universitet. /?««-

mert.ER.29. A. K. (nu velmeriteret Spare-
kassedirektør i sin Hjemby). Larsen-Lede<.
LK.I.224. •mægtig:, ad-j. {jf. ty. wohl-
måchtig samt stormægtig; dels (jf. II. vel

6.1^ som forstærkelse af mægtig, dels som
adj. til -magt; l.br.) ;'/. mægtig 4.i: »Kon-
ning Eisten

|
Er en velmægtig Drot paa

kgde.Oehl.SO.(1812).43.
|| (jf. mægtig 2 og

b.i) som er vel ved magt (ved godt huld);

stormægtig (2 og I.2). (jeg) satte mig ved
Siden af den velmægtige glimrende Vertinde,

som domineerte et Bord i Midten af Salen.

Bagges.DYX.302. (spillerne) bænkede sig om
Bordet, og da Konen forsvandt uhøfligt fra

Stuen, flegrede de to velmægtige Gaardmænd
i Skægget. JVJens. HF. 67. -mødt, part.

adj. (jf. II. vel 3.2^ se u. V møde 1.4. -næ-
ret, part. adj. især (jf. -holden 2 slutn.,

-mægtig^ til II. nære l.i, om levende væsen,

navnlig person: ved godt huld; godt i stand;

trivelig, velnærede Landjunkere paa 12, 14,

ja l%lM.Blich.(1920).XVIII.130. en vel-

næret Brygger. Schand.0.11.217. de fede og
velnærede Dyr (1871: afvig.). 1 Sam. 15.

9

(1931). KMunk.S.13.
\\ (jf. IL nære l.s)

om jordbund, frugt olgn. sortebrune, velnæ-

rede Kjærner (i en pære). Bredsted.Pom.I.
122.

II
;/. Velnærethed. SÆB. -nøjet,

part. adj. (jf. IV nøje 3; i rigsspr. 1. br.)

d. s. s. -fornøjet (1). D&II.
Velocipede, en. [velosi'pe'&a] (spøg.

Velosopeter (Duelund.N.72.165) olgn.; jf.

Væltepeter samt ndf. sp.l02P^^). flt.-T. {fra

fr. velocipede, af lat. velox (gen. velocis^, hur-

tig, og pes (gen. pedisj, fod (se Pedal^; nu
især foræld.) cykel, som bevæges af den kø-

rende (rytteren) selv; saaledes om (en forbedret

form af) den omkr. 1820 anv. (løbe)cykel:

draisine (1). JBaden. Fr 0. 103. Meyer.^*
\\

spec. om en (opr. i Frankrig) fra 1862 anv.

(træde)cykel med pedaler paa forhjuls-
akslen (jf. Trædevognj, anv. i Danmark
omkr. 1870; ogs. om forsk. (spec. i England
fremkomne, i Danmark fra c. 1885 anvendte)

forbedrede konstruktioner heraf, navnlig om
en cykel med meget stort forhjul og

ganske lille baghjul (jf. Bicykel og Vælte-

peter^; ogs. (1. br., til dels spøg.) om nyere

cykelkonstruktion med kædetræk, luftringe osv.

Hr. Pedersen (jf. ndf. sp.l02V*^) synes, at

Velocipeden er et underligt Dyr. III Tid.

1868/69.215. (drengene) syntes ogsaa, at det

var deiligt at . . løbe paa Skøiter om Vin-

teren og paa Velocipede om Sommeren.
HCAnd.(1919).Y246. Al Kjørsel med Haand-
slæder, Haandvogne . . og Velocipeder paa

Volden, Esplanaden og paa Langelinie . . er

foThnåt.V€dt.Nr.l26'y»1883. Skuespillere i

Jaegers Normal trænerer paa Velocipede.

Esm.IKjøbenhavn.(1891).34. i 1868 eller 69

lærte (JPJacobsen) at køre paa Velocipede

og hans gymnastiske Færdighed var større
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end paa den Tid almindeligt. Vodskov.(Tilsk.

1911.1.229). I Maj (1869) saa man den
trehjulede Velocipede. HistMKbh.3R.II.239.
smst.4R.I.203. || hertil Velocipede-forening,
-rideskole, -rytter (jf. Velocipedist^, -væd-
deløb ofJ.; se HistMKbh.3R.II.229ff. Ve-
locipedist, en. [velosipe'disd] flt. -er.

(foræld.) teloeipederytter; cyklist, (man er)

aldeles velocipedegal, og (det kan) ikke feile,

at vi snart Nille see en Masse Velocipe-

dister sværme omknng. Industri -Tidenden.

1868/69.193. Meyer.** jf.(spøg.): Af Hr. Ve-
locipede rsens Udviklingshistorie. III Tid.

1868/69.215. smst.223.

vel-opdrage, v. (af -opdragen; sj.,

nærmest spøg.) opdrage (paa tilbørlig, pas-

sende maade); gøre velopdragen, i sin Tid
var (hunj udset til at velopdrage den liv-

lige lange ?Tma.KMich.VYII.95. hans Vel-
opdragelse var saa grundig, at han sim-
pelt hen ikke kunde undlade at besvare de
Spergsmaal, der blev rettet til ham. Soya.
GAM.107. -opdrageen, part. adj. intk. -t

(Uolst.R. Saaby.'') ell. (især tidligere) -dra-
get (Bresemann. Da. Ordsprog. (1843). IX. et

velopdraget og dannet menneske. Herdal.BL.

31; (tidligere) ogs. som fk.: Moth.V107.
JBaden.Horatius.1.269. Hrz.III.266). vel op-

dragen (2.1 ); nu især: som har faaet ell. (om
adfærd) vidner om en god opdragelse m. h. t. so

(god, hensynsfuld, høflig, dannet) optræden
(mods. uopdragen^, gemene Ord og Tale-

maader . . som velopdragne Folk . . undsee
sig ved at \)Tvige.Cit.l775.(Molb.VSH.98).
en velopdragen Ælling sætter Benene vidt
fra hinanden, ligesom Fader og Moder!
HCAnd.(1919).II.57. Drengene stod tavse
og velopdragne ved Bordet hvor Faderen
og Bedstemoderen sad og gennemsaa de
gamle Fotografier. Wied.Fæd.202. (børn med) 40

velopdragen opførsel. Gersov./iCL.57. jf.: Men
vi, vi har Gudskelov saa megen Velop-
dragenhed,

I
Saa god Disciplin, som vi

ise la'e for Dagen ved | At hylde vore
'•re og lystre vor Leder. Drachm.D. 20.

.\ans.JD.54. Du ved ikke, hvor du irriterede

mi? gom Barn . . fordi du altid blev frem-

«t som et lysende Eksempel paa Vel-
:

' agenhed. ERode. Ogsaa i de andre Huse—

.

\i'j46).164. »oplast, part. adj. (jf. II. vel 50

1 og Z.i) vel oplagt (6), m. h. t. befindende,
'• - rirkelysi. S&B. hun (vilde) bede

) fortælle, hvad der var sket her-

. . Om de nu havde ventet paa
ikke, saa vilde de vise sig vel-

-; ug fortælle og fortælle. Lau<?»en. 3//''.

)f.: hun (syntes) formelig at gnistre af

rfundig Vel o pi agth ed. /ircgend.////./.

-ordnet, part. adj. især til ordne 2.1

:

-'fl paa velordnet . . Virksomhed er en m
for Ungdommens Steder. Engelst.Nat.

et velordnet Xvhbrag. Rawert&Oarlieb.
iholm.(1819).17. de smaa Rivninger, der
r med til et velordnet Ægteskab. ilHcn-

riquss.TG.62. jf.: dette Indtryk af borger-
lig Ye\oTdnethed.JørgenNiels.Dn.242.
Velosopeter, en. se Velocipede.

Velour(s), et. [ve'lu-r] (fra fr. velours,

egl. sa. ord som Fløjl (s. d.); fagl.) fløjl;
spec. om et af uld, bomuld, (kunst)silke vævet

stof med fløjlsagtig overflade (luv), anv.
til møbelbetræk, portierer, gulvtæpper, overtøj

olgn. Meyer. ^-^ Manufakt. (1942). 120. Berl
Haandarb.III.332. \\ hertil Velour(s) -for-

hæng (AaHermann.PH.51), -gardin (Bech
Nygaard.G0.157), -hat (ORung.P.34. Jac
Paludan.TS.143. jf. Floshat;, -papir (d. s. s.

Fløjispapir. Mal Teknik.), -tapet (d.s.s.
Fløjistapet. OpfB.*III,2.58), -tæppe (Sal.

XVII.937. VareL.*L440) ofl.

vel-plejet, part. adj. (jf. -holdt 2)
især til II. pleje 1(2): velplejede Græsplæner.
LBruun.SF.20. Turø har samme rige, vel-

plejede Natur som Ta,a,smg. Sydfynske S.12.

navnlig (jf. -soigneret; om en persons ydre:

fine, velplejede Ilænder. KLars.AH.29. det
velplejede Overskæg, de lige lange Skridt —
alt vidnede om . . militærisk Opdragelse.
CESim.28. \\ hertil Velplejethed. Ansig-
terne bar Velplejethedens Fræg. MylErich.
S.34. (dersom trætøjet) skures, hver Gang det
er brugt . . vil (det) ved Hvidhed og Vel-

plejethed give sit Bidrag til Køkkenets
renlige Udseende. VortHj. IV, 2. 205. -pro-
portioneret, part. adj. (jf. vel propor-
tioneret u. proportionere;, enhver, som ly-

ster (maa) gierne beholde Frue Veneris
tindrendeøine og velproportionerede Arsbal-
der i ro for mig. Langebek.Breve.48. Amberg.
S&B. -raad, part. adj. f^-raadt D&H.).
(hos sprogrensere; sj.) d. s. s. 1 1, -beraad ; t

forb. med velraad hu. KorsogStjærne.1901.14.
sp.2. GSchiitte.(Danskeren.*'*/ii 1941.12. sp.l).

-rejst, part. adj. om en hests hals, se 11.

rejse 4.4 slutn. -rettet, part. adj. til V
rette 2, om skud olgn. S&B. Velrettet Skud.
Scheller.MarO. den dejligste Fodbold, som
Far overleverede os med et velrettet Spark.
Buchh.FD.27.
Vels, en. [væl's] flt. -e (VSO.). (fra ly.

wels, malle (I), besl. m. Hval og I. Malle; jf.

Kudefisk 1) \ torskefisk af slægten Rani-
ceps, der bestaar af en enkelt art: den sorte
vels (jf. Sortvels;, R.raninus (med et meget

bredt, fladtrykt hoved). Vores Fiskere sendte

mig denne (fisk) under Navn af Vels. firtln-

nich. (KSelskSkr. XII. 294). Krøyer. II. 231.

Brehm.Krybd.376. Sal.*XX11 1.634. et* I

vel-sas;tens, adv. (jf. II. vel 9.i; se

u. sagtens 2.i. -salijr« ^^dj. (nu ikke i alm.

spr.) om en afdød (fornem) person: salig (4).

den Velsalige Hr. Græves Meriter og Ende-
ligt. Lrtrf.775(?./39. -sat, part. adj. (jf. U.
vel 1 og 2.2-8; nu sj.) sat, stillet (sammen)
paa en passende, god, rigtig maade; spec. m.

fig. anv.: || til 1 1, aætte 6 og 9. Deres Tænder
vare meget hvide og yélna,tie. Reiser.111.264.

Da Jord og Gruas (var gravet bort), viate sig
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. . en velsat Steenkiste. Winth.SS.*(1858).199.

Il
tidligere spec. til II. sætte 14.3-4, om (vel-

formet) ytring olgn. Kongen lod sig denne

Mands velsatte Tale . . Naadigst velbefalde.

Slange.ChrIV.1380. Ulfeld giorde . . en kort

og velsat Compliment (og) tog Afskeed.

8mst.l437. Leth.(1800). -set, part. adj. (ogs.

(skrevet) i to ord: vel set^. I) (1. hr.) til II.

vel 2.8 og se 1.2, 6.1 : godt, nøjagtigt, rigtigt

set ell. opfattet. Dorph har i sit iøvrigt saa

velsete Portræt af (JCChristensen) vistnok

gjort hans Blik for skarpt og forskende.

Stavnstrup.DS.33. 2) (jf. ildeset og gerne set

u. se 3.3^ til II. vel 3.1, 4.1 og se 3.3, 6.3:

som man gerne ser; hvis forekomst (tilstede-

værelse) man sætter pris paa, synes godt om,
betragter med tilfredshed, velvillig glæde; dels

om levende væsen, spec. en gæ.st: yndet; vel

lidt; om gæst: velkommen. *Saa vandt jeg

Eders Folk, hvad ei var svært,
|
Da I er

grusom, gjerrig og forhadt,
|
Og jeg er ødsel,

glad, vel seet af M{Q.Holst.VI.270. I mange
Familier var Niels Bryde meget vel seet.

HCAnd.AV.239. jeg var ikke en velset Gæst
. . det kunde jeg snart se. Drachm.STL.282.
(bogfinken) er en velkjendt og velset Fugl
overalt i vore Skove og HsLver. BMøll.DyL.
11.123. dels om handlemaade, adfærd: som
man sæiter pris paa; yndet; ønsket; især i

nægtende forb.: det er ikke (rigtig, videre)

velset, der (er) ingen, der byder jer at

underhandle med nogensomhelst. Tvært-
imod: det var mere velset, om I lod Re-
genten (o: mig) om at regere. KMunk.EI. 9.

Ved Bordet sagde Børnene ingenting, und-
tagen de blev spurgt. Af og til hviskede de
til hinanden, skønt det ikke var velset.

AaDons.MY90.
velsifne, v. [vælisi?(q)n8, -'siq'na] præt.

-ede ell. (sj.) -te (EBrand.Br.lI.321); part.

-et ell. (sj.) -t (Bredahl.II.35); imp. -sign
ell. (nu næppe br.) -signe ^Herre, vel-

signe (1871: velsign^ hans kraft, og lad
hans hænders gierning behage åig. 5Mos.33.
ll(Chr.VI). velsigne (Mynst.Præd.(1810).^
(1814).186: velsign^ vor Andagt, velsigne

(smst.: velsign^ hver Gierning, som vi giøre

i dit hellige l^ti\n\Mynst.Præd.(1810).187.

jf. EJessen. Gram. 123). vbs. -else (s. d.).

(glda. vælsighna, wælsi(gh)næ, wælsegne
(SjT.llf. Brøndtim-Nielsen.GG. 1.282), sv.

vålsigna, no. velsigne; efter lat. benedicere
(se benedicere^ dannet (i relig. spr.) af II.

vel (3-4) og I. signe (2-3))

I) d. s. s. I. signe 2. (om part. velsignet
brugt som adj. se bet. 3; jf. bet. 1.3). I.l) (især

relig.) ved tegn (korsets tegn, haandspaalæg-
gelse olgn.) ell. ved ord, (for)bøn meddele
guddommelig indvielse, naade, beskærmelse;
hellige; indvie. Jakob (sagde): jeg vil ikke
lade dig gaae, uden du har velsignet mig.
lMos.32.26. Jesus . . tog de fem Brød og
de to Fiske, saae op til Himmelen og vel-

signede dem. Matth. 14. 19. de førte smaa

Børn til (Jesus), at han skulde røre ved
dem . . Og han tog dem i Favn, og lagde
Hænderne paa dem, og velsignede dem.
Marc.l0.16(jf. Grundtv.SS.1.645. Ing.H.196).

Ægteskabet (er) helligt og velsignet af Gud.
Kierk.V1.113. Han faaer fat i en Præst, som
i Guds Navn velsigner Dolken. smst.XIV200.
Rabbi Meir . . velsignede Vinen og Lyset
. . „Hvor ere mine Sønner, at de kunne

10 drikke af det indviede Bæger?" Goldschm.
BIS. IV 56. „har du nu velsignet kræet
(o: slaaet kors over kreaturerne)?" sagde
(præsten). Krist.JyA.Till.l.Afd.l77. hun (o:

en konfirmand) havde grædt, mens Præsten
velsignede hende. Stuck. 1. 35. Ægtefællerne
har Adgang til at faa et ved borgerlig Vielse

indgaaet Ægteskab kirkelig velsignet. />or

Nr.276'y»1922.§40. 1.2) med mere ell. mindre
afsvækket bet., m. h. t. noget godt, lykkebrin-

20 gende, (vel)behageligt: (med taknemmelig-
hed) ønske (alt) godt; udtrykke sin
(taknemmelige) glæde over; (lov)prise;
ogs.: ihukomme med (taknemmelig)
glæde, elsker Eders Fiender, velsigner dem,
som Eder iorhsinåe.Matth.5.44. *Af Glæde
da Per Ruus fast daane-færdig blev

|
Vel-

signede den Haand, den Marre, som det

skrev (o: Nilles brev, der gav løfte om hjælp

til fiugt).Holb.Paars.219. Jeg velsigner den
30 Tid paa hvilken jeg kom udi Hr. Cosmoli-

gorei Tieneste. sa.Philos.1.4. *ruld af Er-

kendtlighed jeg skal velsigne å\g.NordBrun.
Zar. 52. *denne glade Slægt velsigner

(

Hans . . l^&vn. Bagges.Ungd.11.118. (tjeneste-

folkene) kyssede hendes Hænder, og velsig-

nede hende med Taarer. Gylb.Novel.11.102.

De havde alle velsignet den Dag, da hendes
Mand blev forflyttet til Aarhus. EChristians.

Hj.384. Ove kom . . til at ligge alene, hvad
40 han i sin nuværende mennesky Stemning

velsignede som en Lykke. Fønss.UA.160.
||

{jf. ænyd. (bibl.) velsigne i bet. : forbande (se

ÉNyrop.OL.I.Sf.) og signe sp.l317^^^ samt

ndf. bet. 3.3; eufem., iron.) som udtryk for

fjendtlig adfærd ell. tiltale; spec: rette vrede,

dadlende ord imod; forbande; skælde ud. hun
velsignede hara. Feilb. jf.: (jeg) vil kun til

Slutning bede den gunstige Læser, at han
vil hielpe mig at velsigne fastende hver Mor-

so gen de Bogtryckere, som saa ubilligen efter-

trycke mine ^kr'iiter. Holb. Paars.)(3. '» 1.3)

(jf. bet. 3 og IV love 1.2 ; især relig., højtid.)

i forb. velsignet være olgn.; især til bet. l.i.

Velsignet være den (1931: Velsignet den^,

som kommer i Herrens Navn. Ps.ii 8. 26.

*Dig store Gud og Zebaoth . . |
Dit Navn

Velsignet være! Zwfifo./S'»S'./Y246. Vær velsig-

net, Moder-Eiertel Grundtv.SS.1.453. *Grø-

den var lavet, og Moderen gik,
|
Den til

60 sin Datter at bære;
|
Hjertelig Tak hun af

Signelil fik:
|

„Moder, velsignet Du være!"

Weyse.S.llO. * Kafeen skal være velsignet!
|

Gud ske Lov for Sofahjørnets Flø]UJVJens.
Di.53. spec. (jf. II. Minde B) i dødsanmeldel-



1025 Telsigne velsigne 1026

$er, ligtaler, gravskrifter: Velsignet være
d i t M i n d e.Mindeord overCEScharling.(1877).
23. Velsignet være hans Minde. ral<?r ved

JNansensJordefærd 1884.30.

2) (jf. I. signe S) som udtryk for at tildele

en noget (godt); ofte i forb. m. præp. med.
2.1) (uden skarp adskillelse fra bet. l.i; især

O, navnlig relig.) om gud, skæbnen, guds ell.

naturens gaver: skænke (varig) naade,
beskærmelse, lykke, trivsel, fremgang; i'o

benaade; lyksaliggøre (med noget), jeg

vil . . velsigne dig (o: Abraham) og gjøre dit

Navn stort .. og i dig skulle alle Slægter

paa Jorden velsignes. i iltf^os.i2.2. Herren vel-

signe dig, og bevare åi^\4Mos.6.24(jf. Alter-

bog.432). Herren velsignede Jobs sidste Leve-
tid fremfor den ferste; og han fik 14000
Faar (ost.). Job. 42. 12. »Velsign vort Hus,
velsign vort Bord,

i

Velsign den hele, vide

ioxå\SalmHj.78.4. Gud har .. velsignet 20

ham med aandelige og legemlige gode Ting.

Høysg.S.76. *See du velsignende ned til os,

himmelske Fader ! Fr Schmidt. Psalmer i Anl.

af Provindsialstænderne. (1835). 4. Skibbrud,
hvormed den Allerhøyeste ofte velsigner

Landets Str&ndho. PNSkovgaard.B.70. (han)
solgte religiøse Skrifter og Skilderier . . i en
smuk Indramning stod der med stadse, for-

gyldte Bogstaver: Gud! Velsign Vort Hjem!
JVJens.JsH.145. \\ spec. m. h. t. afkom (børn), 30

især (jf. bet. 3.\) i udtryk for en kvindes

(hustrus) frugtsommelighed. jeg vil velsigne

hende (3: Sara), og hun skal vorde til

Folkefærd. 7Afos. 77. 26. dend kiære Livets

Frugt, som Himlens Godhed har Velsignet

hende med.Holb.Bars.II.8. »Hør du kiære
Fru Inge!

|
Gud haver velsignet dit Liv,

I
Føder du mig en Søn saa bold, |

Da
est du en Dånneyiy.Oehl.Digtn.1.94. Deres
Ægteskab var velsignet med en eneste 40

DKtieT.Bliih.(1920).VII.76. mange Gange
har (jeg hjulpet) Dig, min gamle Mut-
ter, naar Du var for ubehjælpsom, fordi

Vorherre havde velsignet Dig, min stak-

kels F\ge.Se?tand.AE.245. Zj2} (især højtid.

eU. gldgs.) bet. 2.1 anv. i forb. gud vel-
ligne dig olgn., m. bet. af et (fromt) øn-
ske, ofte (jf. bet. 1.2^ som udtryk for tak-

nemmelighed; ogs. m. afsvækket bet., som en
(høflig) indvending ell. (jf. I. forlade 6.1 50

slutn.) en (mild) dadel. Advocat . . „Haaber
' -' nt hånd blir frikiendt." — Jeppe

i c). „Ach! Gud velsigne din Mund!
j- ^ iiai ft stycke Tobak i min Buxe-Lomme,
om I icke vil fonrnsA." Holb.Jep.IVS. Gud
velsigne den Herre. Hvor naadig han er.

sa.HÅmb.II.4. „jeg fordrer ham od, han
skal tlftMs med mig*' . . „Gad velsigne Dig,
kjare Gastav . . hvor kan Du dog nønne
at bedrøve mig med saadanne Ord !" CBernh. to

Noveller. 11. (1836). 15. »Gud velsiene den,
som først opfandt | Det at lege Jul og give

?Mt.PFaber.VV115. Gud velsigne Dem,
Hr. Proeoratorl gjør Dem bare ingen Ulei-

lighed med at viske paa Stolesædet. PNJørg.
(Roman-Journal.1847.57.sp.2). men Gud vel-

signe Dem, hvor kan De tale saaledes?

S&B. *Jeg er Havren. Jeg har Bjælder paa
. .

I

Bonden kalder dem for mine Fold.
|

Gud velsigne ham, den Bondeknold I^aA,;.

VVF.136.
II

(tidligere) anv. ligesom hjælp
gud (se hjælpe 1.2^ ell. prosit, som ønske ell.

høflighedsformel til en, der nyser (se nærmere
u. II. nyse 1.3/ naar nogen nyser, da siges

enten af den nysende selv eller andre .

.

Gud hielpe, Gud Yehi^e. Borrebye.TF.765.
Naar andre nyse, er det skikkelige Folk,

men ikke Tienere eller gemene Folk tilladt

at sige: Hielp Gud, eller Gud velsigne dem.
JSneed.lV.478. „Hvorfor siger De „Gud vel-

signe Dem?"" — „Det forekom mig, at De
nøs." Heib.Poet.V14. Skildvagten maatte ny-
se. „Gud velsigne Dem!" sagde hnn. HCArid.
(1919).IV128. Naar de Voxne nyste, skulde
Børnene sige „Prosit" eller „Gud velsigne!"

Nic Holm. GA. 15. Krist. Ordspr. 100. Feilb.

LollO. UfF. 2.3) bet. 2.1 anv. m. afsvækket

bet. som udtryk for, at noget behageligt ell.

nu især (spøg., iron.) noget ubehageligt til-

skikkes, tilfalder, tildeles en. Jeg er ej heller

ved noget Bref fra Mr. H. bleven velsignet

endnu. Gram. Breve. 57. den lidet heldbrin-

gende Sværdtid og Øxetid, som vi nu have
været velsignede med de sidste elleve Aar.

Vodskov. SS. 217. Naturen havde velsignet

ham med en meget stor Næse. VSO. den
store Kreds af Krigsgrosserere, som vi er

blevet velsignet med de sidste fire, fem Aar.

Ekstrabl.*/»1919.Aft.3.sp.l.

3) (jf. gudsvelsignet) part. velsignet brugt

som adj. (subst., adv.). (om udtryk som vel-

signet være (han) se bet. l.s). 3.1) (især

relig.) til bet. l(i) ell. 2.i, om person, ting,

forhold, du (0: Isak) er nu Herrens Velsig-

nede. 73/os.26.29. Da skal Kongen (0: gud)
sige til dem ved hans høire Side: kom-
mer hid, min Faders Velsignede! arver det

Rige, som Eder er beredt. Matth.25. 34. Her-
ren er med dig, du Velsignede iblandt Qvin-
derne I Z/uc. i. 28. Jesus hos Guds højre

Ilaand
| Er her i Sakramentets Baand . .

|

Her er han i velsignet BTøå.SalmHus.922.8.

(jf. bet. 1.2^ om gud: Da spurde den ypper-

ste præst ham atter ad . . er du den Chri-

stus, den Velsignedes (1819: Hoilovedes^

Søn? Marc.14.61 (Chr.VI). || (jf. bet. 1.2 og

2.1^ med mere ell. mindre afsvækket bet. og

overaang til bet. 3.a. Det er et velsignet Land
. . hvor stegte Duer flyve i Luffton, og
hvor mand faaer en Daler af Øvrigheden
for hver Time man mvor,Holb.Ul.V2. Paa
Fredag indfalder Hans Kongelige Hoyheds
(^ron-Printz Christians høye Fødsels-Fest,

da Hans Kongelige Høyhed indtræder i sin

velsignede Alders 14de Aar. Adr.**/il762.8p.

10. »Gud gav 09 et velsignet Aar,
| Bag

Ilvermands Gaard
|
En Hssse staaer. TAoar.

ES. 40. *Julen bar bragt velsignet Bud.

XXVI. B«DtnrktVi«l»61 65
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lng.RSE.VII.231. Høsten har været yeX-

signGt.Heib.A.42. || spec. (jf. bet. 2.\) om
fruglsommelig tilstand. *En mildere Hilsen I

fik af Jer Mand,
|
om han kommer hjem

fra fremmed Land
|
og finder Jert Liv i

velsignet Stand. Drachm.PHK.20. især i forb.

i velsignede omstændigheder, se Om-
stændighed 3.2.

II (jf. bet. 3.3 slutn.) i (ældre)

folkelige betegnelser for (hvad der tjener som)
lægemidler, velsignet tidsel, Carduus bene- lo

dictus (jf. Apotekertidsel^. vAph.Nath.VIII.
79. JTusch.290\ AxLange.FP.13. En Infu-

sion af 30 Deele gammel hvid Franskviin,

paa 1 Deel Spidsglandsglas giver . . det

saa kaldte velsignede N?inå.VareL.(1807).
111.41. 3.2) (jf. bet. 1.2) uegl.: som frem-
kalder (fylder en med) inderlig glæde,
velbehag, tilfredshed, taknemmelighed;
dejlig; herlig; vidunderlig; sød. (i tale-

spr. ofte med ret afsvækket bet.), han spiste 20

med en velsignet Appetit. Tode.IX.165. Oehl.

PSkr.II.138. *(bonden) kalder os (0: korn-

blomster) Helvedes Klint, iblandt
|
Det vel-

signede Korn. smst.1.363. *Vi kan ikke naae
den velsignede Strand,

|
Hvis Hjælp os ei

Himlen vil sende. Blich.(1920).XXI.184. O,
I velsignede, hvidklædte Skiønne!

|
I ta'er

mit Hjerte for en slukket Praas.PMøii.jE/S.

1.75. *Farvel, min velsignede Fødebye! smsi.

111.44. O saadant et Kjærlighedsbrev maa 30

dog være velsignet at \^se\Heib.April.l4.

„Det er en deilig Aften den Aften i Aften."
— „Ja det er rigtig blevet et velsignet

\eir." Oversk.Com.III.151. da han saae hen-
des Forskrækkelse, rev han endnu en Rose
af og løb saa . . bort fra den velsignede lille

GeTd&.HCAnd.(1919).II.90. hvor det var
velsignet at være ude ved de friske Rosen-
træer, smst. 89 (jf. AnkerJensen. HCAndersens
sprog.(1929).13. RStampe.ECAnd.oghansnær- 40

mesteOmgang.(1918).33). Ja, ret nogle velsig-

nede Mennesker, bekræftede Bølling. Bang.
T.36. *Jeg (0: en frugtsommelig moder) giver

dig (o: barnet) fri, jeg græder mig ned
|

i den sorte velsignede 3orå. JVJens.Di.26.
Den Magre takkede saa mange Gange for

den velsignede Ka.&e.HuldaLiitk.L.II.175.

jf.: vi vil giøre det saa godt for hinanden,
at Livet kan blive én Velsignethed at leve.

Vejrup.KM.188.
\\

(nu 1. br.) anv. som subst., 50

om person; som tiltale (til en ung pige): *Det
skal jeg gjøre, min Yehignede. Heib.Poet.III.

182.
II

som adv. *Kilden3 klare Væld vel-

signet smager. Rein.ND.183. Kongen (hørte)

en Sang (og) saae en Pige staae ved Kvær-
nen, og hende var det, der . , sang saa vel-

signet. Grundtv. Snorre. III. 296. den (sang)
passer saa godt idag det er Søndag og her
er saa velsignet stille og roligt herude. Hrz.
X.4. Gud hvor Keiserens nye Klæder ere eo

mageløse! hvilket deiligt Slæb han har paa
Kjolen! hvor det sidder velsignet !irC^nd.
(1919).1.148. *Du danske Sprog, Du er min
Moders Stemme,

| Saa sødt velsignet Du

mit Hjerte nmer. sa.SS.^XV1.170. Her er

saa velsignet koligt; du bor dog herligt!

Stuck. 1.173. en Rullestensvej, der er vel-

signet fri for Mennesker. JacPaZudon.r.67.
3.3) med særlig svækket ell. forskudt bet.

\\

(jf. en skøn(ne) ell. smuk dag u. II. skøn 6,

smuk 6 ; nu næppe br.) om tidspunkt, da noget

væsentligt, afgørende sker: Synes Du som jeg

. . saa ville vi skikke hende tilbage og det
i denne velsignede Dag (0: „den dag i dag").

Blich.(1920).XXVI.142.
\\ (jf. bet. I.2 slutn.;

eufem., spøg., iron.) om hvad der (spec. i den
givne situation) vækker ubehag: (rar, men i

øjeblikket) besværlig ; ubehagelig: for-
bandet (4.2). „Men om nu S. virkelig gav
sit Ja — hvad saa? min kjere Broder!" —
„Det gjør han ikke, det veed jeg bestemt;
og hold mig saa din lille velsignede Mund."
Blich.(1920).VI.97. See nu have vi da der

igjen den velsignede seie Taage. . . Hjemme
var den min Vest.HCAnd.OT.il. 14. en øm
Familiefader med fire velsignede Børn, som
han gjerne saae paa Bloksbjerget. /iiierA;.//.

31. smst.64. jeg trænger til at få noget i

Skrutten, hvis det da ikke er altfor fæl en
Hundeæde, man får her i dette velsignede

E.\x\. Kidde.B.447. spec. i udtr. den velsig-
nede syge (jf. lat. morbus sacer, „den hel-

lige syge" (om epilepsi); se KNyrop.OL.V
132ff.VI.34f.) anv. som folkelig betegnelse for

en særlig frygtet, farlig sygdom, spec. epilepsi.

BerlTid.^yi2l944.M.16.sp.4. Borries.P.48.

Velsignelse, en. [vælisiJ(q)nals3, -'siq'-

nalsa] flt. -r. (glda. vælsighnilse, wælsignels(æ)

(SjT.47. Suso.65. Postil.95), sv. vålsignelse,

no. velsignelse; jf. got. wailaqiss (til qidan,

sige) og lat. benedictio (se Benediktion m.

benedicere^; vbs. til velsigne)

I) til velsigne 1. I.l) (især relig., med over-

gang til bet. 2.1) til velsigne l.i, om (cere-

moniel) meddelel se af guddommelig
indvielse, tilsigelse af guds naade, be-

skærmelse; spec. om de ord, hvormed
man velsigner en ell. noget; alm. i forb. som
give (3.2) sin velsignelse (jf. bet. l.i),

lyse (11) velsignelse(n) (over) (Holb.

JH.I.83. Molb.Reise.III.116. Kierk.XIII.
359. AndNx.DM.I.91). din Broder kom med
List og tog din Velsignelse (0: den velsig-

nelse, som tilkom dig, Esau, som den første-

fødte). lMos.27. 35. St. Nicolai Billede . .

holdende sin Bispe-Stav i den venstre

Haand, og opløftende den hoire, for at med-
dele Velsignelsen. T/tMra7i.5.-Z32. *Ad lange

Kirkegang han (0: præsten) gaaer,
|
Ud-

delende . .
I

Velsignelsen til begge Sider.

Rahb.Synt.121. *Guds Velsignelse'.. |
Over

Bryst og over Pande
|
Lyste jeg med Kor-

sets Ord. Grundtv.PS.VI1.32. Da Velsignel-

sen blev uddelt (ved en konfirmation), krøb

Folk op paa Bænkene. CBernh.Noveller.il.

(1836). 221. den kirkelige Velsignelse
(af et ægteskab).Kierk.11.21. Anordn.Nr.544
**/itl922.§6. jf.: jeg erindrede ham om at



1029 Telsienelse Velsignelse 1030

gjere vor Pagt lovlig, ved at give den
Himlens Velsignelse. Z/et6.Poet. 77.293. den
apostoliske velsignelse, ordene fra 2Cor.

13.13, hvormed præsten ved gudstjenesten vel-

signer menigheden. KirkeLeks.IV.803. jf. het.

2.1 : Velsignelsen. Herren være med eder!

Herren velsigne dig, og bevare dig! (osv.).

Alterbog. 432. jf. (katolsk-kirk.): Apostolisk

Velsignelse, en hojtidelig Velsignelse ved
Paven eller en af ham dertil befuldraæg- lo

tiget, hvormed følger en fuldkommen Aflad.

EathOrdb.9. sakramental velsignelse,
se sakramental 1. 1.2) til velsigne 1.2: (tak-
nemmelig) lovprisning; (taknemme-
ligt) lovprisende ord ell. tanke. EPont.
ilen.ll.65. De omfavnede mig med tusende
Taarer og Velsignelser. Wtnf^.^yjSO^. Mæn-
dene (sagde) med bedækket Hoved den
foreskrevne Velsignelse over den Herre, som
sender Tordenen. Goldschm.F. 187. jf. vel- 20

signe 1.3 slutn.: Gid hans Minde altid maa
leve i Velsignelse lySO. || spec. i forh. give
sin velsignelse (til) (jf.bet.l.i) ell. (om
person, foretagende olgn.) have ens velsig-
nelse ofl., som udtryk for ønske om alt godt,

ogs. (jf. Sanktion; talespr.) billigelse, sam-
tykke, tilladelse (m. h. t. et foretagende olgn.).

•jeg (0: den unge mands fader) og hendes
Fader | Vi give vor Velsignelse til Eders

I
Forening (o : ægteskab). Hrz.DY. 182. han 30

(stampede) imod, da de i sin Tid oprettede

Mejeriet paa Øen. Men det kom i Stand
oden Jenses Wehi^ehe. Elkjær.MII. 194. „jeg

(tror) forresten, det er lykkedes mig at for-

nærme (dem) grundigt" . . „Gud, hvor det

ligner Dem . . Men De har min Velsignelse.

Jeg kan ikke . . udstaa de to Væsener."
KSech.My87.

\\ (jf. velsigne \.i slutn.) iron.,

om skældsord, forbandelse, (jeg) morede mig
ret over alle de Velsignelser, som Vær- 40

ten daelig udøste over h&m. BalthBang.S.89.
Allen. BK. 293. Bom. S. 11. 102. jf. Holm 2.i

(og Matrosfid^; Slotsforvalteren (i Fredens-
borg) var ifærd med at adøse en Mængde
Holmens Velsignelser over nogle Bøn-
der. Engelst. (Aarb Frborg. 1909. 39). 1 .3) (jf.

velsigne 1.8; nu sj.) t ligtaler olgn. Fred
over Dit Støv! Velsignelse Din Slægt! Baiie,

ParentationvedBern8torf8Bisættelse.(1797).16.

Velsigrnelse skal være over Dit NavnICTÆn- 30

gelst.(\pdJPMynster8Jordefærd.(1854).24).

2) til velsigne 2(i). 2.1) (uden for særlige

(faste) udtryk (med mere ell. mindre afsvækket
bet.) især relig., højtid.) det forhold, at gud
ell. skæbnen, neUuren tildeler naade, lykke,

held, det til lykke ell. trivsel tjenende; ogs.

om dm derved fremkaldte tilstand; lyk salig

-

nnrplge; lyksalighed; lykke; ogs. (med af-

kd bet.) om det forhold, at noael vir-

velgørende, fremkalder (vel)behag. m
(jf. bet. 2.3-8) i forb. gads veUignelie

. sammenskrevet gudsvelsignelse J ell.

rens, himmelens velsignelse olgn.).

velsignede Herren den i^ypters Huus

for Josephs Skyld; og der var Herrens Vel-

signelse i alt det, han havde i Huset og
paa Msirken.lMos.39.5. jeg vil lade Regnen
falde i rette Tid, det skal være Velsignel-

ses Regnstrømme (1931: mine Byger skal
blive til Velsignelse). £ø.34.26. siden den Tid
(havde) Anne Torben Andersens ingen Lycke
eller Velsignelse i sit Euua.Holb.UHH.I.G.
(jeg) ønsker Held og Velsignelse over alle

hans gode . . Stiftelser.SMBeyer.E.150. her
anraabte han Gud om Velsignelse for sine

Børn. Mynst.Tale.(1828). 21. Du gav mig
ogsaa et andet Navn; det skal der være
Velsignelse med (alm.: ved).Ing.EF.iy 34.

*Det lufter mildt i Høst fra Velsignelsernes

Hjem (0: paradis). sa.RSE. VII. 171. Naar
man skiærer Hul paa et nyt Brød, skal man
først korse det med Kniven og sige: „I
Jesu Navn!" ellers er der ikke Velsignelse

i det. Thiele.111.42. en Husmoder, som .

.

ved Tarvelighed og viis Sparsommelighed
kjerligt veed at lægge Velsignelse i det Lidet.

Kierk.IX.205. Bønnen kan gjøre et Ønskes
Opfyldelse, der ellers vilde være os skadelig,

til Velsignelse. Monrad. 57259. naar Vor-
herre vilde lægge sin Velsignelse i en Pistol-

kugle, kunde end ikke et fjortentommers
Pantser modstaa den. PHans.KK.223. Sla-

ven sled . . Det var en Gudsvelsignelse for

Korra at sidde i sin Dør og se disse brune
Muskler kugle sig og bæve under Huden.
JVJens.IM.85. Ungtyrkerne var begyndt
med Tro paa Parlamentarismens Velsignel-

ser. Østrup. T.75.
II

ellipt., som (lovprisende)

udraab, ønske olgn. Guds velsignelse, friheds-

budskabet (0: om stavnsbaandets ophævelse)

er kommen. Hist.mdnedsskr. II.(1884).77 (jf.

PersonalhistT.lOR.V 54). „Tak og Velsig-

nelse, du deilige Dyr!" sagde den lille Dreng
og klappede Mctalsvinet. . . „Tak og Velsig-

nelse selv!" sagde Metalsvinet, „jeg har hjul-

pet Dig og Du har hjulpet mig."HCAnd.DB.
91. som hilsen og ønske til den, der har del-

taget i (og modtaget velsignelsen ved) en kirke-

lig højtiaclighed, spec. har været til alters:

(til) lykke og velsignelse! Naar de, der

her idag ere forsamlede (ved en altergang)

vende hjem, da ønsker man dem til Velsig-

nelse. iiCierfc.X.Sl-f. VSO. Feilb. LollO. 2.2)

om goder, der skyldes guds, skæbnens,
naturens velsignelse (2.i), fremkalder glæ-

de, (vel)behag, tilfredshed, skaber en lykkelig,

betrygget tilværelse (spec. om (gode, sunde)
børn, godt udkomme, rundelig afgrødo, frugt-

barhed olgn.); ogs. (med afsvækket bet.) om,
hvad der føles som velsigruit (3.a), dejligt,

herligt, (ofte (jf. bet. 2.d) i forb. (en) him-
lens velsignelse ell. især (en) guds vel-

signelse (ell. sammenskrevet eudsvelsig-
nelse^^. Fra din Faders Gud .. komme
Velsignelser fra Himlen ovenfra og Vel-

signelser fra Dybet nedenfra, Brysters og
Moderlivs Velsignelser. /ifoa.^9.25. Riigdom
er en himmelsk Velsignelse, og . . Skaden

66*
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deraf flyder kun af dens Wisbrng. Holb.Plul.

IV.2. jeg er bleven Eier af denne store

Gaard, har trende Skibe i Søen og en god
Velsignelse (o: formue) paa 'Rente.Witvef.

EL.23. dem, hvilke Gud velsignede med saa

mange legemlige og aandelige Velsignelser.

Mynst.Betr.II.200. Dyveke (var) død .

.

„Hun var en Velsignelse for dette Huus,"
gienlød det fra alle Kanter. Hauch.VZ.195.
hver en Deel (af Danmark) gav Himmelen i'o

sin Gave, |
Paa hver en Plet Velsignelserne

frroelBoye.PS.IYlSl. *Hver har travlt i

Gaard og i Lade . .
|
Himlens Velsignelse

(o: høsten) . . |
Gjælder det nu med Kløgt

at hev&re. Hrz.D.IYlSl. Børn er dog en

Guds Velsignelse. SC^ndY^^^^^-T^ 290. (jf.

Kierk.II.eif. Mau.492). *August, som fylder

os Loer og Lader
|
Med Velsignelsen fra

GudiadeT.fKHWith.jBørnebog.(1865).97.*yi
elsker vort Land,

|
men ved Midsommer 20

mest,
I

naar hver Sky over Marken Vel-

signelser sender. Drachm.FÆ.195. (bibl.) om
(god) gave, foræring: Jakob sagde (til Esau:)
annam min Skjenk af min Haand . . tag
min Velsignelse, som er bragt til dig. 1Mos.
33.11. 2.3) (især talespr.) om (meget) rige-

lig ell. (næsten) for rigelig mængde
(overflod, overflødighed) af noget attraa-

værdigt ell. (iron.) noget uønsket, ubehage-

ligt; især i forb. (en) (guds) velsignelse 30

af noget, andre Nationer havde Guds Vel-

signelse af Jordens Grøde. Schousbølle.Saxo.
348. Vi leve i et Land, hvor vi ikke kan
opklække Silke-Orme, men have en Guds
Velsignelse af SYtindelyæve. Tullin.II.131.
der (er) i Kjøbenhavn Velsignelse nok af

theologiske Gandidater, med hvilke de ledige

slesvigske Præstekald kunde besættes. Heib.
Pros.X.387. »Samfulde otte Dage

i
Stod

Lystigheden (0: bryllupsfesten) paa . . | Af 40

Tamt og Vildt Velsignelse
| Der var, af

Fisk og Kjød. Winth.HF.318. Kirkespiret .

.

havde den Vane i stærk Blæst, hvoraf vi

her har Guds Velsignelse, at rokke frem og
tilhage. PalM.IL.1.480. jeg kunde jo nemt
bringe noget (vin) over til Dem, uden at
Fruen mærkede det. Der er saamæn Guds
Yelsignelse.Hostr.SpT.IYl. »Juleaften, o
hvor er Du sød . .

|
Bonden sidder tidlig ved

sit Fad,
I
Sikken Guds Velsignelse af Mad. 50

PFaber.VV.114. Rundt om paa Dørtærsk-
lerne sad den Guds Velsignelse af blege,

svampede Børn, der ruges ud i Fattigfolks
mugne Halmsenge. Pont.F.1.120. sikken Her-
rens Velsignelse af strandinger. MylErich.
S.72. Her er Guds velsignelse og lidt til.

Krist.Ordspr.626. Feilb. UfF. || (jf. bet. 2.\)
i forb. i guds velsignelse, i overflod (2.3).

vi har jo Mad i Guds Velsignelse. PFoJer.
SK.2. der var (0: i hendes udstyr) Uldent eo
og Linned i Guds Velsignelse. ^S'c^owpoard.
SædogHøst.(1905).53. Han var en fredelig,

varmhjertet og vennesæl Mand med Lide- og
Taalemod i Guds Yé\signe\se.PLaurids.S.I.7.

Velsignelses-, i ssgr. (uden for ssg.

velsignelsesrig /. br.). af Velsignelse l(i) ell.

især 2{i). -bring^ende, pari.adj. (jf. -rig),

(en lærer) med det idealistiske Sving, som
er saa velsignelsesbringende for ganske unge
Mennesker. S'c/iand.O.//. 72. -fald, adj. (jf.

-rig^. denne faste Optræden . . har haft

en velsignelsesfuld Indflydelse paa visse an-

dre. Soj/a.HF. 56. -rig, adj. (jf. signerig^

om virksomhed olgn.: (i sine virkninger) rig

paa velsignelse (2(i)). Der blev paastaaet,

at uigienfødte Præsters Embedsvirksomhed
kunde være ligesaa velsignelsesrig som gien-

fødte Præsters. Mar^.Do^m. 57. Schand.Fr
Prov.235. PEBenzon.P.nO. -tegn, et. til

Velsignelse l.i : Ing.EF.XIII. 102. -ønske,
et. {ænyd. d. s.) Holst.R. Alterbog.424.

Velsigner, en. (1. br.) den, der vel-

signer, tildeler velsignelse (l.i ell. 2.1 ); om
gud: af Eyendom og Arbeyde ved Velsig-

nerens Velsignelse at høste den mueligste

Frugt. JPPrahl.AC. 1. om Jesus: I den ro-

manske Præstekunsts Skulpturer sad (Ma-
donna) stiv og kold med en gammelklog
Velsigner paa Skødet. KunstmusA.1919.84.
Vel-sind, et. (sj.) velsindethed. (urets)

smilende Maaneansigt, blankt af blegrødt

Velsind som tykke Mormors.CHans.BK.12.
-sindet, adj. (ænyd. d. s.) som har (ell. vid-

ner om) det rette, gode ell. spec. (jf. IL vel

4(1)^ et velvillig sind (sindelag); retsindig;

velmenende; velvillig. En Kvinde, som kan
tie og er velsindet, er en Gave af Herren. iStr.

26.16. Mand haver beskyldet (Hans Mikkel-

sen) at han haver skiemtet med hellige Ting.

Over hvilken Beskyldning fornuftige og vel-

sindede Folk, som have læset dette Poema,
maa forundre aig.Holb. Paars.)(7.r Dagbla-

dets . . velsindede Betragtning over Dem
(som forfatter). Coll.(HCAnd.BC. 11.280).
Mdm. Sandberg følte nogen Fortrydelighed

over sig selv, fandt sig ikke velsindet og

gjæstfri nok. Goldschm.Hjl.III.178. den nye

Provst var ham i Forvejen ikke velsindet.

JakKnu.GS.76. Bøndernes Talsmænd er vel-

sindede Mænd, men deres Iver for Reformer
fører dem for vidt. SvLa.AB.21: jf. Velsind:

en blid, stilfærdig, ældre Dame (med) en

Slags stille, men helt passiv Velsindethed
ligeoverfor Alle, hun kom i Berøring med.
Tops.N.23. jeg (vil) lade „Retsindethed,

Retsindighed" træde i Stedet for Dyd, dog

med Tilføielse af „Velsindethed" . . jeg

(har) tænkt at kunne betegne Moralen som
Ret- og Velsindetheds- og Livsførelseslæren.

Sibb.Moralphilosophie.(1878).21. -situeret,
part. adj. (jf. situere 2.2J. Filosoffen var

religiøst velsitueret. Han havde sin frelse

i orden.Orønh.H.II. 116. \\ i alm. spr. kun

m. h. t. økonomiske forhold: (ret) velstillet.

(Stubs) Vers og Epigrammer . . fandt Vel-

yndere hos ikke saa faa af den velsituerede

fynske Adel. Leop. LE. 9. du (er), en vel-

situeret Mand og kan klare dig med mindre
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U&nde]. Kirk.D.66. -skabning, en. (sj.)

tebkabthcd. Det er . . vigtigt, at man ej

allene ved at anlægge Stutterier seer paa
Velskabningen, men ogsaa paa Ædelheden
af llcsteTåcen. Phys Bibi. 1.385. -skabt,
part. adj. (glda. d. s.: jf. vel skabt (u. I. skabe
B.i) samt vel-bildet, -bygget (2), -dannet (1),

-drejet, -formet, -proportioneret, -skikket

(1)) især til I. skabe 2.2, om et levende væsen,

navnlig en person(s legemsdel): som har den i'o

relte, nortmle, sunde (gode, smukke) legemlige

beskaffenhed. Han (o: en pukkelrygget frier)

maa lade sig hovle ræt først, førend han
prætenderer saadan velskabt Jomfrue. //oiA.

LSk.1.3. I Henseende til Formen, ere Per-

soner . . velskabte, som udvortes have et

fuldkomment menneskeligt Legeme. Nørreg.

Naturr.SSS. *Velskabte Skovens Søn (o: en
hjort)\ hvor lette dine TnnlCFrim.Poet.ll.
Hun (o: Skade) øined bag Klædet (som 20

far bundet for hendes øjne) to veelskabte

Been,
|
Saa dannede, saa smekkre, saa reent

foruden Meen . . |
Hun afrev sit Klæde —

hun saae at det var K\ord.Oehl.NG.(1819).
208. Den militaire Tjeneste (kræver, at) den
Tjenstpligtige . . har et nogenlunde feilfrit

og velskabt Ydre. MR.l855.222. (hun) ned-
kom med en sund og velskabt . . Pige.

HegermL.DFort.65. 'Wied.CM.105. Feilb. et

velskabt stykke mandfolk, se I. Stykke 4.5. 30

jf.: En, som er meget vanfør, (kaldes) paa
gemytlig sjællandsk: en velskabt Skræder.
AntNiels.FL.1.64.

|| (jf. I. skabe 1; især

dial.) om forarbejdet brugsgenstand, (den lille

pige) har lavet sig smaa velskabte Strømpe-
brætter, hvorpaa hun trækker Dukkestrøm-
perne. Dodt.AT.17. (bohavet) var stærkt og
éroft, ikke alt for \ehka,ht.Elkjær.HF.49.

II
(især to) til I. skabe 4.2: velformet. I

»in oprindelige Skikkelse . , var „Vølund 40

Smed" et velskabt Digterværk. PoZ."/,, 7943.
ll.sp.6. ikke få av de mest velskabte ind-

fald (i dansk soldaterslang) skyldes lån.

Bom.S.JI.Li?. -kabt-hed« en. (jf. -skab-
ning/ han.s struttende Huld . . en udfor-

drende Velskabthed. HansPovl8.UF.57.
]| (jf.

Skønhed 2; l.br.) om (smuk og) velskabt

'on. en ung Wehkahthed. Allenningsen.
nerobret.(1945).J72. -Hkaftet, adj.

n-T-r dial.) d. s. s. godtskaftet. (hun) havde 50

et Par velskaftedo Hænder. RibeAmt.1923.43.
VfF. -skikket, part. adj. I) (ænyd. d. s.;

nu næppe br.) til »kikket 1: velformet, du
Gudernes Konge . . læg en velskikket Tale
(1938: velvalgte Ord; i min Mund. St.tEsth.

14.9. Kongen (lod) sætte det meget velskik-
kcrln luivc Spiir paa . . St. 01f» Kirke-Taarn
udi Ihhmgocr. Slange.ChrlV381 . || tidligere

$pee. om en per8<m(s legemsdel ): velskabt;

velformet, (kong Hans var) trind af Ansigt, 60
og havde et velskikket Legeme. Holb.DH. I.

860. Hendes Næse var velskikket. £^uAm.//.
194. 2) til »kikket 2: vel skikket ell. egnet (til

tU. for noget), at berede Herren et velskik-

ket (Chr.VI: beskikke Herren et tilberedt^

Folk. Luc.1.17. et Menneske . . der har le-

vet velskikket for Guds Rige. VBeck.LK.I.
134. Udskillelse af de til boglig Uddannelse
velskikkede Elever. VorUngdom.1937/38.106.
-sluttet, part. adj. ^mods. ildesluttet; spec.

landbr., vet.) især om en hest(s legemsbygning)

:

paa rette, passende maade sluttet (II. 9.7). vel-

sluttede Flanker. MR.l 832.109. Ridehopper
. . Med en velsluttet Krop og en godt ansat
Hale. ^f2. Ton. 76. Sal*XXV 520. jf. Blich.

(1920).XII.80. -smag:, en. (jf. -smagende;.

1) smag (1), som vækker (vel)behag; god, be-

hagelig, fin smag. Leth.(1800). *(gud) Vel-

smag gav til Druens Saft. Frank. SD. 293.

Søkarudsen er . . i Velsmag at foretrække

for 'Da.mka.rudsen. Krøyer. III. 319. Sukker-
skaalen og Flødepotten forundes det at

være Velsmagens Tjenerinder. HCAnd.(1919).
IV.373. Sur Fløde, som ikke har Afsmag,
kan anvendes i Sauce, hvor den giver '^^-

sma^g. Const.Kogeb.345. 2) (nu ikke i olm.

spr.) til Smag 2, om evne til at opfatte

velsmag (1) ell. til (med velbehag) at nyde
noget velsmagende, han (gav) sig med . .

megen Velsmag paa nye til at sipusc. Biehl.

DQ. III. 186. (pigrotten) labede Melk med
Velsmag, men Brændeviin med Vellyst. Vi-

borg. (Phys Bibi. XXI. 79). *Saa skærp din

Velsmag for den fine Frugt (o: appelsi-

nen).M Lorentzen. AL. 10. t -smaseliST,
adj. d. s. s. -smagende 1. Phys Bibi.XV1.337.

-smagende, part. adj. [-|Sma?qana] (sj.

-smagen (jf. -smagen -hed;, i flt.: *vel-

smagne Frugter. Reenb. 1 1. 266). {ænyd. d. s.

(bet. 1); jf. ildesmagende og II. vel 3.i) I)

om fødemiddel: som smager godt, har vel-

smag (1). Hav ikke lyst til hans velsma-

gende mad (1871: hans Livretter). Ords.23.

3

(Chr.VI). ved den jevne Stegning giver

Kiødet et Slags saftig Styrke fra sig, som
giør Sansen \elsm&gende.Huusm.(1703).112.
Vi satte os til et tarveligt men velsma-
gende Widd&gshord.Kruse.Æsthet.I.llS. Vi
(læger) pleie ofte at forgylde de værste
Piller, og give en ildesmagende Mixtur en
Tilsætning af en velsmagende Sirup. Gylb.

NoveUI.145. Kierk.III.188. En veltillavet,

velsmagende Ret er et langt bedre diætetisk

Produkt end den daarligt tillavede. iVu(ids

Mad. [1931]. 316. (jf. -bekomme; tidligere

som hilsen ell. ønske: vi (kom) ikke tilbords

forend Klokken fem . . et Postbud kom ind,

med de Ord: „Velsmagende Maaltid!"
Qylb.1.181.

II (jf. spiselig sluin.; bot.) i f)lante'

navn: velsmagende mælkehat, Lactartus dc'

liciosus (L.). Rostr.BP.44. Sal*XV1 1. 660.

2) (jf. -smag 2; ikke i alm. spr.) til smage
3 0(7 6.2, om person: som har en god, skarp,

sikker smagssans. Feilb. •nmmtfen-hed,
en. (ænyd. d. s.; I br.} den egenskab (U være

velsmagende (1); velsmag (1). han lovpriste

denne Spises (9: fisks) Fortræffelighed, dens
Sundheu og \elsmtL^eBhed.KBrand.(Pol"U
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1931.12. sp.3). -splittet, (part.) adj. se

splittet 2.2. -spwkket, part. adj. godt

(tilpas ell. rigeligt, rundeligt) spækket; spec.

m. flg. anv.: I) til spække 3(i), især om
beholder olgn. en velspækket Egesaltballie.

NRasmSøkilde.B.41. navnlig (jf. vel spæk-
ket u. spække 3.1^ om (velfyldt) penge-

pung, tegnebog olgn.: Blich.(1920).VI.141(se

u. Tegnebog 1.2). John Bull . . forestilles

(ofte som) velnæret, undersætsig, med begge lo

Ilænder i de velspækkede Lommer. Goldschm.

BIS. 1.86. I Lommen bar hun en velspækket
BTevt&ske.Schand.BS.230. Helst skal man
se Nytaarsny med en velspækket Pengepung
paa Lommen. Ellekilde. DH. 13. (1. br.) om
en person, der har en velfyldt tegnebog, har
(mange) penge: (han havde) arvet en vel-

spækket Ta,nte.Soya.GAM.57. MartinAHans.
JR.25.

II
til spække 3.2: Folkelivsscenerne

(o: i en amerikansk film) var velspækkede 20

med „gags" og „comedy relief". Poi."/»i94i.

Sønd.5.sp.2. 2) (især dial.) til spække 4:

velforsynet (efter et maaltid); velnæret; mæ-
sket; fedladen. *Hiin sidder hiemme feed,

velspekket, mæt og wdixm.Prahl.ST. 1.123.

en bredtgrinende, velspækket Fyenbo. VKor-
fdsen.KF.32. -staaende, part. adj. (jf.

-stand (2.1) og IL vel 3.2; < MO.; „hos
Almuen." Lewn; nu alm.) som befinder sig

i gode formueomstændigheder, har sit gode 30

udkomme; (meget) velstillet; ret velhavende.

Hr. Sørensen (er) velstaaende, han er ikke
rig, men kan svare Hvermand Sit.Goldschm.

NSU.VI.310. Hostr.MM.368. Paa Øen er

intet Fattigvæsen, da alle Beboerne ere vel-

staaende. Trap.'- II. 628. Digteren . . vilde

han erindre om, at (han) inden den 1ste

Januar skulde betale et Fjerdingaars Leje,
— det var Skikken i dette mindre velstaa-

ende Hus. Tops.N.214. Herren har velsignet 40

min Herre i rigt Maal, saa han er blevet
en velstaaende Mand (1871: mægtig), IMos.
24.35(1931). jf.Feilb.

Teistand, en. ['væljSdan'] Høysg.AG.
35. {ænyd. d. s. (i bet. 1), ty. wohlstand; jf.

IL vel 3.2(-3) og Stand 4.1-3 og 7)
I) (nu næsten kun i tilfælde, der ogs. kan

opfattes som hørende til bet. 2) en især af
ydre forhold, livskaar, skæbnegang bestemt

god, lykkelig tilstand, hvori man be- 50

finder sig, hvorunder man lever; især

m. præp. i (jf. bet. 2.\), i forb. som leve,

være, komme, ogs. sætte (en) (Høysg.S.282)
i velstand, ell. i forb. m. et subst. af lignende

ell. modsat bet. (om forb. m. Vestand s. d.).

(jøderne) fuldføre de værste Skalkestykker,
og det saaledes, at Riget ikke kan komme
i Ye\st3inå.St.tEsth.l3.5. *(gud) \

Vil Ene
for mig raade,

| I Velstand og i Vaade.
Kingo.8S.V.76. er det nu Tid at græde, da ep

jere Forældre ere komne udi saadan Vel-
stand (idet faderen er bleven borgmester). Holb.
Kandst.IYS. Man haver ikke at tale uden
om den Velstand, Staden skal sættes udi.

sa.Plut.III.12. alting her paa Gaarden er

ved sædvanlig Yélstand.Langebek. Breve. 52.

du er nøgen, du er blind,
|
Saa al din

Velstand er kun Vind. Gruniitv.SS.V155. la

Cour vandt sine Svogres Respekt ved at

drive Skærsø op til blomstrende Velstand.
FrPoulsen.VN.14. (jf. II. svæve 3.7 slutn.) i

skaalsang som: *de længe, længe leve,
|

i

fryd og velstand s\æye\OrdbS.(Ærø). jf.

Kulturminder.1945-47.66.
\\ (jf. II. vel 3.3;

tidligere ogs. om en persons velbefindende.

det er een af mine største plaiseers Fornøj-

elser og Glæder, at see hendes Velstands
Contentement. //oi6.Bars.//. 7. den Velstand,

Styrke og Munterhed, hvori (kinabark) set-

ter dem, som benytte sig åQTaA.JBang.S.260.

II t *om ønske ell. hilsen (i breve): (med)
velstands tilønskning (s.d.) ell. ønske
(jeg) slutter med beste Velstands Ønsko.
Langebek.Breve.463. Gram.Breve.144.

2) med speciel ell. afsvækket bet. 2.1) gode,
rundelige økonomiske forhold (det a,t

være velstaaende ell. (især) velhavende) ; ogs.

om det, der betinger saadanne forhold: for-

mue; rigdom; ofte m. præp. i (jf. bet. 1),

i forb. som leve (MHamm. Ewalds Levnet.

(1860). 54. VSO.), sidde (Holb.Pern.II.3),

ogs. svæve fil.3.7 slutn.), svømme (Rahb.
Synt.248), være (MO.), ell. sætte (en) i vel-

stand (Éolb.Tyb.III.3). naar der ingen Vel-

stand er udi Ægteskab, saa er der heller

ingen bestandig Kierlighed, smst. Jeg faaer

saa megen Velstand med hende, at jeg kand
bære mine Horn med Respect og lade dem
forgylde til. sa.HP. 1. 2. denne foregivne Vel-

stand er (ofte) glimrende Armod. Ea/16. Forf.

11.64. *Et herligt Land (0: Danmark)\ dets

Folk sig Velstand sanker;
|
Paa fremmed

Strand det henter Guld omhord. Boye.PS.
IV.151. hvor Velstand er, der kommer Vel-

stand til nusB.HCAnd.(1919).III.22. Han
efterlod Enken i megen Velstand. MO. De,

hvem Gud har givet, om ikke Rigdora, saa

dog Velstand. S'c/iand. iS'/'.23. de havde en

rigtig god Gaard, men ingen Børn havde de

. . til at arve al den Velstand, de sad i,

SvGrundtv.FÆ.I.214. høje store Værelser . ,

med et Indtryk af herskabelig Velstand.

Nathans.MP. 47. Velstand (1871: Qods) va-

rer ej evigt.Ords.27.24(1931). Feilb. LollO.

2.2) (til dels spøg. ell. i mere folkelig stil) om
('''iQ) fy^de, stor mængde (af noget godt);

især med nærmere besteynmelse ved præp. af

ell. (sjældnere) paa (VSO. D&H.), som ud-

tryk for overflod, overflødighed, velsig-

nelse af noget. Sundet havde Velstand af

Fisk. HCAnd.(1919).Y79. her var der en Vel-

stand af Fugle, der vidnede om Marker-

nes Overfiod. Pont.LP.VII.66. Ler havde de

Velstand af — det kunde tages i Strand-

skrænterne. ffimrøeWZ^cBr. 1922.230. (sj.) i

gen. m. sa. bet.: foran hende stod en Vel-

stands kold Kalvesteg, som hun skar ud
med kyndig Haand og sendte rundt paa
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F&de.AKochSchiøler.LF.79. spøg.: hans korte

arme . . blev endnu kortere ved den velstand

(o: huld, sul), der groede ud på dem fra

skuldre og rihhen. Hjortø.I U.142. 2.3) (dagl,

nu vist kun dial.) om (støjende) lystighed,
munterhed; halløj (1.2); tummel; spek-
takler; mudder (3.1 ). Her skal blive den
deiligste Maskerade . . Der er Italieneren,

han . . kan være god, naar der skal gjøres

Velstand i Huset. PFaber.SK.23. »„der kom- lo

mer Søfolk der, de fra Fregatten komme."
—

I

„Halloi, saa bli'er der Velstand her, de
Folk har Mønt paa Lomme." ARecke.P.23.
Naa sikken en Velstand, der vil blive nede
i Kjøkk*;net, naar de andre Piger høre at

den graae Mand er heri Bøgh.Den graaePale-

iot.(1851).8. jeg har været her hele Aftenen
. . nu paa een Gang siger de, at det er ikke

mig, og gjør en helvedes \ehtand. Hosir.

SpT.lV.12. HKaarsb.Vi.154. Feilb. UfF. 20

^•^'jæll., Fyn).
Velstands-, t ssgr. især (Qj) af Vel-

.^iand 2.1. -folk, pi. (ikke i alm. rigsspr.)

velstaaende, velstillede folk. Sibb.Aa. 1.410.

(Knud Skytte mente, at for) Smaafolk . . var
Husfliden . . et ligesaa godt Opdragelses-
middel som Højskolen for Velstandsfolk.

VilhAnd.Litt.IVlOe. -fforsikrini^« en.

(forsikr.) forsikring (kreds af forsikrings-

brancher), der fortrinsvis tager hensyn til de 30

mere bemidlede (velstaaende). ForsikrL. 148.

-kaar, et. hun blev bosat i Velstands-
kaar i sine Søskendes Nærhed. Thyreg.Udv
Fort. 11.296. -kilde, en. kilde (I.3.i) til

velstand, sindrige Opdagelser, hvorved nye
• Istandskilder aabnes for Staten. Forordn.

.1808. Molb.DH.L318. sa.Reise.III.llS.

iiymaskinen (blev) en sand Velstandskilde

for Huset. Den gamle Skomager kunde nu
expedere mere Arbeide i een Dag end tid- 40

ligere i otte. Holst.111.62. om Landets Op-
hjælpning ved nye Velstandskilder efter den
store Ulykke i \mA.KOBrøndst.E.35. -saff,
en. (nu sj.) til Velstand 1: Forraad af

Vinterfoder og Sommergræsning er en Vel-

-*inds Sag i ethvert Jordbrug. Olu/s.^j/Oec.
160.

vel-stemt, part. adj. {ænyd. velstem-
riK't) I) til III. stemme 2(2). et velstemt

0;^ sammenklingcnde Instrument. £»isc/i.PAt7- so

h%ti.28. Birch.II.94. 2) til III. stemme 4(i),

ixær om person, der er i den rette stemning;

•oplagt. GjsBsterne vare velstemte ved et

dt Maaltid og gode \ine.Hrz.(Heib. Intel.

1.193). PAndræ.ViaApjna.l1.(1886).U1. \\

lil II. vel 4: venliat, gunstigt stemt, jeg gav
de for Bøme-Asylet velstemte Damer Til-

ladelse til at give dette mit Havn. HCAnd.
Breve.II.723. K. var velstemt mod Menne-
•kt»lsBfi;ten.PHans.KK.280. -stillet, part. to

adj. (jf. ly. wohlgestelit; til IV stille) I)

(især faal.) til IV stille 1.4-2: som har den
rette stilling; især (vet.) om et dyrs, navnlig
en hests, lemmer olgin.: velstillede ben (Abildg.

&Viborg.F.26. MR.1852.471. SaVXXV524),
øren (Viborg&Neerg.HB.54. PWBalle.R.3).

II 4> velstillede Sejl.SÆfi. 2) (jf. IV stille

2 ogf 6 ; ikke i alm. spr.) som i sin bygning
har de rette forhold, den rette form; velfor-

met; velbygget. Tilvæxt for velstillede Træer.
VidSelskSkr.VI,2.14. En velstillet Ladvogn
til 1- og 2-sipdsndeT. SorøAmtstid.**/9l945.11

.

sp.6. jf. bet. 1 : Kraftigt, velstillet Hingstfol
sælges. smst.^'/il939.13.sp.5. 3) (jf. -sitneret

og bedre-, smaat-, vanstillet; < MO.) til

IV stille 6.3: (økonomisk) vel stillet; (ret)

velstaaende. Denne simple Situation: en æl-

dre, dannet og velstillet Mand over for en
stakkels, bedragen og fattig Fige. Schand.
SF.233. (en) ikke videre velstillet Mand.
FOAndersen.lrma.(1893).127 . Byens velstil-

lede Borgerskab. 4aZ)ons.MY47. y/. Velstil-
le th e d. AHey. CCMøller.(1891).97. AaDons.
S. 116. -staderet, part. adj. (især tidli-

gere ogs. -studert^. I) (jf. -lærd og halv-,

ustuderet (1)^ til studere(t) 6.1, om person,

(ogs. (skrevet) usammensat: vel 3tuder(e)t.
Holb.Jep.1.3; se videre u. studere 5.1^. hånd
er lærd, men derfor kand hånd vel være en
Gieck. Hånd kand være en velstuderet Narr.

sa.Tyb.1.4. EPont.Men.il.80. Emmeline er

ingen læg Pige, hun er velstuderet. ifierÆ.

1.231. en hæderlig og velstuderet Præst.

HFRørd.LyskandersLevnet.(1868).5. 2) (jf.

ustuderet 2; 1. br.) til studeret 6.2, om tale

olgn. *stedse blev — jeg veed ei selv, hvor-

lunde —
I

Min velstudeerte Præken maalløs,

naar
|
Du for mig stod. Zetlitz.1.337. -sæ-

det, adj. se u. sædet.

Yelt, en. se Vælt.

vel -talende, part. adj. ['væljtaMane,

mindre br. væl'ta'lona (jf. Veltalenhed^] (nu
næppe br. -talen(d). Holb.DH. 11.282. sa.

Hh.II.84. Schousbølle.Saxo.508. — nu dial.

-talendes. 2Mos.4.10(Chr.VI). Schousbølle.

Saxo.58. UfF.(Sjæll.)). superl. (nu ikke i

alm. spr.) -talen(d)8t(e) (Holb.Ep.IV341.
sa.MFbl.55. Schousbølle.Saxo.463. ThSchmidt.
E.63). (ænyd.d.s.; jf. II. vel 2.2) I) som
taler godt og med (naturlig) lethed, har evne

til (let) at føje sine ord, forme sin tale godt,

smukt, rigtigt (til dels spec: efter talekunstens

regler; jf. oratorisk, retoriskj, ofte med sær-

lig forestilling om evne til at virke overtalende

eil. overbevisende (Moth.V108. jf.: Den er vel-

talende, som kan overtale sig selv. Mau.
10074), ell. om stor (rivende) tungefærdighed,

brug af mange ord; ogs. om mundtlig ell.

skriftlig fremstilling, der er udtryk for en

saadan evne. Apollos . . en veltalende Mand,
som var forfaren i Skrifterne. /IpO. 7S.24.

hans veltalende (skriftlige) indbiudelse.Ctf.

1724.(Falsteriana.69). af de Lærdeste og
meest veltalende Studentere (blev holdt)

mange smukke Latinske Ta\er. Slange.ChrIV
398. saa veltalende som Cicero. Høysg.S.4.

Wess.J37 (se u. -viisi. (han) bestræbte sig

for i et veltalende Foredrag at bevise mig,
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at (osv.). Winth.IN.U. Vreden gjor velta-

lende. Scfefi. Af (Rikard Løvehjerte og Johan
uden Land) havde Walter Scott givet en

veltalende Skildring i sin historiske Roman
l\&nhoG.HBrix.DD.199. \\ (jf. II. tale 5)

uegl., om miner, blik olgn.: udtryksfuld. *Sin

Oluf ved Gildet hun første Gang saae,
|
Vel-

talende Øyne hinanden forstaae. Thaar.HG.4.
•Vel kunde han ei tale

|
Det Sprog, som der

blev talt,
I

Men der er visse Fagter,
|
Som lo

fattes overalt . . |
Med Øine og med Hænder,

|

Heel veltalende han var, —
|
Jeg har vel

ikke nødigt
|
At nævne hendes Svar? Winth.

HF.182. Dyrenes tause og dog saa vel-

talende Sprog. yT/itsM). 63. et Blik saa vel-

talende og impuhiyt.JohsWulff.T.12. 2) (jf.

II. vel 4; dial.) som taler godmodigt, venligt,

velvilligt. Feilb. UfF.fSjæll). -talen-hed,
en. [ivæl|taJl(8)n|he'5 ell. (i alm.) væl'ta-

l(8)n|he?&] (ænyd. d. s. (og veltalighed^, jf. 20

glda. weltalæ(n)) I ) den egenskab at være vel-

talende (1) ell. (især) det forhold, den virk-

somhed at lægge denne egenskab for dagen (i

tale); (tidligere) ogs.: talekunst; retorik, jeg

kunde min Rolle paa mine Fingre, men disse

mange Guder . . har drevet ald min Forstand
og ald min Veltalenhed ned i mine Knæe.
Holb.NP.A2.r sa.MTkr.221(se u. Svadsig-

hed^. hans skriftlig veltalenhed kand ei over-

tale mig åertil. Cit.l724.(Falsferiana.68). af 30

Mangel paa mundtlig Veltalenhed, ansees jeg

ofte for vankundig. J<S'need.//.37. med sin

djærve Veltalenhed forfægtede han Rosines
Sa,g.Gylb.Novel.n.ll3. Socrates sagde om
Veltalenheden, at den er en bedragersk
Kunst. Kierk. VI. 410. Samtidens Skuespil-

kunsts Indflydelse paa gejstlig og verdslig

Veltalenhed. Sc/iand.O./.i 7. Bernsforffs Vel-

talenhed . . kan (undertiden) blive til en
Oxå?i.ora. AFriis.BD.il.141. strømmende vel- 40

talenhed, se strømme 2.3. en strøm af vel-

talenhed, veltalenheds strøm, se Strøm 3.3.

se ogs. I. Sluse 2 slutn. \\ om faglig disciplin

(retorik, eloquentia) ell. lærebog heri. Rheto-
rica laica (ell.) Læg Mands Tale-Kunst Og
Bondens Vel-Talenhed. Nysted.(bogtitel.l708).

Odeum . . Samling af Veltalenhedens og
Poesiens mest passende Blomster. Sander.
(bogtitel.1808). 1720 (overtog Holberg) Pro-
fessoratet i latinsk Litteratur („Veltalen- 50

hed''). BiogrL.*X. 343. || uegl., om (talende,

udtryksfulde) miner, fagter olgn. bruger dend
Veltalenhed og Yndighed, som jeres Øyne
og Mund er mediød. Kom Grønneg. 1.120. at

være som stum, ja som lemlæstet og dog
have Lidelser, der kræve en Mimikers Yel-
tåhnhed. Kierk. VI. 249. \\ hertil ssgr. som
Veltalenheds-flom (DagbUy^ 1889. 2. sp. 2),
-kunst (LTid.1737.317. D&H.), -lære
(smst.), -lærer (FrPoulsen.RK.243), -strøm eo

(Galsch.H.325). 2) (jf. -taler; spøg., sj.) om
veltalende person. Sven Lavesens eller en an-
den demokratisk Veltalenheds „Udlægnin-
ger". Pon<.S/c.i44. -taler, en. (;/. -talenhed

2 ; i nyere tid (o) til dels efter sv. våltalaro)

veltalende person; spec. om den, der if. si}>

funktion som taler lægger veltalenhed for da-

gen; orator; retor, (bogen er) i Stand til ut,

skaffe de geistlige Veltalere ikke liden Nytte.
LTid.1746.312. Fædrelandet savner endnu
en Samling af denne sande Veltalers (0: Ove
Mallings) Arbeider . . særskilt har han ud-
givet sine Taler i Landhusholdningsselskabet
til Gerners og Genses Minde. Rahb.LB. 11.39.

JKHøst.Erindringer.(1835).155. den akade-
miske Veltaler Olaus Chrysostomus. VilhAnd.
Erasm.I.125. Vilhelm Beck var, Olfert Ri-

card er store Veltalere og Prædikanter for

Eerren.Kehler.KK.lOl. Hr. S. er jo ikke

nogen Veltaler, stilistiske Overraskelser be-

reder han sjælden sine Tilhørere. Po/."/,i928.

3.sp.4. -tilfreds, adj. intk. (og adv.) d. s.

^han var i et veltilfreds Humør. Søiberg.KK.
11.62); flt. d. s. ^Onkel og Margrete . . var
veltilfreds med, at han ikke rejste stær-

kere Modstand. Johs PalM.DD. 40) ell. -e
(KMunk.C.^73). {ænyd. d. s.; til II. vel 3.3

og 6.1) fuldt ud, meget, (rigtig) godt tilfreds

(2). (m. omtr. sa.bet.: vel tilfreds; især

som ssg. ofte (navnlig talespr.) med særlig

forestilling om (positiv) glæde, velbehag, selv-

tilfredshed; jf. tilfreds 2). jeg (er) vel tilfreds

i Skrøbeligheder, i Forhaanelser . . i Angester
for Christi Sky\d.2Cor.l2.10. Don Quixote
forlod Kroen, saa veltilfreds, glad og hen-

rykket over . . at være slagen til Ridder,

at Hestens Sadelgiorde rævnede af lutter

Glæde. Biehl.DQ. 1.26. jeg (var) selv meget
veltilfreds med de to Damers Beslutning saa
lidt som muligt at komme i Rapport til min
'Person. Winth.IN. 36. (jeg) var vel tilfreds

med min Stilling. PNNyegaard. S. 26. S&B.
jf.: *Som Tegn paa Vor særdeles Veltil-

fredshed
I

Med Eder, General, bær denne
Kjæde

|
Paa Eders Heltebryst !jBreda/iLF/.

142. med stor Veltilfredshed og Lykke havde
(jeg) læst (mit skuespil) for alle Mennesker.
HCAnd.ML.18. Med et af Veltilfredshed og

Selvtilfredshed lysende Udseende . , raabte

han: „I veed vel den gode 'Nyhed?" Gylb.

(1849).IL87. (et) Ansigt, der lyser af en

vis hoverende Veltilfredshed. JLange. MF.
225. -tilmode, adj. (til II. vel 3.3^ se

vel til mode u. II. Mod 1.3 ; jf. (sj.) som
subst.: Bai blev ganske smittet af det hele

Veltilmode (0: den gode, muntre stemning)

i Huset. Bangr. 5^. 222. -tilpas, adj. flt.

d. s. ell. (1. br.) -se (Tretow-Loof.PaaJagti
Rumænien. (1904). 73. K Munk. (Nat Tid. "/.

1936.13.sp.6)). {glda. wel tiil pass (til II.

tilpas 1.1 : KvindersRosengaard.(1930).160))
især til II. vel 3.3 og II. tilpas 2.2 : i god hel-

bredstilstand, godt almenbefindende (velbefin-

dende) ell. dertil svarende sindstilstand, hu-

mør, (m. omtr. sa.bet. (skrevet) vel tilpas,
vel til pas^. Dersom I lide vel, da er

det, som vi ville; end ere vi og selv vel

tU pas (1871: ved YLelsen).2Makk.ll.28
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(Chr.VI). hun ey bliver vel tU Pas | Mod
Aften, og sig tager

|
For Mave-Knip et

lille Gliis.Graah.PT.I.149. Under den vide,

hvælvede Himmel
|

Føler sig Hjertet saa

vel tilsis. Kaalund.EF.(1870).105. Vel til-

passe sad de nu rundt om i de magelige

Sofaer. ThEw. Støvlet Cathrine. (1911). 59. Jac
Faludan.S.121. jf.: et Kvad, der prustede

af Veltilpashed med, at det er Menne-
sket beskaaret at krepere som et andet i'o

Kre3it\iT.KMunk.Mindeudgave.VI.(1948).178.

•tjent, part. adj. (om udtr. være vel tjent

med se u. tjene 4.4^ iscer til 11. vel 2.3 og

tjene 3(5), om (velfortjent, velmeriteret) per-

son, spec. (afgaaet) embedsmand (jf. emeritus^.

Legat for aldrende, trængende og veltjente

Officerer som ere aiskeåi^ede.Adr.*/*1849.1.

sp.2. Goldschm.Fort.III.45. en gammel, vel-

tjent og fattig Skuespillerinde. Brandes.Z/.
l^''-

II at- tjene b.\) med videre anv., om 20

brugsgenstand olgn. (hans) veltjente Knorte-
kæp. Latwsen.JSl'i 60. Næste Dag (0: efter

en natlig ildebrand) er de gode, veltjente

Rum løvamede.JacPaludan.L.SS. -triven-
de, part. adj. (jf. trivende u. trives 1.3 samt
vantrivende u. vantrives; nu sj.) som trives

godt; trivelig (2-3). mange veltrivende og
feede Munke . . synes at glødes udi Klo-
steme, allcene for at giøres beqvemme til

Afkoms Vorp\a,nte\se. Holb.Ep.11.137. smst. 30

1.140. den veltrivende Slagtermadara. Fii/i

And.HP.45. -truffen, part. adj. (jf. -lig-

nende^ til II. vel 2.1 og træffe 2.4, 07n billed-

lig gengivelse, portræt, beskrivelse, (ogs. m.
omtr. sa. bet. (skrevet): vel truffen; se vi-

dere u. træffe 2.*). vel troffen Skilderie.v^p/i.

(1759). et veltruffet Fortmit. Ing.EF.XIII.
72. Brande8.UT.113. || (nu næppe br.) til

træffe 3, om overenskomst, parti (4.1 ) olgn.

Den Veltroffne Æ.^te-Foreemn^.Wadsk.89. 40

l^eltschmerz, se u. Verdenssmerte.

vel-t«iikende, part. adj. (til II. vel

1-4 og tænke 6; nu 1. br.) rimelig, retsindig,

velvillig i tænkeinaade; rettænkende (og vel-

tindet, velmenende), andre, imod hvilkes

vrange Dora Sundhedstidendens Forfatter

er bleven forsvaret af de Veltænkende. Todc.

ST. 11. Fort. Hvad hører jeg! Min Svigerinde,

om jeg holdt for saa veltænkende, som
viste mig saa meget WenBk&bl Skue8p.IX.422. 50

' disse (fra Beroea) vare mere veltænkende
. (Chr.VI: ædlere; 1907: mere velsindede^
end de i The88alonica.ilp(7.77.7i. Oldemors
Erindringer.(1908). 58. jf.: Veltænkenhed.

. Tode.HM.298. -åndende, part. adj. (nu
• ikke i alm. spr.) til II. vel 4 og II. unde 1

tluln.: saa elskværdig, saa oprigtig, saa vcl-

i

andende en Ven. Langebek. Breve.29. -ander-
! rettet, part. adj. til II. vel 2.8 og under-

ritte 2: vAph.(1764). Bodsprædikanten i Dit 60
f Indre . . gjør ikko mange Ord, der-

er han for velunderrettet. /iri«rA:.X.7P5.

,
(hun) lod til at have den Opfattelse, at alle

var lige saa velunderrettede i Bynyt som

hwa.AaDons.MY215. anv. som subst.: der
(bliver) Tale om hiint Skrift, og en Vel-
underrettet kalder det tilbage i de Glem-
sommes Erindring. /{^terA;. 7/7.2. den offici-

elle Tidende, som Regeringen . . efter Vel-

underrettedes Paastand, lader tilflyde pecu-
niær Understøttelse. iScÅac/i;.i7<?. jf.: Over-
ordenlig var ogsaa den galiziske Journali-
stiks Velunderrettethed. firondes.X.i53.

A Gnudtzm. Idealister. (18 96). 231 . -valgt

,

part. adj. (til II. vel l-2(3)j. den meest hcl-

digdannede Skuespillers velvalgteste Panto-
mimer. FGM/d6.DS.Y7S73;.22. (nu) kan De
(ved undervisningen) understøtte mig (0:

rektor) ved en sparsom og velvalgt An-
vendelse af den historiske Portrætkunst.
Schand.AE.176. (Tom Kristensens romance
„Itokih") udkom i „Fribytterdrømme", 1920
— hvilken Titel i Forbigaaende sagt ikke
er af de velvalgteste. 7/Bnx.^P.y/. 274.
især (til dels spøg.) i forb. som (i) vel-

valgte ord: I faa, men velvalgte Ord frem-
bar jeg min Lykønskning. Schack.438. (vær-

ten) tog sit Glas og bod mig i „vel-

valgte" Udtryk velkommen i Sognet og i

sin Kreds. Winth.IN.56. Den jubilerende

Blikkenslager modtager Deputationen staa-

ende, og svarer paa dens Henvendelse med
nogle velvalgte Ord. EGad.TT.25. -viis, adj.

(som titulatur ogs. udtalt m. hovedtryk paa
2. stavelse, jf. Levin.), ^ænyd. d. s. (Huitfeld.

Danmarckis Rigis Krønicke.(1652).259. Kalk.
IV.794), ty. wohlweise; jf. højviis; især for-

æld.) (meget) viis (klog), (soldaterne havde)
ikke glemt at stikke Brød . . til sig, idet de
velviist betænkte, at idag vilde den sæd-
vanlige Proviantuddeling muligviis udeblive.

Scharling.UH.il. 76. S<&B. m. bibel, af selv-

klog: Fru Hostrup duer ikke til at være
Præ'stekone. Hun er for velviis og paa-
staaelig. EFibiger. Fra Provinsen, (udg. 1939)

.

50.
II

især som en tidligere (jf. MO.^) anv.

titulatur til øvrighedspersoner , spec. dommere

(jf.: Velvise er et Prædikat som nu gives

vore Underdommere og Kjobstæders Ma-
gistratere. Men fordum og gaves Overdom-
mere. Ba<ien.JurO.^. en Dommer skiæmmer
sig ved den gamle Titel af velviis, og vil

alleene være velbaaren./7oi6.A7T/cr.467. Evo.

(1914). IV. 24. *(nu) Fremtriner fire Bor-

gere
I
For Dommeren; den mest veltalende

|

Ham saa tiltalede: „Velviseste!
|
Vi veed,

paa Byens Vel De altid see (osv.)
\
Farvel

velvise Mand V'Wess.137. Til Høyædle og
Velviise Herr Borgermester Lund.CtY.7809.

(RibeAmt.1912.369). En velviis Øvrighed i

Aandens Rige | Vil de Sværmere aldrig vide

af at sige.Ing.EF.il1.4. -viiM-hed, en.

flt. (som titulatur) -er (Cit.J757.(AarbVejle.

1931.221)). (ty. wohlwcisheit; foræld.) (stor)

visdom (kløgt). Moth.V109. ji især (tidligere;

jf. -viis^ som titulatur. Jeg Deder ydmygst,
at Eders Prudentz eller Velviishcd (0: dom-
meren) ikke kalder mig MoMor.Holb.LSk.
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V6. Hans Velviished (o: en storagtig raads-

herre) taler ikke et Ord . . uden efter Tacten.

Luxd.FS.4. en Lybsk Borgemesters forfænge-

lige Hustru . . paabød sin velvise Ægteherre,

strax at oplade Bornholm til Kongen, hvor-

udi Velviisheden maatte finde sig hørig og
lyåig.PNSkovgaard.BS.14. jf.: *den ene,

|

Som sig fornærmelig undtaget troer,
|
Dig

stævner for Velvisheds Bord (o: for dom-
stolen). Wess.186. -vilje, en. {glda. væluili

(Suso.83); jf. velvillig) velvilligt sindelag.

I) (sj.) til velvillig 1: villighed, god vilje

(til noget). Leth.(1800). jf. bet. 2: de sydligste

P'jorde (i Grønland), hvor Birketræer paa
op imod 5 m's Højde nok med lidt Velvilje

kan give en Forestilling om Skov. NaturensV
1921.219. 2) til velvillig 2, om sindelag, der

giver sig udtryk i venlighed, imødekommenhed,
hjælpsomhed, (ofte m. præp. for (MO. VSO.)
ell. (tidligere) til (Ing.VS.II.200) ell. i forb.

som vise (sin) ell. have, føle, nære velvilje

for (S&B. VSO.) ell. (i)mod (Goldschm.Hjl.

11.465) en, gøre noget af (ren) velvilje

(S&B.), møde velvilje hos en (VSO.) olgn.).

JBaden.DaL. Amberg. den Velvillie (Chr.VI:
velvillighed^, som Indbyggerne i Scythopolis

havde næret imod dem..2Makk.l2.30. Velvilje

(1871: Velbehageligheden^ raader iblandt

Tetsindige.Ords.l4.9(1931). jf.: Det Høieste
. . en Quinde kan gjøre for en Mand, er at

komme ham for Øie i rette Øieblik, dog
dette kan hun ikke gjøre, det er Skjebnens
Ye\vi\\ie.Kierk.VI.63. hertil ssg.: det, at

han var bleven frelst, forekom ham som et

Mirakel, som en særlig Velvilliesgjerning
af Skiehnen.Goldschm.Hjl.il.37. || spec. (T)
i høflig brevstil: jeg haaber paa fortsat Vel-

vilje hos min gamle Kundekreds. OJ?Mngf.P.

301. idet vi ogsaa fremdeles anbefaler os til

Deres ærede Velvilje, underskriver yi.Ludv.

-villende, part. adj. {ty. wohlwollend, jf.

lat. benevolens; nu sj.) som vil en vel; vel-

villig stemt (imod en). Hans Hierte var vel-

villende og stemt til Venskab. Da.MMseum.
(1782). 1.681. Virkelig lykkelig henglede nu
mine Dage, ved en Omgivning af idel gode,
mig velvillende Mennesker. TMørch.MitLev-
net.I.(1831).52. Denne ganske velsituerede

Herre er Digteren Anders Kubes Protektor
og velvillende litterære Mentor. HBrix.KB.
127.

velvillig:, adj. ['vælivil'i, gldgs. -ivel'i]

adv. d.s. ell. -t ell. (f) -en (Moth.V109. Chr
Flensb.DM.I.31. HJHolm.BK.l.sp.l). (ænyd.
glda. d. s. (og velvil(i)elig^, sv. vålvillig, no.

velvillig, oldn. velviljugr, mnt. wolwillich, jf.

lat. benevolus)
I) (nu næppe br.) meget, fuldt ud villig

(til noget); spec. (jf. godvillig 2): frivillig
(1). de vældige og stærke af Israel, hver som
velvillig (1871: frivillig^ holdt ved loven.
lMakk.2.42 (Chr.VI). jeg kand lade de unge
et herligt exempel efter mig, velvilligen

(1871: villigenj og herligen at døe for den

herlige og hellige Lovs Sky\å. 2Makk. 6.28
(Chr.VI). hvis man bier, indtil eens Ven
beder, taber Gaven meget af sin Vægt.
Den Bedende exponeres til at agere en

Solicitant, og Gaven bliver i saa Maade ikke

gandske \eWi\\\g.Holb.MTkr.585. give sig

velvillig i Fare for sin Herres Skyld. £m>.

(1914). 1.274. jf.: endnu hos Landalmuen. 1

Krigen 1848 kaldte Soldaterne de Frivillige

10 de Velvillige. Levin.

2) (jf- godvillig 1; nu især Cp (spec. i

mere formelt spr.) ell. iron.) til II. vel 4,

om en person(s væsen, adfærd, ytringer):

venlig sindet (imod en), venlig, sympa-
tisk, gunstig stemt, (derfor) i sin hold-

ning venlig, hjælpsom, imødekommende; spec.

:

som dømmer elskværdigt om en anden per-

son(s evner, arbejde), lægger særlig vægt paa
de gode, fortjenstfulde egenskaber; ogs. m. fore-

20 stilling om en noget forbeholden venlighed:

køligt, formelt elskværdig; (lidt) nedladende

venlig; naadig (I.2). Vær snart velvillig mod
din Modstander, medens du er med ham
paa Yeien. Matth.5.25. Kjærligheden er lang-

modig, er velvillig (Chr.VI: irom). ICor.

13.4. (min) Pleiesøn . . er uden Forstillelse,

livsglad, mild og yeWi\\ig.Gylb.Nf.58. selv

det mig velvilligste Menneske vil tale saa-

ledes.Kierk.XIV107. Otto (mærkede), at

30 den lille Skjæmt havde saaret André, (han
var) ikke mere . . saa hjertelig, skjøndt

altid velvillig og hÆg.Goldschm.njl.I.129.
De tykke, sorte Skovsnegle mavede sig vel-

villigt frem og saae anerkjendende op imod
E\m\en.JPJac.(1924).III.125. være velvil-

lig stemt mod (el. tor). S&B. Lad os høre,

hvad Dronningen siger til Mademoiselle i

Aften! Er Dronningen velvillig (0: m.h.t.

ægteskabsplanen), siger Kongen nei.Schand.

40 IF.144. (Chr. Winther havde) bevaret det

Livsmod og det velvillige (Brandes.DD.187:

sympathetiske^ Forhold til sine Medmen-
nesker, at han troede paa menneskelige

Hjerter i den store navnløse Flok. Brandes.

11.27. et Par livlige, velvillige brune Øjne.

Bergstrøm.KD.81. Tidligere sondrede man
mellem velvillig og ikke-velvillig Neutralitet.

Nu er den saakaldte velvillige Neutralitet

enten uden al retlig Betydning eller et Brud
50 paa l^entraliteten. AxMøll.F . 11,2. 53. (love

at) tage (noget) under velvillig overvejelse

(PoVU1949.6.sp.5). en velvillig anmeldelse,

bedømmelse, kritik, vurdering
j || spec. som

høfligt udtryk for en forventning om ell. en

taknemmelig anerkendelse af en andens ven-

lighed, imødekommenhed, hjælpsomhed (uden

vederlag), et lidet Latinsk Skrift, hvilket .

.

af en god Ven af den salige Afdøde os velvil-

ligen er eommnniceret. LTid.1750. 347 . Den
60 uindskrænkede Adgang til Odense Bispe-

archiv der velvilligen har været mig tilstaaet.

ACLHeiberg.Kingo.(1852).lll. For velvillig

hjælp ved korrekturen skylder ]eg.(N.N.)
min bedste tak. Jesp.M Fon.* Forord, jeg
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i modeser gerne Deres velvillige Beslutning
I Afgørelse). Ldidv. der afholdes en koncert

: rider velvillig medvirkning af kammer-
anger N.N.

i jf. gunstig 1: Velvillige

fanstige Læser I Geom.flWéJ.aS.f Mynst.
fetrjjil. Schand.O.II.246. jf.: Jeg . . vil

kun tilføie det Ønske, at Bogen maa træffe

Læseren i en velvillig Time. Kierk.Lxvi.
\\

tron., som udtryk for vrangvilje, mangel paa
lillighed, ell. for ildesindet, skadefro villig-

d (d. s. s. tjenstvillig slutn.). Udtalelsen
l<^ var nedsættende) blev ham velvillig re-

lereret, og ved næste Mode . . følte han
ligesom et tomt Rum omkring sig. GyrLem-
'•he.S.11.221. (direktøren) bortviste . . gan-
;e umotiveret en af vore Kolleger, og vi

aumodede ham derfor om at komme i By-
retten, og der fik han 90 Kr. (o: som straffe-

h»de) for den velvillige Behandling, han
havde vist overfor Vedkommende. Tjenerf.

11. en velvillig sjæl, se Sjæl 6.2.

Vel-villiff.hed. en. flt. (l.hr.) -er
(Engelst.Nat.285). {ænyd. glda. d. s.; jf. Vel-

ilje) den egenskab ell. det forhold at være
/. vise sig velvillig; velvilligt sindelag; ogs.

sær i bet. 2): velvillig handling, ytring.

i ) (nu næppe br.) til velvillig 1. de Keyser-
litre (vilde) lade see deres Velvillighed til

I'reden at slutte. Slange.ChrIV.660. Kongen
•natvivler . . ikke, at jo enhver af Under-
tatteme med vedbørlig Nidkierhed, Vel-

llighed og Lydighed, efterkommer lians

. Bud. Forordn."/„i793. jf.bet.2: Hr. Doc-
tor maa ellers være forsikkred om min Vel-

villighed i at befordre hans Forehavende.
I

I

olh.Philos.il1. 6. 2) (om sindelag olgn. nu
indre br. end -vilje (jf. VSO.)) lil velvillig

-. (ofte i forb. m. (i) mod ell. (nu næppe br.)

til ^at hver vil bevare den velvillighed

nS71: Velvillie^, som de have til mig og
in Bøn.2Makk.9.26(Chr.VI)). den megen

- "Ivillighed, som han havde beviist ham.
I M i' h.11.53. Han maa ikke tvivle om min
\' Ivillighed. Holb.Philos.IV7. Naar man næv-
'-r et got Hierte, falder det os sjelden ind,

f tænke paa andet, end paa en vis Velvil-

iitrhed mod aWe. Ew.(1914).IV140. For jer

Vplvillighed mod mig (o: Jupiter) og mod
lin Søn,

I
For jeres Søbekaal, bestemmer

Iv jer han\We88.78. Slotsgartneren .. der
i'rd hiertclig Velvillighed forte os omkring
• eråh. Bagges.L.n.83. H. bestræbte sig nu
>r at yde ham al den Velvillighed som Ven,
' al den Hjelp som Læge, der . . stod i hans

nylh.NyeFortællinger.II.(J836).213. en
•I Pige (kom ind i sygeværelset) for at

' f^med) mange Taksigelser for min
I mod Børnene. sa.EA.270. Med

> »'ivilliphedens Smiil modtog (gene-

\\T.(s.UCAnd.(1919).V.25. af Hauchs
MH. ideise trækker (Molbech) det nedsæt-
nde frem, anfører vel en enkelt Velvillig-

''d, men siger, at den lader han staa ved
t StixA.OTht/reg.B.237. jf. IL selv 2.6: Ge-

neralen . . gik forbi og smilede som Velvil-

ligheden selv. HCAnd.(1919).V25. -vink-
let, adj. (fagl.). Er Vinklerne (i hundens
for- og baglemmer) som foreskrevet . . kaldes
Hunden \e\vink\et.DJagtleks.l388. -vok-
sen, (part.) adj. intk. -voksent (Saaby.

^''

D&H.) ell. (spec. som part. adj.; nu ikke i

ahn.spr.) -vokset (Es.l8.2(Chr.VI og 1931
afvig.), som fk.: Rahb.Fort.il.194). (glda. (flt.)

10 vel voxnæ (Mand.104)} I) som har (præg

af) en god, kraftig, sund vækst; ofte: (til-

lige) høj af vækst (jf. Moth.V109. MO. S&B.).
*en skiøn velvoxen }ii&nd. Holb.Metam.23.
jeg undrer ret paa at see Ham saa stor og
velvoxen, da jeg har kient ham, Hånd var
ikke større end aa,a,.KomGrønneg.ll.ll5. Hun
er . . rank og velvoxen, fyldig og smækker.
Goldschm.BlS .1.161 . (han) var en kjon, vel-

voxen Ma.nå. Schand.TF.il.186. Hun var en

20 velvoksen, ikke svær, men fuldbarmet Pige.

JakKnu.F.56. || om dyr(s legemsdel), jeg saae
paa Harens deilige velvoxne Øren, det er

en Fornøielse at see, hvor lange de ere.

HCAnd.(1919).lll.333. urfuglen . . er så stor

som en velvoksen gårdhøne. VLDyr.1.251.
||

om plante. De friske og velvoxne (træer) ta-

ger og udvælger man for de syge og krumpne,
LTid. 1757.91. hver velvoxet Hasselqvist,

hvoraf der kunde blive en Stok. Rahb.Fort.II.

30 194. 2) (især talespr., ofte spøg.) uden fore-

stilling om vækst: (meget) stor. Spillefladen

(paa dambrættet er) som Gulvet hjemme i

Dagligstuen, og Brikkerne er som et vel-

voksent Ragoutfad. Hjemmet. 1913. 750. sp.2.

en mægtig stor (gravsten) større end en
velvoksen Msidrås. Duelund. N. 31. Kvasen
(blev) vugget godt af nogle velvoksne Søer,

EBertels. D. 181. -vær, en (Sibb.P.l1.327)
ell. et (sa.PK.llI.153. D&H.). (sj.) d. s. s.

40 -være. hvad der i den hele Menneskehed siden

aabenbarer sig . . kan ogsaa siges at have
de menneskelige Individers Uddannelse og
Velvær til sidste Yorm&&\.Sibb.Psychologie.

(1843).76. Den sande Glædes Grundcharak-
teer . , er en, hele Sindet oplivende. Følelse

af Velvær. sa.P.//. 42.3. || hertil Velvæis-
folelso (sa.Psychologie.* (1862). 412), -om-
sorg (sa.Moralphilosophie.(1878).5). -»•
re, en (Kierk.IX.240. Lehm.lS.32. KLars.

$0 SpP.59. (sj.) m. best.f.: Wolværen.Gjengan-
geren.(1844).156) ell. (nu olm.) et (Goldachm.

NSM.II.64. Mart.JLH.7. Holst.R. SvOrundlv.

Saaby. ^-^ Bang.L.360. (l.br.i m. best.f.: Vel-

været ved ot Glas og en Pibe Toh&k. ERode.
DentungeDør.(1922). 109). («o. d. s.; jf. -vær,

-væren(de); har fra midten af det 19. cuirh.

fortrængt det tidligere alm. -væren; endnu
ikke i'MO.\- dadlet af Molb.VSH.337, if.

MO.) til II. vel 3.2-8: god, aunslig, behagelig

M (livs)tilstand; ogs. om dertil svarende følelse

af velbehag, veltilfredshed, velbefindende; nu
især om tids- ell. situationsbestemt fysisk-

psykisk tilstand ell. dertil svarende følelse,

som utUryk for (tilstand præget af) livsfylde,

M*
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livsfølelse, ubesværethed, lehag. Leth.(1800).

218. det store . . alle Betingelser for Borger-

nes Velvære omfattende, S&mfnnd.HNClaus.

UT.4. Betingelse for Velvære og Fremgang.
sa.Conf.lO. (galleritilskuernes) Larm og Bra-

voraab er . . et reent lyrisk Udbrud af deres

WelxssTe.Kierk.III.WS. Det lykkelige Barn
(som ventedes) vilde . . finde den høieste

Omhu og Kjærlighed, al den Velvære, som
Rigdom og formaaende Slægt kan skabe, i'o

HCAnd.(1920).IY53. det offentlige Velvære
(o: almenvellet). PHans.KK. 259. Stundom
smilede han . . som af velvære over at føle

den lune solvarme gennem overfrakken.

NMøll.H.2. Der var et eget Velvære over

ham i Sommer — det var vel Familielivet.

Bang.S.303. han (havde) ikke siden sin Ung-
dom følt et saa fuldkomment legemligt og
sjæleligt YelyærG.Pont.HK.137. -væren,
en. (jf. ty. wohlsein, fr. bien-étre ; nu næppe 20

hr.) d. s. I St. Hans Hospital gjorde jeg

Forandringer, for at sikkre de Ulykkeliges
bedre Velværen. Barens. Biografie. (1813). 14.

Han følte sit hele Væsen gjennemtrængt af

en Velværen, en Livsglæde, hvis Aarsag han
ikke eikiendte.HCAnd.OT.il. 9. sa.(1919).

IY289. Individuernes timelige og evige Yel-

væren. Skoleprogr. Rønne. 1838.3. Den gode
Pater . . underrettede sig . . personlig om
Barnets Velværen og fulgte det med Kjær- 30

lighed. Gylb. To Noveller. (1837). 358. uagtet
jeg ikke sætter nogen Priis paa slige mate-
rielle Nydelser, følte jeg dog en vis Behag,
en comfortable Ye\wæTen.Chievitz.FG.28. fra

(gud) kommer (der) Velværen (Chr.VI: vel-

færd) over Jorden. Sir.38.8. f -værende,
et. d. s. var (det) indenrigs Production, in-

denrigs Velværende, vor nærværende Over-
daad OTpmnntrede? Rahb.Sandsig.54. Reisler.'

587. -ynde, v. {cenyd. d. s.; jf. IL vel 3.3, 40

4, 6.1 ; nu næppe br.) føle (særlig) velvilje

for; sætte (særlig) pris paa; ynde. *Skiøde-
Synderne, som hans Natur velynder

| . .

dem holder Manden '^di&.Clitau.IR.34. vAph.
(1759). 534. -ynder, en. ({-f) -yndere.
LThura.Poet.122. LTid.1738.17). {ænyd. vel-

yndere; jf. -ynde) person, der føler (særlig)

velvilje for, sætter (særlig) pris paa en ell.

noget, nylig erklærede (De) Dem for en Vel-

ynder af Naturen. CBernh.NF.II.154. (forf.s) 50

Venner , . yndede denne Bog, og . . Stifts-

provst S. blev en Velynder af den, og
udbredte endeel 'Exem^^l&rer.RasmSør.ML.
228.

II
især (jf. Mæcen, L Patron l.ij om

(formaaende, velhavende) person, der nærer
og viser velvilje for, yder virksom støtte til

en (trængende, fremadstræbende) person, (en
dyrker af) kunst, videnskab olgn. Leander
(efter lang Compliment.) „Gunstige Hr Pa-
tron Moecenas og Yelynder." Holb.Sfu.II. 2. io
sa.Bars.V3. Han er de Lærdes Velynder,
eller en Velynder af de Lserde.Høysg.S.WS.
Cancelleren Christian Friis, en stor Vel-
ynder af Videnskaber, holdt ligeledes Stu-

dentere udenlands. Mall.SgH.623. En Adels-
mand, en rig og fornem Herre

|
, . Konstens

Ven, Beundrer
|
Af Videnskab; Velynder

af dens Dyrker. Aarestr.ED.141. han havde
. . faaet en Velynder i selve Amtmanden,
som havde været meget optaget af hans
Afregulering. Pont. LP.V111. 193. -ynder-
inde, en. (nu 1. br.) kvindelig velynder. Hun
var god, mild og alt levendes Velynder-
inde. KBlixen.Vinter-Eventyr. (1942). 233. jf.

Patronesse: *0m . . jeg turde finde
|
En

sand Velynder og Velynderinde,
|
Som gierne

med min Svaghed overhar. Bagges.Gieng.154.

Tops.N.135. (Peter Rørdams) høje Velynder-
inde (0: dronning Caroline Amalie). HFRørd.

Peter Rørdam. I. (1891). 211. -ynderi»ke,
en. (nu 1. br., jf. Levin. VSO.). d. s. Moth.
V109. Holb.LSk.I.5(se Patronesse;. HCAnd.
Imp.II.173. en fyrstelig Velynderske, hvis

hoie Elskværdighed og Godhed for hende
. . havde fængslet hendes Hierte. Gylb.KV
167. SHeegaard.UT.3. -ædel, adj. Pva!-
iæJ8(8)l ell. (især i titulatur) væl'æJ6(8)IJ

{ænyd. d. s.; nu 1. br.) især anv. ved ærbø-

dig om- ell. tiltale, spec. (i forb. m. velbyr-

dige i titulatur til personer af 6.-9. rang-

klasse ell. spec. (jf. VSO.) til gejstlige (se

videre u. velbyrdig^, velædel (er) en déi

rangspersoners titel. Moth.V109. Velædle og
Hoiærværdige Hr Biskops Ydmygste tiener

L. Holberg. Holb.(HolbergAarbog.l924.10). alle

dem, som ikke kunne drive det høiere end
til at hedde Yelædle. Rahb.Fort.1.8. Velædle
Hr. Student Barfoed. Blich.(1920).XXXI. 194.

smst.201. Gravstene med næsten udviskede
Indskrifter, som fortalte om. at de dæk-
kede Støvet af dydsirede Jomfruer og Ma-
troner, velædle Gaardmænd og Sognefogder.

NSvends. H. 194. -ædelhed, en. flt. -er

fDeres Velæd elheder.JCMay.Forsøg iHandels-
breve.(overs.l782).57). især som titulatur, spec.

i forb. eders (Holb.Pants.II.5) ell. Deres
velædelhed. Mændene (til en aagerkarl:)

Nei, Deres Velædelhed, De behage ikkun
at høre . . Deres Vælædelhed forivrer sig.

Wiwet.D.76. Derfor beder jeg Deres Vel-

ædelhed at give nærværende Linier Offent-

lighed i Deres Blad. Heib.Pros.X.525. „Men
tør jeg spørge Deres Velædelhed — Det er

sandt, er De ikke kongelig Fuldmægtig?" —
„Jo." — „Tør jeg da spørge Hr. Fuldmæg-
tigen (osv.)?'' Hrz.Lsp.272. spøg.: jeg (har)

et Andragende for til Deres poetiske Vel-

ædelhed (0: J. P. Jacobsen). EBrand. Br. II.

281. -ærværdige, adj. ['vækriverMi ell.

(olm.) vælBr'vBr'di] (jf. højærværdigj især

anv. i titulatur til gejstlige personer (uden

særlig rang). *Dend velærværdige Hr. Pe-

der Syv. Cit.l702.(DSt.l909.35). Underret-

ning, hvorledes de Franske Titler kand indrettes.

[1748].61 (se u. vellærd^. Han kunde stun-

dom være altfor voldsom i sit Væsen, ruske

velærværdige Fræster.HBegtr.DF.II.-57. jf.:

Ungdommen frastødes . . af dette velær-
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værdige, falsk højtidelige Prædikesprog. Dag
yyhy*1913.Till.2.sp.2.-ær\ærdis-hedf
en. især (i forb. Deres velærværdighed
olgn.) som titulatur til præster. Hans Vel-

Erværdighed Mag. Poul Poulsen. LTtd.2722.

Sr.2.4. *I skulle ikke troe, Jer Velærvær-
dighed,

I
Hvad jeg maa giøre for i Huus at

have Fred . . |
Nej! Qvinde-Hovmod det Hr.

Pastor alt ioT\o\åex.Eolh.Skiemt.E.3J En
Velærværdighed statuerer, at der er for me-
:en Philisophi i Bogen; en Høiærværdigheds
Tankeblik søger forgjæves (netop) det ægte
- peculative. Kierk.III.260. smst. XI1.404 (se

. Højærværdighed^. Hylling.HJ.358. -øvet.
lart.adj. {ænyd. d.s.) spec. (jf. II. vel 1-2^

»j person: som er godt (tilbørlig) øvet, be-

idder god øvelse i noget. 20 000 bevæbnede
- veløfvede Uænd.Slange.ChrIV394. *Bla-

Uet i Bogen sig vender . .
|
Under veløvede

Hænder j
Let som en ¥ieT.Grundtv.(Fædrel.

*'tl853.1.sp.l). en i . . hurtig Skrivning vel-

ovet Overjæger. M«.iS39.i72. En veløvet

Dame, som kan klippe og sy, udføre Repara-
tioner. Ber/Ttd.Vxi926.M.i7.sp.2.

Vemod, et ell. en (se ndf. 1.38ff.). ["ve--

I

mo^b] ^t Væmod. Poul Ped. DP. (1937). 49.

Ew.(1914).III.160. Tode. (Iris.1793.11.200)).
uden flt. {ænyd. d. s., sv. (først fra beg. af
19.aarh., se Pestskr.S6derw.265), no. d.s.,

'y. wehraut, mnl. wemot; dannet til vemo-
• iig (ty. wehmiitig osv.) ell. (som forkor-

telse) af Vemodighed || ordet har været

I. br. før beg. af 19. aarh. (findes hos Moth.
V70, men mangler i vAph.s og JBadens ord-

bøger), og der stod strid om ordet i slvtn.

af 18. aarh., se Ins.l793.II.200. Rahb.Tilsk.

1794.602 ff. II
ordets køn er vaklende (jf. Mik-

kels. Sprogl. 155. Saaby.''); fk. findes bl. a.:

Moth.V70. Oehl.Fyensreisen.(1835).2. Ing.

PO.I.106(men intk.: sa.EF.VII.188). Hauch.
l'F. 1.208. 11.326. Winth.I.271. 111.137 (men
'ntk.: VI II. 176). PalM.U.230 (men intk.:

i.ND.175). Schand.AE.131. Bang.Udv.40.
';yrIjemche.8.IV106. Dag Nyh.*'/it 1922. 4.

»p.3; intk. fx.: Mynat.Betr.I.80.II.106. Blich.

(1920).XI.189. Heib.Poet.IV193. Kierk.1.57.

117.301.402 (men fk.: 123.402). IV. 362. IX.
150. Ploug.1.78. Stuek.II.53. HoUtein.D.42.
KMunk.DU.9. TDUlevsen.BO.7. intk. er nu
det almindeligste, jf. Levin.Ch.I.64.II.84, dog
hedder det oftest: erfere noget med dyb ve-

mod (den dybeste vemod)) sindsstemning,
der er præget af sorg, $om er dæmpet
't^d ell. Kommet paa afstand, ell. af sørge-

'ilstande, tom man har affundet sig med,
is aarsager ikke staar tydeligt for be-

>'i^!heden, ell. om sindsstemning af lignende
irt. fremkaldt af visse naturindtryk, musik
''m.: tidligere ogt. om stor sorg, fortviv-

'

' ' ''. *hun med Væemod saae, | I hans
tf et Bryst det matte Hierta slaae. Poui
ltP.(1937).49. Svend græder og raser

• : \dimoA.Ev}.(1914).VI.144. bendes vilde

Smerte gik over i \wnioå.Oehl.XXV.223.

hiint søde Veemod, som Musikken vækker.
Blich.(1920).XI.189. »Længsel og Veemod

|

Lokkes af Nætternes
|
Stilhed hem.Hrz.IX.

313. *dunkle Jord! . . | Lad snart mig i

din Favn
|
Udgræde al min Vemods søde

Smerte. TFin<^.A^Z). 27. Veemod er Sorgens
Gratie, som Fortvivlelse er dens Furie. Kierk.
VI.290. Du taler om Vemod. O Axel! med
Vemod kan man endnu have alle Livets Ny-

10 delser. Jeg er tungsindig; Livet klæder sig

for mig i Sort, medens det for dig jo glimrer
i sit hele Trylleri. Kofoed-Hansen.KA.1.156.
Med de ældre dage kommer vemod op i

sindet, når julen nærmer sig. Hjemlivpåpræ-
rien.(1917).160. det er naturligvis med en
vis Vemod at jeg siger Farvel. DagiVj/A.*'/!«

1922.4.sp.3.
II
om hvad der vidner om saadan

sindsstemning i en persons ansigtstræk, ud-
seende, stemme osv. En dyb, stille Vemod var

20 udbredt over det fine, alvorlige Ansigt. Znj;.

EM.11.76. Et Veemod var der udgydt over
hende. Kierk.1.301. „En bister Herre." —
„En stærk og haard gammel Mand, og dog
er der kommen Vemod i hans Øjne.'' Rode.
Dg.64.

II
om egenskab ved natur-, musikind-

tryk olgn., der frembringer saadan sindsstem-

ning. Langt inde i Skoven løde . . de melan-
cholske Klokker, som Qvæget bærer om
Halsen. 'Der er en Veemod i denne eens-

30 formige Lyd, den virker mægtigt paa Sjæ-
len, der fyldes af Længsler. CBernh.XI1.180.

Efteraarets saa hyppigt omtalte Veemod.
Kierk.XI11.473. det rette Aftenskjær med
sin Vemod . . har Kingo forstaaet at kasto
over disse (aften-) S&nge. Her klinger . .

Forgængeligheden stærkt igiennem. RichPet.
Kingo.(1887). 143.
vemod-, i ssgr. se vemods-, vemode-

lif(en), adv. [ve'mo'63li(q8n)] ^f væ-
40 modeii?(cn). Holb.Anh.225. Falsi.0vid.112.

Paus.CU. 11.207). {ænyd. ve-, væmodelig(en),
mnt. wemodeliken; højtid., foræld.) vemodigt;

tidligere: med stor sorg, fortvivlelse; dybt be-

drøvet. *Esther saa for Kongens Fødder
ligger,

I
Og sit og sines Liv væmodeligen

tigger. Kuhn. PE.63. »den (a: kilden) synger
nu ved Dag og Nat |

veemodelig dit Minde.

Rich.1.22. „Kundskab, den skal forgaa",

siger Paulus selv vemodelig. JSrnDo/jos.Lt-

M delsens Vej. (1903).240. m. (overgang til) anv.

som adj.: •! Taagers hvide Sørgeflor
|
Fuld-

maanon lofter sig, | Og skuer til den dunklo
Jord

I

Taus og vemoåelig.Blich.(1920).VII.

156. vemod-fuld, adj. se vemodsfuld.

vemodigt a<2;- [vo'mo'fii, især højtid.

've'imo'di] (nu kun arkais., sj. Ttcmodii;.

Holb.Kh.253. Biehl.(Skuesp.III,3.92). Tode.

IX. 399. Rist.J.261). adv. -t ell. d.s. ell.

(t) -en (Holb.Sgan.9sc. Slange.ChrIV 1246.

M Biehl. DQ.IV 68. Kierk. VI1. 417), ;/. vemo-
deli8r(en). {ænyd. d.s.; efter mnt. wemodieh,

;/. nht. wehmiitig samt ocng. weamod, gna-
ven; til I. Ve)

i) præget af ell. forbunden med vemod
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ell (tidligere) stor sorg, bedrøvelse; ogs.

(jf. bet. 2): som fremkalder en følelse af ve-

mod hos en. Moth.V70. Jøderne . . dreve

Spott med de Christne, hvoraf mange der-

over bleve hierteligen væmodige. Holb.Kh.

253. Orsina: „. . ikke læst det (o: et brev)?''

(væmodig og tørende Taarene af Øinene.)

„Ikke engang læst det?". Biehl.(Skuesp.111, 3.

92). Jeg er en arm, væmodig Lazarus. Rist.J.

261. stemme en vemodig, se III. stemme 4.i. lo

II
om (persons) sindsstemning, følelse, ansigts-

udtryk olgn. med en væmodig Miine. LTid.
1732.829. *Lad min Siæl væmodig skue

|

Den, hvis Død jeg frelstes \ed.Ew.(1914).II.
196. hun seer saa veemodig ud; hun har

grædt. Kierk.1.294. Et lille vemodigt Smil.

KAdbye.PT.il. (i) en vemodig stemning, se

I. Stemning 4.1. || som fylder en med vemod
ell. virker deprimerende paa en; især om
naturindtryk, musik olgn. *Det er vemodigt 20

at skilles ad
|
For dem, som gjærne vil

sammen yære. Grundtv.SS.lV347. en Grav,
der ikke udmærker sig ved et pragtfuldt

Monument eller en veemodig Omgivelse.
Kierk.I.193. (et) Drys af gule Blade —
Efteraarets skønne, vemodige Konfettiregn.

KnudPouls.BD.88. Der var En, der averte-

rede efter Violinist med stor, vemodig Tone.
AngeloJakobsen. Det storeMod. (1929). 97. jf.

:

Derfor risler den (0: floden) veemodig som 30

en Drøm om Død. Hauch.SD.1.83. som grads-

adv.: I Sandhed, det meste, man lærte, lærte

man for Skolen og vemodig (0: sørgelig)

lidet for Livet.0Geismar.E.16.
||

(nu næppe
br.) i udtr. for at angre, bede, græde olgn.

sønderknust, fortvivlet, inderligt, indstændigt;

som adv.: Kongen . . bekiendte væmodigen
sin grove Synd. Holb.DH.1.180. den saae dem
saa væmodigen græde. LTid.1747.291. (han)
bad dem meget veemodigen . . at de dog . . 40

maatte staae ham bie. Biehl.DQ.lV.68. i forb.

paa det vemodigste: (kongen) blef an-
modet, og paa det væmodigste ombeden
om nogen tilstrækkelig Undsætning i denne
Nød. Gram.(KSelskSkr.IY 20). RasmWinth.
S. 48.

2) (nu næppe br.) om ting ell. forhold:

saa elendig ell. ulykkelig, at det maa
bedrøve en; ynkelig; sørgelig. Moth.V70.
samme Kirkes nu iværende væmodige og 50

brøstfældige Tilstand. Cit.l742.(AarbThisted.

1939.197). En vemodig Brand fandt Sted
. . 1760. SvendbAmt.1925.71 (vistnok efter æl-

dre kilde).

Vemodiff-hed, en. (ænyd. ve-, væ-
modighed, mnt. wemodicheit, jf. nht. weh-
miitigkeit; o, nu mindre br.) det at være
vemodig; (nu oftest:) vemod; tidligere: stor

sorg, bedrøvelse ell. (udtryk for) stor fortviv-

lelse, den particuliere Audientz . . gik ingen- 60
lunde af uden største Væmodighed og Øyen-
Taare paa begge Sider. LTid.1732.748. *Lad
længer ei flyde Veemodigheds Ta.&re. Oehl.
XY.145. En sød Vemodighed forenede sig

. . med min ubeskrivelige Smerte. Gylb.

(1849).IX.89. (hun) betragtede Verden gjen-

nem Veemodighedens Briller. HCAnd.SS.III.

149.
II ofte efter præp. med. Hvad hun

med Graad og Taarer bejaede een Dag,
benægtede hun med samme Væmodighed
en anden. Holb.DH.111. 76. med den største

Veemodighed erfarede (jeg) de to sørge-

lige '!^yeheder.PAHeib.Sk.III.273. De over-

stadigt jublende Stemmer . . klang dæmpet
og melodisk med Smærtens og med Jube-
lens vilde Vemodighed — som fra én, der

forbløder . . og hilser Døden med Fryd og
Glæde. JVJens. D.166.

\\
(nu næppe br.) om

modgang, ulykker, der frembringer sorg. han
har havt Sorg og Vemodighed nok i Verden.
Schand.TF.I.169.
"Vemods-, i ssgr. ['ve"(|)mo6s-] (i ssgr.

m. adj. og perf. part. ofte, i ssgr. m. præs.

part. af trans, verber altid Yemoå-f fx.: Hvad
(melodierne) indeholdt af Længsel og For-

jættelse . . blev for ham til en indre Verden
af lyse og dog vemodbringende, hastig

farende Billeder. Goldschm.V11.130). (t9, høj-

tid.) af Vemod; som eksempler paa dannelser

af tilfældig art kan nævnes: *(hun) sendte

mig saa veemodsblid
|
Et Blik.Winth.

Haandt.l3. Solrøden truer saa vild og hed
derude, kommer saa vemodsblød hen-

over 'Lyngen.JPJac.II.154. selv den sidste

Tand gaaer, og det er ingen Festdag, det

er en Yeemodsdsig.HCAnd.(1919).V355.
vemodsdrukne Øine.JPJac.II.130. *Ord
saa ømme, vemodsglade,

|
Stige op paa

Sangens Vinger. VThist.D.74. *De vilde To-
ner . . opløse sig

I

I stille Vemodsklang.
Ing.DD.Y80. *Hendes Aasyn

|
Er kun det

samme. Men de røde Roser
|
Er bleget hen

til hvide Veemodslilier.OeR/Yi47. Tidt
ligevel til en Smule Trøst

|
Jeg ud af Fæng-

selet titter,
I

Og sender stundom min Vee-
modsrøst

|
Med Længsel gjennem mit

Gitter. Blich.(1920).XX.222. Da vendte han
sin Veemodstale

|
Til Vogteren. Wtn^/i.D.

162. -blandet, part. adj. om glæde: hvori

der er blandet vemod. FrPoulsen.I det gæstfri

Europa.(1947).94. vemod-: FGuldb.II.72.

Hun saae sit skjønne Fødeland med stille,

vemodblandet Fryd.Ing.EF.1.229. Goldschm.

1.270. -blik, et. Kun den Jord, som Du
forlader,

|
Ynker Du med Vemodsblik./nj.

RSE.VII.14. Der sendte vi tilbage
|

Til

Dalen lange Yeemodshlik. Winth.V131. Lar-

sen, -fnld, adj. (sj. vemod-, Stuck.FS.36).

Du . . spotter (de forladtes) veemods-
fulde Klage. Rahb.Tilsk.1.248. Den Siæl, du
(0: moderen) skienkte mig,

|
Skal varmt og

veemodsfuldt erindre dig. Oehl.XIX. 5. Hol-

stein.D.53. -følelse, en. Den tykke Eeg
var fældet . . det Tryllende var forsvundet.

Uden nogen Veemodsfølelse gik jeg tilbage

fra en Plads, der i de sidste ti Aar . . havde
været knyttet til mit }l]erte.Sibb.I.-6. VSO.

-saBfi. en. Da hæved Philomele (0: natter-
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galen) |
En sielden Veemodssang.Oe^I.XX/Y

51. * Under Suk og Veemodssange slumrer

Glutten ind. Hauch.1.179. -smil, et. *See,

ved hans Læber dette Veemodssmil./S'øio/<.

T.148. 'Solen smiler sit Vemodssmil.Oio/
Hans. S.13. -stemning, en. Medens de

gik der . . kom Efteraarets Vemodsstem-
ning over dem. FOAndersen.AfByensDagbog.
(1889).170. JesperEw.K.8. -sak, et. »Qvæl
Vemodssukket i Dit stærke Bryst ! J5Jtc/i.

(1920).V11.105. MO. -taare, en. *Hvo
lokkede, som han (o: en skuespiller), fra

Skjønheds Øie
|
Den stille varme Vemods-

taare ned? Thaar.ES.470. »Hvorfor flyder

Veemodstaaren
|

I hver Afskedsstund? Oe/ii.

XXI.232. Ing.EF. 1.155. MO. -tone. en.

*Naar han . . | Aflokker Fløiten søde Vee-
modstoner.Oe;!i.X/X.167. »Nekrologens Ve-
modstoner. CJ Frederiksen. Uroen. (1939). 47.

Vems, en. se Hveps.
Wmse-Jyde, en. (a/ uvis oprindelse;

sml. Vamsjyde; nu næppe hrJ) spøg., nedsæt,

bttegnelse for (en slags) jyder. LTid.1738.643.
I. Ven, en. [væn] Uøysg.AG.138. best.f.

-nen ['væn'(8)n] flt. -ner ell. (dial.) -ne
(LollO. jf. u. Uven ; i forb. være (blive) gode
venne (med): er hun gode Venne med ham
endnu. R(isk.FynskeBS.67. den Høvding, jeg

skal giv« min Daatter, vil jeg være gode
Venne med. Grundtv.Snorre.il. 123. Det er

en fremmed Mand . . som er godevenne med
Min Broder. NP\Viwel.JL.137. jeg var saa
odevenne med (hende), smst.l85. Feilb. jf.:

•Hjærte bedst for Syndens Sold
|
Sig selv

av Bøddelen i Vold,
| Blev med ham god-

\enne\Grundtv.PS.IX.115). {æda. win (ogs.

i bet.: lovligt vidne ved køb ell. anden erhver-

' fise af noget), sv. van, no. venn, oldn. vinr,

irn. -winiR (i navnet AlawiniR^, oeng. wine,
f/Ilt. wini; besl. m. lat. venus (se Venus^ og
11. venstre samt m. væn og II. van; jf. Ven-
inde, venlig, I. Venne, II. venne. Venskab

||

om ordets brug i ældre spr. se LJac.KvM.
193 ff. II ofte i forb. m. poss. pron. ell. gen.

ell. præp. af ell. med til angivelse af den
anden part i forholdet)

i) person, til hvem man staar i et paa
gensidig sympati ell. hengivenhed grun-
det fortroligt forhold, og med hvem man
derfor (naar forholdene tillader det) har jævn-
''7 omgang (ell. korrespondance), og hvem
'"an gerne uegennyttigt yder hjælp, støtte olgn.;

ord't bruges oftest om en marui,lig person i

i'irltuld til en anden mandlig ell. (uden tanke

!"Ui noget erotisk forhold, jf. bet. 2.\) i for-

'lold til en kvinde; ogs. (oftest i tiltale og m.
nig til bet. 2) om kvinde i forhold til

nid (uden tanke paa noget erotisk; se

'il. u. bet. l.i) ell. (sj. uden for bet. 1.8 og
-i) om kmnde i forhold til anden kvinde
'fe u. bet. 1.1 ; ;/. Veninde^; i flt. kan ordet

''ruget om personer af begge køn; ofte (til dels

•>gt. tU flg. betydninger) i mer ell. mindre fa-
•te forb. m. attrib. adj. (spec. til nærmere an-

givelse af forholdets art) som falsk (Mau.
11375 f. PalM.(1909).II.92. Brandes.Br.II.
298. se ogs. falsk sp.709^^), fin (se II. fin

1.2), fortrolig (Moth.YlU. Bagges. L. 1.339.

VSO. se ogs. fortrolig sp.998^'), fuldtro
(se fuldtro^, fælles (Moth.V114. især i forb.

vor(e) fælles ven(ner). Vor fælleds Ven.
Dickens. (overs.bogtitel.1864) . vore fælles Ven-
ner i F&ris. Brandes.Br. 1. 50. vor fælles Ven

10 var i Almindelighed . . blottet for Penge.
[CLundgaard.J Kragetæer.(1893).131), gam-
mel (jf. II. gammel 3), god (se især bet.l.Q),

hengiven (CPHansen. Nyeste dansk Brevbog.

(1801).129. VSO.), hjertens (VSO. jf. u.

Hjertensven^, kær (jf. II. kær l.i^, lunken
(VSO.), nær ((han) havde sammenkaldt
sine Paarørende og nærmeste Venner. J^pG.
10.24. telefonere til nære Venner. EGad.TT.
104. Brødrene Goncourt . . hørte til hendes

20 næreste Nenner.Glypt.il.47), oprigtig (se

oprigtig 1), prøvet (D&H.), sand (Ew.
(1914).IV365. VSO.), smuk ('se smuk b.z),

stor (se stor b.2), tro (se II. tro l.i^, tro-

fast (Moth.VlU. Mynst.Betr.1.274. se ogs.

trofast sp.558**), varm (se varm 2.1^ ven;
svorne, søde venner (se I. sværge 6.1,

II. sød 6.1^; endvidere i forb. som venner
for livet (VSO. se ogs. Liv sp.l035'') ell.

til døden (Moth.VlW. VSO.), i sine ven-
30 ners skød (se I. Skød 3.\)); om forb. (delvis

til flg. bet.) allemands, hvermands ven
se u. Allemandsven, Hvermand 2 slutn.

I.l) t al alm. Ingen haver større Kierlig-

hed, end denne, at En sætter sit Liv til for

sine \enneT.Joh.l5.13. Det er ubehageligt,

at leve uden Venner, men usikkert og farligt

at leve blant Fiender. Holb.MTkr.191. Han
behøver en Ven, han kan fortroe sin Be-
kymring. Jacobi.Skr.64. *Nu har for een ei

40 blot man Snese Venner,
| Men upartiske

Venner, i hvis Hænder
1
Vel stundom Ven-

nens Rygte gaaer it\i.PalM.(1909).II.81.

*de brustne Blik
|
Ingen kjærlig Haand har

lukket,
I

Ingen Ven Jert Haandtryk fik,
|

Ingen hørte Afskedssukket. /fois<./.5. (til en
anmelder:) *Iæ3 flygtigt, overfladisk, i en
Fart . .

I
Og ros saa stadigt flittigt Deres

Venner. HakHolm.FT. 16. jf. bet. 2.6: »Saa
min (o: Danmarks) Hu mon stande

|
Til en

50 Ven, en kjæk,
|
Som med mig vil blande

|

Blod og ikke B\a:\i.PalM.VIII.159. i brev-

underskrifter (tidligere ogs. (jf. bet. 1.7 og 2.2^

som udlr. for elskværdig, venlig indstilling ttl

person, man ikke staar i egentligt venskabsfor-

hold til): Deres forbundne Ven og Tiener, N.

CPHansen. Nveste dansk Brevbog. (1801). 210.

Deres Velædelheds hengivnesto Ven og Tie-

ner. F.smst.nO. Din Ven Henrik hertz. Hrz.

Breve.99. om kvinde i forhold til mand (jf.

60 sp. lOSZ"^) ell. (nu sj.) i forhold til anden
kvinde: HoW.UHH.IVlO. »Du (o: digterens

søster) var lige saa oprigtig Ven som from
SBnieT.Tull%n.I.230. Jeppe (o: en jydsk

bonde) . . sagde: „Dette Brev . . bragte
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Marie og hendes Ven der, Karen Graa."

Ooldschm.VO.29. Hjertens allerkjæreste Sø-

ster, som er min (o: Marie Orubbes) eneste

velmenendes Ven fra Børnetid. JPJac.(1924).

1.215. Min kære Hustru og bedste Ven (er)

afgaaet ved Bøden. NatTid.^*/*1913.M. I.Till.

l.sp.4. jf. UnivBl.I.380 (nordsjæll.) samt u.

bet.2.1.
II
venner og bekendte (Venner og

Bekendte. ThAndersen.(bogtitel.l894). Elkjær.

MH.42. se ogs. u. I. Bekendt), venner og lo

frænder (Luc. 21. 16. se ogs. u. Frænde^,
slægt og venner, slægtninge og venner
(se I. Slægt 1.2, Slægtning 1^. || i modsæt-

ningsforb. m. Uven (1). Skil dig fra dine

Uvenner, og vaer dig for dine Venner. /Sir,

6.14. jf. bet. 5.3: Gud bevare vore Venner,

og Skam faa alle vore Uvenner. Holb.Jep.
1.4. Skaal paa det! Og skal vi sige: Gud
bevare vore Venner, og en vis Mand, han
ærlig annamme alle vore Uvenner I ZiTLars. 20

UR.20S.
1.2) i mer ell. mindre faste forb. som

obj. for verber, giører Eder Venner
ved den urette Mammon. Ltic.ifi. 9. have
en ven (venner): Jeg har en ven i ham.
Moth.V114. I sin Mand skal Hustruen have
sin bedste Ven paa Jorden. F<SO. Bo kom
jævnt godt ud af det med Kammeraterne
i Skolen, men han havde ingen „Ven", der

var ingen, han særlig holdt sammen med. 30

PoulSør.BS.124. Valdemar Koppel begyndte
engang en nekrolog i Politiken med ordene:

Denne gamle bladmand havde kun venner,

en tvivlsom ros\ PoU^hl950.6.sp.5. han for-

staar at skaffe sig venner overalt
j jf.

skaffe sp.l53^. vinde venner olgn.: *Hvo
ei vundet har en Pige,

|
Han dog vandt

en troefast YenlRahb.PoetF.I.lOS. Kierk.

IX.41.118. *jeg kom ind i hvert Fisker-

hjem,
I

og jeg vandt Venner, hvor jeg kom 40

frem. SigfrPed.SS.9.

1.3) som præd. (om forb. være gode ven-
ner se bet. 1.&); undertiden m. overgang til

adjektivisk bet.: gunstig stemt; venligsindet.

dersom du (o: Pilatus) lader denne (0: Jesus)
løs, er du ikke Keiserens Yen. Joh.19.12.

formeld min (0: Henriks) Respect til Ma-
dame Gunnild, og bed hende, at hun vil

være min Ven ogsa.di.Holb.UHH.II.8. Paa
den Dag bleve Pilatus og Herodes hinandens 50

Venner (Chr.VI: venner med hverandre;
1907: Venner med hinanden^; thi de vare
før i Fiendskab med hinanden. LMC.23.i2.
Disse to Piger have været Venner fra Barns-
heen. Levin. *Jim og jeg var Venner alle

Dage. OlfJespersen.Oplevelser.(1930).72. skil-
les (som) venner, se II. skille 8.3. || i forb.

w. med. Luc.23.12 (Chr.VI; se ovf.1.51).
Jeg vil aldrig være Ven med den Mand der
har bedraget et uskyldigt Fruentimmer, eo

Gylb.(1849).VI.114. (hendes) Far var Ven
med Ghelen.TDitlevsen. BF .22. jf. bet. 2.5:

Hvo vil være Ven med den (o: det land),
der ikke er en Ven af sig selv? Hvo vil staa

den bi, der ikke vil hjelpe sig selv?Shc/t.

(1920).XXin. 109. (dagl.) i flt. som præd.
til ord i ent.: Ham kan man let blive gode
Venner (ikke god Ven) med. MG. Jeg var
uden Forbindelse med nogen af mine Kam-
merater. Jeg var kun Venner med Sejr.

TomKrist.EA.89. Nu er jeg blevet Venner
med h&m.IsakDin.FF.437. \\ som de er
venner ell. (nu især) som de er venner
til, (jf. II. til 26.2; talespr.) som udtr. for

at noget ordnes (spec. (for)deles) ml. personer

indbyrdes, saaledes som de selv finder for godt,

(venskabeligt) kan komme overens om. Det
maa I forliiges om, som I ere Yenner. Holb.

HP.IL4. Kronos med hans tre Sønner . .

skifte og dele, som de er Venner ii\. Grundtv.

BrS.46. saa maa de unge Mennesker se at

enes, som de er Venner til. PHans.KK.164.

jf.: dersom Reederne eller Befragterne der

ved (0: konfiskation) toge Skade, da maatte
de derom med Skipperne trækkes, ligesom
de ville og ligesom de vare Venner og U-ven-
ner.Slange.ChrIV182.

1.4) i mer ell. mindre faste forb., styret

af præp. Hånd er af mine beste venner.

Moth.V114. Antiochus (forsikrede) at han
vilde holde ham (o: en ung jøde) for sin

Ven og betroe ham Bestillinger. 21foA:A;.7.24.

samle en Kreds af Yenner.Hvadhedderdet?
(1947).298. blandt ell. (især) mellem ven-
ner, i selskab med ell. i kredsen af venner.

det kommer ei så noie, det bliver iblant

yenner. Moth.VllS. Smugleri . . var en Slags

Hasard, man spillede med Toldmyndighe-
derne, og ofte gik Spillet mellem Venner for

saa vidt som Smuglere og Toldembedsmæn-
dene til daglig godt kunde staa paa ven-

skabelig Fod med hver&ndie.Galsch.H.152.

*Hvad knap vi turde hviske om i Krogen
mellem Venner

|
forkyndes nu paa Dansk

og Tysk som Løfteord af Frænder. Poni.

(UdeogHjemme. (Berl Tid.) "/niWS. 3. sp. 1).

der er Grænser (for beskyldningers grov-

hed), selv mellem Yenner. ErlKrist.DH.172.
||

efter præp. til (især indledende obj.-præd. i

mer ell. mindre faste forb.). Enhver, der fik

B. til Ven, havde i ham en Ven for hele

Uyet.VorStand.l940.249.sp.2. have til ven

(jf. ndf.): Naar jeg har Rifogden til Ven,

saa kand hvercken Capteenen eller Propre-

tåren rycke et Haar af mit Hoed. Holb.Mel.

LI. *Forbryderen kan have Dem (0: dem)
til Venner,

|
Man skulde mindst iformode.

Bredahl. IL 46. (jf. lign. udtr. u. Uven 2.1

;

nu næsten kun dial.) styrende gen. i forb. som
gøre en til vens (Moth.L169. LTid.1740.

796), holde sig til vens med en (Rosenb.

1.497. EBertels.D.54. OGregersen.KS.27); væ-
re til vens med en, staa i venskabsforhold

til, være ven med en. Helt.Poet.201. Høysg.S.

207. jeg var til Vens med Ridefogden.

PRM0ll.DS.37. din Moder og hende var

ellers ikke til Vens, kan jeg tro.-JVJens.

FD.84. AarbFrborg.1940.159. Feilb. til bet.
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4.4: jeg er ikke tilvens med Nutiden. Joe
Paludan.VV143. have en til vens ell. have
det til vens med en. offte besøgte (jeg)

Ham, hvilcket Jeg uomgiengelig maatte
giøre, for at have Ham til vens. JJuel.97.

Nogle havde det til Vens med Kontrolørerne,

andre havde Fornøjelse af at drille dem.
KThuhorg.Detgl.Harboøre.(1928).57. Feilb.

1.5) i forb. m. flg. præp. af. (ofte (jf. bet.

\.3) i sæin. m. præd.). || t forb. som on
i-n af mig, person, der staar i venskabs-

erhold til mig; een af mine venner. *Siig

tit hvad du som Ven af ham og mig bør
vige.Fasling.H.12. En ung Mand melder en
gammel Ven af hans Fader, at denne er

dfld. CPHansen. Nyeste dansk Brevbog. (1801).
37. Han er en nær Ven af M. Brandes.Br.I.

188. være ven af en, (nu l.br.) være ven

med en (se u. bet. 1.3^ ell. være gunstig stemt,

hjælpsom over for en. den der vil være Ven
af alle, bliver Ven af ingen. PAHeib.(HSchwa-
nenfl. H. 375) (jf. Mau. 11318). Blich. (1920).
XXIII. 109 (se sp.l055**). || t forb. som en
t-n af huset, person, der er ven med en

i'imilie (og jævnlig kommer i hjemmet; jf.

Husven^. I har altid været en Ven af vor
Mims. Holb.Er.V5. hun var Ven af Huset.
rrirl.EP.143.

1.6) i særlige forb. m. god (bedste) (jf.

god l.i). en synderlig ell. sær god ven, se

synderlig 2.1, sær 2. || som præd. Vi (o: to

unge piger) blev saa meget bedre Venner
siden. Drachm.F.1.412. Nu er hun (o: Amalie
kram) min gode Ven, og jeg tør vel sige:

dmmeT&t.Schand.O.II.134. i udtr. for at

x'nner forliges, et venskab genoprettes ell. i al

<ilm. som udtr. for at en uenighed ml. personer

udjævnes: Det er best, Herre, de slaaes, saa,

niaa skee, de blir dis snarere gode Venner
'ien. Holb.Kandst.V3. Lad os være gode
'•nner igienlAfO. jf. bet. 2.1 : Peder Ander-
n (til Agnete): Nu da! Gode Venner igien.

iiie Skielms-Mester. Jeg forlader dig det

:imen, og gir dig min Kierlighed igien.

'rønneg.11.182. Vær sød — bad han .

.

'•• saa smilende ind i hinandens Øjne. —
kal vi saa være gode Venner? spurgte han.

lRode.LivetsEkko.(1944).55. i forb. som vi

m være lige gode venner for det, det

T pH. skal tkke gøre noget skaar i vort ven-

'nb. Holb.Vgs.II.2. finder hun da for godt
' Du har Lyst til at blive paa den Fod
- i.'iig, bene quidem, og hvis ikke, ere vi

• rtor lige gode Venner. Biehl. DQ.III. 56.

Dog — skulde der ingen Omvendelse skee,
- saa haaber jeg, vi ville være lige gode
onner for det\Winth.IX.23. JHelms.0.71.
forb. være gode venner med en (ogs.

'Im. m. suhj. i eni., jf. Madv.QB. 11.22):
't. at jeg blev gode Venner med ham

nfor med Dig.Ooldsehm.BlS.I.202. han
• ære gode Venner med jer McKMunk.

''<.ll. jf.: Vindrikkeren jager Kniven i den
jende, som er nærværende. Øldrikkeren

er gode Venner og gaar hjem og slaar sit

Barn fordærvet. Rode. (Pol. "/, 1905. 5. sp. 1).

gøre sig, holde sig gode venner (nu
næppe br. (til suhj. i ent.) god ven^ med
en (ogs. atm. m. subj. i ent., jf. Mikkels.

Ordf.159), især som udtr. for at indynde sig

hos en, henh. opretholde et godt forhold til

en (for derved at opnaa fordele), da han . .

uophørlig gik, og loggrede om M., og vilde

10 giøre sig gode Venner med h&m.Rahb.Fort.
1.215. da jeg . . blev ked af det kedsomme-
lige Arbejde , . gjorde jeg mig god Ven med
Registrator (for at opnaa lempelser). Oude.
0.67. Asyltøsene . . var jo lette at lokke
(til brugsforeningen), bare hun holdt sig

gode Venner med dem. BechNygaard.G0.252.
1.7) i tiltale; tidligere ogs. (jf. bet. 2.6)

brugt som høflig, elskværdig tiltale (i konver-

sation, brevoverskrifter olgn.) til person, man
20 ikke staar paa fortrolig fod med. Ach! min

erlige Ven og troe Stalbroderl jeg er ferdig

at daane af Glæde at see dig her. Holb.Arab.

Ise. *Velkommen, gamle 'VenlTrojel.1.178.

*„Hvor kan du vente . . at finde ( I denne
Verden varig Fryd, Veninde!"

|
. . „Nei,

kjære Ven! Mangfoldigheden bøder
|
Kun

lidt paa det, jeg så\neT.''Hrz.D.III.183.
i brevoverskrifter: *Høystærede Herre! ud-
valgteste Ven!

I
Patron! og Maecenl Ew.

30 (1914).IV. 386. Høistærede Ven I Heib. (Hrz.

Breve. 164). jf. u. god 7.1. min ven brugt

som tiltaleform ml. ægtefæller: Rahb.Overs.af

Moliére: Denindbildte Syge. (1813). 25. (konen
til manden:) du trænger til Hvile, min Ven.
ErlKrist.DH.18. i tiltale til kvinde, der er

ens veninde ell. (jf. bet. 2.\) kæreste, elskede

(om kritik af denne anv. (i st. f. Veninde^ se

Hrz.(Holst.ForRomantikogHistorie.il.(1869).

517ff.). Hjort.KritLit.il.196. jf.: Ven, brugt

40 til Fruentimre i St. f. Veninde, er en Sve-

cisme ell. Anglicisme, som ei har Hjem i

vort Sprog. JCLange. Haandbog iModersmaa-
let.(1832).155): (filologen til sin elskede:)

Forstaae mig, søde Ven! der er et Noget,
|

Der altid, naar Du taler, falder taaget. //rz.

AN.162. •Lad ikke Somraerschawlet glide,

Ven,
I

Fra Skuldren ned, jeg kunde bide

den lAarestr.SS.11.21 3. •Dengang jeg drog

afsted
I
Min Pige vilde med . . |

Det kan

50 Du ei, min Wenl PFaber.VV2. jeg (salte)

mig ved Siden af hende og sagde dæmpet:
„Stakkels Ven! Jeg vidste ikke, det var

kommet saa vidt." Berg8trøm.Ve.32. || (nu
især arkais.) m. flg. personnavn. Ven (Lieb.

DQ.II.227: min Venj Sancho!/iteW.Z)^.///.

281. Alvorligt sagt, Ven Folqvard! .. see

til, I ikke kommer den Sol for nær. Ing.PO.

11.169. Kiære Ven Qeoxg.Drachm.(Brandes.
Br. 111.25). Jeg ska' si'e Dig on Ting, Ven

60 Johannes. Wt€<i.Sti/».67. •Ven Percy, rolig!

KMunk.C.13.
J|

(nu nappe br.) i forb. hr.

ven. Deres Krindringer . . lir. Ven, vilde

De behage at gjemme. Pram. V/.755. „det

behøves jo heller ikke at gjøre mange Ord,

XXVI, R«ntf7M Vm 1951 67
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naar Ordene blot ere tydelige." — „Meget
sandt, Ih. Yen." Heib.Poet.VII. 307. „siig

mig, Ilerr Ven . . hvordan hænger det sam-
men?" spurgte Herremanden . . Justitsraa-

den.CBernh.NF.il1.81. se ogs. Herre sp.lP.

jf. (i omtale): *Min elskede Herr Vens liv-

saligsøde Datter. Bagges.Ep.364.
1.8) i forb., hvor ordet forekommer to

gange. *En Ven bør dele Faren med sin

Yen.0ehl.VII.21. *Danmark saa' som Ven
hos Ven

|
Vilhelraus Bisp og Konning

Svend.
|
De Venner ene lignes kan

|
Ved

David og hans Jon&t&n.Grundtv.PS.III.lOS.
De (maa) holde vor Aftale og være hans
Ven, ligesom jeg er Ven af Deres Venner.

Goldschm.Hjl.il1.54. jeg vilde forfærdelig

gerne være Venner med dine Venner. /S^mc/i;.

F0.87. „han siger, at De har været ham en

god Ven." — „Jeg smigrer mig med i det

Hele at være mine Venner en god Ven."
Rode.Dg.73. han skal være velkommen; dine
venner er ogsaa mine venner

j || i forb.

ven(ner)s ven(ner); dels betegnende per-

son(er), der staar i venskabsforhold til ens ven.

Aaben Vexel skal følge eder (o: hovmesteren
og den rejsende adelsmand) overalt, men ved
Vens Ven, skal jeg ogsaa faae Efterretning

om eders Adfærd. Er denne ikke god, da
stoppes Vexelen strax. EPont.L.35. nu i forb.

venners venner: De rige . . Gaardejere
toge Venner og Venners Venner i fri Ind-
qyartenng. Blich.(1920).XX.89. han aflagde

. . Besøg hos Bekendte og Venners Venner.
Brøndum-Nielsen.PM.42. dels i forb. være
sine venners ven, (jf. oldn. (Håvamål)
vin sinom skal maj)r vinr vesa og SNF.
XXV11,1.36 samt u. Fjende l.i) som udtr.

for (i praksis, ved hjælp, opmuntring osv.)

at vise sig som en sand ven overfor sine ven-

ner. Goldschm.R.151. (Høyen) var sine Ven-
ners Ven og kraftige Støtte, ikke mindst
som den, der mægtede mest ved Statens
Indkøb. SigMilll.B.88. Jeg vidste, han (o:

Tietgen) var en trofast Mand, sine Venners
Ven, ogsaa sine Fjenders Fiende.MRubin.
Er.109. jf.: *Hvo det store Held ei savner,

|

Varmt at kaldes Vennens Ven (ty. orig.

(Schiller): Eines Freundes Freund zu sein).

Oehl.XlX.23.

2) forsk, dels mere spec, dels videre
anv. af bet. 1 om person i forhold til en
anden person. 2.1) om person af det andet
køn, til hvem man staar i et erotisk ell. ero-

tisk præget forhold. || om mandlig person;
nu især om kæreste ell. mand, som en pige
omgaas fortroligt, „gaar med" (uden at være
egentlig forlovet med vedk.). hans Gane er

Sødhed, og han er lutter Yndighed; dette
er min Elskede, og dette er min Ven, I

Jerusalems Døttrel JIø;s.5.i6. *Her kalder
med fortvivlet Blik

|
En Pige paa sin Ven.

Blich.(1920).VII.163. *Suk, mit Hjerte,
brist kun ikke,

| Vennen har Du, seer ham
ikke\[Gerson.J Digte.(1842).23. Anna havde

faaet sig en ven.MKlitgaard.MS. 8. *Jeg har
en Ven, en rigtig sailor,

|
der vil ta'e Keg-

ler
I

i hver en Havn.AKjærulf. Tekst til vals af
KNormannAndersen: Jeg har en Ven.(1935).2.

jf. u. bet. 1.6: Kommer en Pige ved Paa-
klædningen til at vende Vrangen ud af sin

Kiole, saa hedder det, at hun den Dag vil

blive vildfarende. Andre sige, at det be-

tyder, at hun skal faae en god Ven at see.

10 Thiele.II1.46. om mand, der staar i forhold

til en letlevende kvinde; spec. om alfons

(Dania.III.56). Søller.OE.1.150. i nyt kaffe-

brunt Sæt med Tærner, Uldskjorte med røde
Kvaster ved Linningen og Knapsko, finere

end nogen Nyhavnspiges fine Ven har Sko.
ORung.VS.24. det (er) meget vanskeligt for

Politiet at afgøre, om en Kvinde lever af

Utugt eller ikke. Skal hun tage mod Penge,
eller er det tilstrækkeligt, hvis „Vennen" be-

20 taler hendes Gasregning? Hvor er Grænsen?
PoV^'xA924.8.sp.4. jf. bet. 1.5: Nitten Aar
gammel var han i Berlin Ven af en lille

^yT^ige.Bråndes.X.502. jf. bet. l.e: Him er

. . saa tienstagtig, at hun har exponeret sig

mange gange at komme i Spindehuuset for

at gaae gode Venner til Haande, som be-

taler hende for sin Møye.Holb.Pants. 1.5.
\\

om kvinde. „Kære, søde Ven I" skrev Nik-
ander (til sin kæreste). MMøller.Jagtenefter

30 Lykke.(1910).23. jf. u. Hvermand: *Jeg ..

ey giver hen
|
En Hviid til slig en hver

Mands Ven (o: en skøge). Stub. 77. \\ uden
tanke paa person af eet bestemt køn. * Tyven,
Tyven skal du hedde,

|
for du stjal min

lille Yen. Danm Sanglege. 138. (jf. bet. 1.&) i

forb. gode venner, om mand og kvinde,

der holder af hinanden, er erotisk knyttet ti,l

hinanden ell. (især dial.) er forlovede, kæreste-

folk, (især i forb. blive, være gode venner^.

40 Af den Tale skulde Ingen slutte, at Ane og
Peer vare Kjærestefolk eller „gode Venner"
— som det hedder. Tolderl.F.111.94. Der
var . . en Karl og en Pige, som i længere

Tid havde været gode Yenner.Halleby.165.
man hængte Set. Hanskaal, saakaldte Kæ-
restekaal, parvis op i Stuen — dog ikke

som Pynt, men for, at man af Planternes

Vækst kunde tage Varsel af, ora et Par
formentlige gode Venner vilde faa hinan-

50 den. HPHansen.Renlighedigl.Dage.(1928).ll.
Feilb. UfF. (dagl.) som præd. til subj. i ent.

(i forb. m. præp. med til angivelse af den

anden part): (karlen havde) tjent her (paa
gaarden), og saa var han bleven godevenner
med hende (o: en af pigerne). Blich.(1920).

XXIV.61. hvordan (kan) en Pige, som er

forlovet med en Bagersvend . . paa samme
Tid . . være gode Venner med en Røgmand?
StoreBededagsaften.(1864).14. mon han kun-

60 de blive gode Venner med den naadige Frue,

ligesom den Skytte blev det? JPJac.1.258.
TomKrist.EA.95. spille gode venner, se

III. spille 8.2. 2.2) person, man Staar i et

vist bekendtskabsforhold til, fx. fordi vedk.
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hører til ens omgangskreds, forretningsforbin-

delser (jf. Forretningsven^, kolleger, politiske

meningsfæller, fordi man jævnlig træffer sam-
men med vedk. ved selskaber, møder, fester

lign. (jf. Klub-, Selskabsven^; tidligere ogs.

om slægtning (Moth.Vllé). ieg (lader) nu
mine breve circulere om til alle gode ven-
ner som ieg har regninger med. Holb.Brv.68.

„Fries & Comp. ere mine Venner" hedder
paa dansk; jeg har sagtens aldrig i mine i'o

Dage enten seet de Mennesker, eller hvad
deres Person angaaer hørt enten godt eller

ondt om dem, men jeg giver dem, eller de
give mig, noget at fortiene. Rahb.OmVenskab.
(1800).87. »Venus kun lider To og To;

|

Men i Selskab er Evan kun fro,
| Og blandt

Venner han tager sit Sæde.OeftJ.XX.2(?5.

*Paa Forelæsninger jeg saa gaaer hen,
|

Hvor mellem Venner prægtigt jeg mig
morer.PalM.(1909).II.63. *Ak ja, man bliver 20

bedt jo saa mange Steder om,
|
man husker

ikke alle sine Venner.Hostr.G.25. Politiske

Venner kunne være personlige Uvenner,
VSO. venner i kruset, se u. I. Krus 1.

ij. bet. 1.6 : „Han er min gode Ven" siger i

Mmindelighed ikke andet, end jeg har
indertiden seet den Mand, talt med ham,
spillet Partie Whist eller L'horabre, eller

drukket en Flaske Viin med \ia,m. Rahb.Om
Venskab.(1800).83. i forb. som trykt, ud- 30

fivet for venner, om publikation beregnet

vr en nærmere kreds (og ikke til alm. salg

i boghandelen). H. C. Sneedorff's efterladte

Digte. Saralede af K. L. Rahbek. For Ven-
ner, bogtitel.1829. Tovelille. Skuespil i tre

handlinger. Trykt for venner. Pot'/Hansen.

(bogtitel.1902). se ogs. u. Manuskript. || især

i fit., brugt t en forfatters fortrolige tiltale til

dem, han henvender sig til (især i et digt).

T;!'.' (lin Vægt, min Ven! læg i den ene Skaal: 40

lan.'t Liv, hyppig Livslede (osv.) . . og i den
Aii'itn: kort Liv, kraftigt Liv (osv.).Blich.

(l'riH). XXIII. 103. »Mine Venner i den
iinske Sommer! | Mindes I den vidtforreiste

'\and.PMøll.(1855).I.63. »Eiskte Venner i

mit Hjemlands D&WIlrz.D.IVll. »Venner,
seer paa Danmarks Kort. Rieh.VL.f3J. || vor

' 'irugt $om (fortrolig) omtale af en i et

rt arbejde optrædende person, som man
" ^liftet bekendtskab med (oftest om hoved- 50

'Tsonen).JSneed.V63. Hermes gjættede ..

' 'li'^e havde fundet sin Elsker . , Vor Ven
le fuldkommen rigtif;t.Gylb.(1849).IV

hun) betragtede denne lykkelige Om-
i^hed med større Klogskab . . end vor
Johnsen. //rz.JJ. 7.2/. »Her holdt vor

Ven UmU.Rørd.Jfl. 1.206.
|| (jf. bet. 2.i)

'>m venlig, fortrolig betegnelse for person,

^nan ofte ser, meder, ell. person, man sætter

rix paa, god/ kan lide; vist kun i forb. som to

I, vor(e) ven(ner). Om nu et Dansk
ib bIo^ sig sammen og sagde vi vil

Rt Episk Digt taget af den Danske
rie . . Vor gode Ven Ewald skal prøve

deTTpaa,.Ew.(1914).IV365. der kommer min
(ell. \ot) ven skorstensfejeren • vore røde
venner, se IV rød 4.2. 2.3) om deltager,

medbroder i et religiøst fællesskab ell. om
troende i forhold til guddommen (ell. om-
vendt); spec. om tilhængere af indre mission
ell. grundtvigianismen ell. (især i flt.) brugt

af præsten i tiltale til menigheden; (bibl.) om
person, der staar i et særlig nært forhold til

gud (spec. Abraham), du, min Tjener Jakob,
som jeg udvalgte, Abrahams, min Vens,
Sæd\Es.41.8. (Jesus til sine disciple:) Men
jeg siger Eder, mine Venner! frygter ikke
for dem, som slaae Legemet ihiei.Luc.12.4.

*Seraphers Gud, Du er tillige,
|
Vor Fader

og vor omme Yen\ Ew.(1914).V20o. »Ven-
ner! sagde Guds Engel blidt:

|
Hvorfor er

nu I hainge?Grundtv.SS.III.39. Vi foreslaa

derfor Dem og Deres kirkelige Venner blandt
Mænd og Kvinder at mødes her Onsdagen
den 6te September (0: til vennemøde). Kirke-
tid.1865.635. naar jeg saa spørger: men hvad
er da saa Kristi Gjerninger her i Danmark?
da svarer jeg: Venner, det er de Hellige.

VilhBeck.LK.I.41. „Saa er vi altsaa alle-

sammen (0: menighedens tillidsmænd) sam-
lede," begyndte Sogneraadsformanden . .

„Vi har idag en meget vigtig Meddelelse at

gøre jer, Venner." Pont.FL.(1892).27. Det er

kun Verdens Børn, der forsøger at spøge
med den Slags. Jeg forstaar nu, at du ikke

hører til Vennerne mere. ErlKrist.Ler.(1930).

101. Kvækere, selv kalder de sig „Vennerne"
(Friends) og deres Samfund for „Vennernes
Samfund" (Society of Friends). Sal.'XV 72.

Abraham . . blev kaldet Guds Ven. Joc.2.23.

Da saaes der Tunger som Ild og Glød,
|

Guds Venner (0: apostlene) de fløi i Munden.
Grundtv.SS.II.272. Naar Præsten kommer
til den syge (med sakramentet), siger han:
Kæreste Guds Yennerl Alterbog.456. »Her-
rens Venner ingensinde

|
mødes skal

for sidste Gang. J Schjørring. Sange og Rim

.

(1898).27. saadan skal den Tid være, der

gaar forud for Herrens Gjenkomst, — en

saadan Foraarstid, da Himlens Kræfter ville

røre sig i alle Herrens Venner paa Jorden.

VilhBeck.LK.I.41. Herrens Wenner. Wied.A.
67. 2.4) (bibl.) i det gi. testamente: hæders-

navn for kongens højeste embedsmand, raad-

giver. Nathans Søn, Præsten, var Kongens
Ven.lKg.4.5. 2Sam.l5.32(1931; 1871 afvig.).

gør som Kongen befaler . . Da skal du og

din Slægt komme til at hore til Kongens
„Wenner". lMakk.2.18(1938). 2.5) person, der

staar paa ens side, er rede til at hjælpe en,

spec. t krig kæmper sammen med en (mods.

Fjende^; ogs. om et folk, en nation i forhold

til et andet folk. Jonathan . . bad Naba-
thæeme, sine Venner, om at maatte betroe

dem sit Tros. lMakk.9.35. Jøderne bleve er-

klærede det Romerske Folks Venner og
allierede. //0/6.J//. 7.696. to Nationer, som
i 60 Aar have været WenneT.JIiaden.(Kri-

67*



1063 Ven Ven 1064

tisk Journalirr1.339). *Vore Venner (orig.:

vort Anhang). Oehl. IV 69. „Danmark" —
svare I mig — „er alligevel for svag en Stat

til at kunne, uden fremmed Hjelp, forsvare

sig mod de Stærkere; derfor maa det søge

disses Venskab." — Venskab? Den Svage

har ingen Ven; den har, i det bedste Fald,

kun Beskytter. Blich.(1920).XXIII.109. paa
Valpladsen maa Lægen ikke gøre Forskel

ml. Venner og Fjender. DÆJEf. se ogs. u.

Fjende l.i. ;;/.. som vj ey vidste, ora det

(o: et krigsskib) var Vend eller Fiende, saa

torde vj ey troe h&m. Æreboe. 192. \\ see

en Fraadser og en Viindranker. Tolderes
og Synderes Ven (o: Jesus). Matth.11.19.

Jesus hånd er Syndres Yen. Brors. 111.

2.6) (jf. bet. 1.7 og u. bet. 2.2 slutn.; talespr.)

brugt (især i forb. m. visse attrib. ord) som
led i tiltalesætninger ell. som tiltale til person

(der ikke hører til ens venner (1) i egentlig

forstand, men enten staar en nærmere ell.

fjernere), som udtr. for paataget fortrolighed,

venlig indstilling, nedladenhed; ogs. (udtalt m.
særlig tone) i vredesytringer, trusler olgn.;

især brugt af ældre til yngre, spec. af voksne

til børn, ell. brugt til tyende, folk af lavere

stand, (husbonden) sagde til Een af dem
(o: arbejderne): Ven! jeg giør dig ikke Uret.

Matth.20.13. Børne-Vennen Et Uge-Blad . .

Mine kjære smaae Yennerl Ew.(1914).V109.
mine unge Venner (i tiltale til de kvindelige

elever). Tode.Tale.(1787).13. [\ i forb. min
ven. Fruen (til datteren): *„Nu, hvor gaaer
det med min Yen?" Hrz.AN.57. (faderen til

datteren:) *du . . klæ'r dig for kostbart,

min Yenl Røse.MD.46. * Hendes kæreste var
slagter . .

|
før han så sig for, så stak der

|

et par næver i hans syn:
|
der, min ven,

|

har du den
|

fra en blikkenslagersvend.

50 skæmte- og gade-viser. (1872). 31. (lærer til

elev:) Naa saa du snyder, min YenWl Soya.
HF.48. jf. bet. 4.i : *0g Ørnen gik til hende
(o: uglen)

\ Og sagde: hør min Ven!
|
Naar

mener du, at du vel
|
Kan komme dig igjen?

BoisensViser.327 . ogs. i forb. som min brave,
fine, gode ven ell. (i flt.) I gode venner
olgn.: (værten til) Jule-Compagniet . .: „Vel-
kommen I gode yenneT\"JRPaulli.JM.38.
Blinde Mand: „Vil I da følge mig hiem,
min gode Ven? Thi dend som skulde leede

mig er borte." smst.53. Hør, min gode Ven,
er det dig, som har stiaalet vore Æbler?
VSO. Lad være at gaa og sjask med dig

selv, min brave Yen. KSech.MV207. (politi-

betjenten:) Nu er du anholdt, min fine Ven!
Duelund. N. 44. (jarg.:) hvad er Din Me-
ning, min smækfede Yen? Uglen.^/nl855.
7.sp.l.

II
* forh. lille ven olgn. (fruen til

karlen, der kommer med gaver:) Der, lille

Ven, der har Han en Rigsdaler i Drikke-
penge. SeiJ.Poei.F/.25. *0p igen, lille Ven!

|

Det har ingen Nød
|
Med et lillebitte Stød.

[KHWith.J Børnebog. (1865). 52. De (o: den
mand, i hvis have Kaj har stjaalet æbler)

maa ikke gøre mig noet — tigger Kaj! —
Naa, ikke det, ja kom Du bare med mig,

saa skal Du se Løjer, lille Yenl CHans.
BK.45. se ogs. u. IH. lille 7. || de(n) gode
ven(ner), (dial.) brugt som venlig ell. høf-

lig tiltale (ogs. til fremmede), „med Forlov

at spørge, hvor er den gode Ven fra?" —
Man opholde sig ikke over saa ufiint og
ligefremt et ^^ørg%maal\Blich.(1920). XIV.

10 35. (den jyske onkel til nevøen:) „Værs'god
og kom indenfor, de gode Venner. Hvem er

det. Du har med Dig?'' CBernh.XI.16. se

ogs. AaHans.BUS.80.
3) person, der er sympatisk indstillet

til, synes godt om noget. 3.1) person, der

holder meget af, sætter megen pris paa noget

(af en bestemt slags) og (ell.) søger at (op)-

hjælpe, fremme, forsvare det ell. ofte sysler

med, viser sin interesse for det; velynder;
20 ynder; dyrker; protektor. Grundstenen

blev lagt af Frederik Kongens Søn Folkets

Ven. Thaar. (indskriftpaa Frihedsstøtten i Kbh.
1792). *Hver Glædens Ven

|
Og hver dens

troe Veninde. Frank.SD.283. Oldgransknin-
gen har mange Yenner.Rask.Br.L211. Hyr-
dens milde Stemme kalder

|
Sandheds Ven-

ner til Hans B.uns.Oldenburg.S.8. En af

Danmarks gode Venner, Sir C. G.BerlTid.

^''/i.l950.Aft.8.sp.2. hvo som vil være Ver-
30 dens Ven, bliver Guds Yienåe.Jac.4.4.

Høysg.S.189. \\ om person i forhold til dyr

(jf. DyrevenJ. *Den (o: spurveungen) fryg-

tede ikke sin lille Ven,
|
men flagrede kjærlig

til ham hen. Kaalund.224. \\ i forb. m. præp.

af (sj. skrevet aå). De (har) stedse viist sig

(o: Dem) een Ven af lærde og herlige Viden-

skaber. Thielo.M. dedik. *jeg er en Ven
|

Af raske, kiække Syenåe.Oehl.XXXI.281.
Ørvarodd havde ikke Lyst til at fortælle sit

40 Eventyr, han var aldrig en Ven af mange
Ord. smst. XXXII. 100. en Ven af Thee.

Kierk.VI.81. Justitsraaden var en Ven af

Naturen . . Justitsraaden protegerede Na-
turen, han forsvarede den mod det Kun-
stige.JPJac. //. 278. Indbydelse til Venner
ad Kolds Skole . . Derfor bede og indbyde
vi alle Venner ad denne Sag til virksom
I)eelt&gehe.opraab.l870.(OrdbS.). Han er

en Ven af Fruentimmer og Viin. FS'O. han
50 var en stor Ven af den ædle Rubinvin.

ArthChrist.DT.163. (nu 1. br.) m. inf. som
styrelse for af: jeg er en stor Ven af at

haabe det bedste. Riber. (Egeria. 1,2. (1805).

110). *jeg er ingen Ven af
|
At gaae i

mørke Skove seent paa Aitnen.Heib.Poet.

111.113.
II

(foræld.) forkortelse for Bondeven
(1). [ARecke.JEn ny og gemytlig Vise om Valget

i Ringsted d. 30te Novbr. 1858.1. \\ ofte som
2. led af ssgr., se fx. Bog-, Bonde- (1), Bør-

60 ne-. Dame-, Dyre-, Folke-, Freds-, Kunst-

(1), Menneske- (1), Naturven; som eksempel

paa mere tilfældige dannelser kan nævnes:

Han var en stor Haveven og arbeidede i

den særdeles store B.a\e. MCBech.U.185.
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3.2) CP person, der legunstiges ell. protege-

res (af omstændighederne, højere magter) i et

vist (især personificeret) forhold; yndling.
Medgangs Ven har lært at smiile.67tt6.45.

han er Lykkens Yen. FOuldb. S.28. *Urania
sin Ven (o: Tycho Brahe)

|
Vil et andet

Hjem herede. Heib.Poet.IX.il . 3.3) i forb.

være ven med ell. (m. fit.s-subj.) være
venner som udtr. for at staa paa en god fod
med (jf. bet. S.2) ell. holde af, synes om noget

(jf. bet. B.i).
II

m. toleddet subj., hvis ene led

betegner dyr, ting, forhold (se bet. i), løg og
jeg er ei gode venner. Moth.Vllé. naboens
hund og jeg bliver aldrig gode venner I

||

især i forb. m. med. Modsat Ploug vilde

(Hostrup) være Ven med den nye Tid.Vilh

And.Litt.III.608. han var lige saa lidt som
andre Mennesker Ven med Sjap og Slud.

Lauesen.KV.45. Holstein er . . Ven med hele

Naturen. KBalslev.Holstein.(1941).96. (i per-

sonificering:) *Jeg (o: havren) er Ven med
Dug og Grødevejr, |

Ven med Landets lyse

Bø^etrddr.Aakj.VVF.138. (dagl.) i flt. som
præd. til subj. i ent.: den brutale Skjæbne,

som jeg aldrig har været rigtig gode Venner
med. BalthBang.S.105. Jeg kan ikke blive

gode Venner med alle de tossede Møbler , .

jeg ser mig arrig paa dem. Schand.TF.il.220.
*med Skovblomster er og blir jeg Venner.

SophClauss.DV.n8.
4) om dyr, ting ell. forhold. 4.1) om dyr,

der staar i lignende forhold til et men-
neske ell. andet dyr som en ven (1) til

en anden, ell. føler sig nært knyttet til

et menneske (jf. ogs. Myreven/ Blis (o: en

hest) og jeg skal følges ad, han er min sidste

Ven paa Jorden.Blich.(1920).VII.33. *To
Drosler sad paa Bøgeqvist,

|
Saa gode Ven-

ner var de vist. Winth.V1.46. De to Venner
(o: killingen og hundehvalpen). Kaalund.228.

Katten og Hunden ere sielden Venner. VSO.
jf.bet.å.2: Vor Ven Stæren. JKrohn.(bogtitel.

1891). 4.2) som fortrolig betegnelse for
noget, som man har megen forbindelse
med, kendskab til. (især i forb. m. poss.

pron.). Vor Ven Pesten vedbliver som før

at drive sit XJvæsen.RudBay.EP.II.60. (i)

Opera Comique . . faaer man foruden gamle
gode Venner som „Den hvide Dame", „Po-
stillonen fra Lonjumeau" . . osv. ogsaa Ar-
beider af den nyere franske Skole. Watt.PF.
84. min sorte ven, se IV sort 4.1. 4.3) om
dyr ell. ting, forhold, som ynder, hol-
der af noget (jf. Solvenj; især i forb. m.
gen. ell. præp. af. *al Vemods Ven, den hulde
Maane. FGuldb. II. 60. Vinteren er ikke de
Fattiges Yen.VSO. O Broder (o: odderen),

Ven af Luft og Vand,
|
beskyt dig, var

dig i vort Lsind\JVJens.VL.51. jf. bet.l.i:

*I har Lykken til Ven,
|

I seirer uden Møie,
hvor I Jer vender hen.Hauch.SD.il. 237.

4.4) ting ell. forhold, man holder af,
sætter stor pris paa og (ell.) nyder, sø-
ger trøst, opmuntring hos, hygger sig

med. de daglige Venner, ieg sidder ibland,

ieg mener min liden Bogsamling. Lange&eA;.

Breve.493. Eensomheden var nu bleven min
kjæreste Yen. BalthBang.S.25. For hende var
disse gamle Mahognimøbler . . fortrolige Ven-
ner. i2t9e<."/8i5i3.7.sp.6. vilde Fyre, som .

.

ikke kendte bedre Ven end Brændevins-
flasken. EBertels.D.176.

5) i talrige talem. og ordspr. (hvoraf kun
10 de almindeligste nævnes; se ogs. u. bet. 1.3

samt iøvrigt Mau.ll291ff. Krist.Ordspr.380 f.

626 f.). 5.1) som subj. ell. præd. (ingen af de
herhenhørende talem. og ordspr. er nu alm.).

det (hedder) i Ordsproget: Een Fiende er

formeget, og 100 Venner ere ey nok. Holb.
MTkr. 190 (jf. Wander. Sprichworter-Lexikon.

1.(1867).967). Krigsretsdommen (o: spids-

rodsstraf) blev efter nogle faa Dage exekveret,
min arme Ryg til Ve og Smerte, men som

20 der siges: selv i Helvede findes der Venner —

,

saaledes fandt jeg . . nogle opmuntrende
Trøstegrunde i de af Gasselaufen saa vidt
berømte Tyskere, der stedse tilvinkede mig:
hallt dir Msch\Cit.l833.(Museum.l892.I.
38). En god Ven er Guld værd. Mau.11345.

jf. u. omgaa 6.1 : Siig et Menneske, hvilke
Dine Venner ere, og han kjender Dig. Kierk.
IV139. gamle venner og gamle veje ell.

vine er de bedste, se Vej 1.2, IL gammel
30 2.4. bedre er ven i nød end guld i skød, se

II. Nød 2.8. bedre faa venner og trygge,

end mange, som vende rygge, se tryg l.i.

Natten er ingens (Winth.RF.35) ell. intet

menneskes (Ing.VSt.l5. Gylb.KV166) ven
ell. ej hver mands ven, se Nat 1.5. 5.2) som
obj. (og hens-obj.). den har faa venner, som
har mange grønne grave, se grøn l.i. sand-
talende har faa venner, se sandtalende, rig-

dom har venner nok, se Rigdom l.i. du
40 har nok en sulten ven, (dagl.) sagt (spøg.)

til person, der har glemt at spise noget af
sin mad, ell. som (af uagtsomhed) smører
sig et nyt stykke mad, før han har spist

det foregaaende. Krist.Ordspr.615. UfF. sml.

Krist.Ordspr.nr.10098. laan din ven og kræv
din uven, se laane l.i. i nøden skal man
kende sine venner, prøver man bedst sine

venner, se II. Nød 2.8 (jf. u. I. Glød 1.2 og

Springdans^, nælden brænder baade ven og
50 fjende, se I. Nælde 1. 5.3) styret af præp.

(ell. adv.). „det er vore venner, vi skal
leve af", sagde kræmmeren (Mau. 11337)
ell. prokuratoren (PNJørg. ER.9). man kan
ikke gøre sig til plovstud for enhver god
ven, se Plovstud. gud bevare ell. fri mig
for mine venner; mine fjender skal jeg

nok selv faa bugt med olgn. (om oprindel-

sen se Vogel-Jørg.B0.211): det gamle Ord:
frie mig kun fra mine Venner, for mine

60 Fiender skal jeg nok selv hytte mig. Cit.

1839.(Orundtv.B.II.308). Mau.11338. Gud fri

mig for mine Venner, mine Fjender skal

jeg nok k\3ire\ Larsen-Ledet. LK. 11. 30. sid

din ven nær, men sid ikke laaret af ham.



1067 ven Tønde 1068

se Laar 1.2. til sin ven skal man komme
buden i medgang, ubuden i modgang, se

Medgang 1. hav hellere maanen til ven end

alle stjerner, se Maane 1.2. 5.4) i gen. (se

ogs. u. bet. l.sj. din skaal og min skaal og

alle gode venners skaal, se Skaal 4.2.

II. ven, adj. se væn.
Ven-, i ssgr. se Venne-.

^^oiift GU SS I VenG

Vend', et' ell. (dial.) en (Gravl.AB.47.

Woel.RT.42. jf. Feilb.). [væn'] flt. d. s. (no.

d.s.; vbs. til II. vende 9 og 17; sml. Haande-
vend; især dial.) (kortere) tur (især: tilfods)

til et sted og tilbage igen ell. (kortere) rund-
tur til forsk, steder og tilbage til udgangs-

punktet; trip; vending (4.3); ogs.: kort vi-

sit, ærinde et sted; svip. (han) kom hjem
fra et lille Vend i Byen. Vejrup.KM. 215.

„et lille Vend til Hamborg" var heller ikke

saa let den Gang. HPHanss.T.36. især i forb.

som gaa, komme, løbe, være, maatte,
skulle, ville et vend et sted (hen). Vil

De ikke komme et Vend over til Fa'r;

han vilde gjærne tale med Dem. Feilb.BL.
90. „Hvor vil Du hen, Rasmus?" spurgte
hun. „Jeg vil et lille Vend til Hamborg!"
HPHanss.T.36. Jeg maatte et Vend hen
paa Rigså&gen.BerlTid.^yiil944.Aft.5.sp.2.
Da jeg om Eftermiddagen var et Vend
oppe paa Redaktionen, traf jeg O. Larsen-
Ledet. LK. IV 106. Feilb. vend-bar, adj.

['væn-] (til II. vende l-2j. I) (fagl.) om tøj,

stof: hvis vrange ell. inder-, bagside er af
en saadan art, at den kan vendes udad og
bruges som yderside. Slaabrok eller Hjemme-
jakke? . . Vi har noget for enhver Smag
— baade de rolige ensfarvede og de mere
livlige, ternede. Hvis man da ikke fore-

trækker den allersidste Nyhed: den vend-
bare Slaabrok, den er nemlig rolig paa den
ene Side og livlig paa den anden I PoZ.Vi«

1934.7. Crepe Satin er en saakaldt double-
face (vendbar) Vare, hvilket vil sige, at
Varen er forskellig paa Over- og Under-
siden, og at begge Sider kan benyttes som
'Retsiåe.Sterm.Textil.(1937).151. 2) om
redskabsdel: som lader sig indstille i forsk,

retninger. Telegraftang med vendbare Skære-
knive. FærA;f.33. Tværsæder, forsynet med
vendbare 'Rygg9.DagNyh.*yil929.15.sp.6. I

Ovne med vendbart Blus giver Regulationen
af Under- og Overvarme sig selv.Poi."/»
1948.6. sp. 7. om cykelstyr: som kan drejes

(og aflaases) horisontalt: PolitiE.KosterbVUo
1923.3.

I. Vende, en. se II. Vender.
II. vende, v. ['væna] præt. -te (sj. skrevet

vendde (Holb.Intr.L161), vente (smst.162))
ell. t -ede (Holb.Herod.392. LTid.l720.Nr.
21.6. Thurah.B.228. jf.: jeg vendede, con-
tracté jeg vendte. Holb.Orthogr.112 samt præt.
pass. vendedes. Moth.VlW (men præt. aktiv:
vendte, smst.)); part. -t [væn'd] ell. f -et
(Holb.Kh.91. sa.Ep.nL446). vbs. -ing (s. d.),

jf. Vend. II
de smsatte tider dannes som regel

V. hj. af have; i de virkelig intr. anv. (hvori

intet obj. kan tænkes tilføjet, fx. 27.2, 31.5,

33.2, 34.3-5^ foretrækkes nu være for have,
der tidligere var det alm. (se eksempler u.

31.5, 34.3J; i de tilfælde, hvor til en intr. anv.

findes en tilsvarende trans., er der stor vaklen

i opfattelsen af participiet og brugen af hjælpe-

verbum ved den intr. anv., fx. skibet, strøm-

10 men, vinden er ell. har vendt, se ogs. eks-

empler u. bet. 18.2-3. (glda. vennæ (Mand.33),
wendæ, wændæ, æda. wændæ (AM.), sv.

vånda, no. vende, oldn. venda, oeng. wendan
(eng. wend, gaa; nu i alm. spr. kun i præt.

wentj, oht. wentan (nht. wendenj, got. wand-
jan; (kausativ) til III. vinde, sno, dreje, og

besl. m. vandle; jf. bevende (bevendt), for-

vende, ind-, udvendig og u. tungvendt || der

er betydningsberøring (i bet. 4.6, 6.4 og IB) m.
20 vænne, og da der tillige i nogle former er lydligt

sammenfald ml. de to ord, sker der undertiden
en ortografisk sammenblanding, jf.: (eleven)

kand . . vendes til at lære General-Bassen.
Thielo.M.15. de hvem Livet . . ikke diede

ved Medgangs Melk, men som tidlig bleve

vendte irdi.Kierk.IIL39. det skal jeg vende
dig af med. ICGottlieb.Derude fraHærensElev-
skole. (1911). 117. Du kan lige saa godt
straks vende dig til den Tanke, lille Mor,

30 at jeg selskabelig set aldrig bliver nogen
stor Sukces. B.T.^/iil941.6.sp.l. se ogs. Krist.

Ordspr.nr.10112.10359 samt u. vænne || om
forb. ende og vende, vride og vende se

II. ende 1.4, vride; om forb. vende og dreje
se u. bet. 1.5, l.ii, 6.1, 5.3, 6.4, lO.i, 11.3,

14.2)

A. m. (ikke-refl.) obj.

I) bringe en ting, der ligger ell. staar i en

vis stilling, i en ny stilling, hvorved en anden
40 side, flade ell. ende end den hidtidige, spec.

den modsatte af denne, kommer øverst ell.

yderst; dreje, rulle, vælte osv. om paa
en anden side, ende, ell. dreje, krænge
indersiden af noget udad. I.l) i al alm.

naar man ved Maaltidet faaer et Been af

Fisken i Halsen, skal man blot stiltiende

vende det Stykke Brød, man har til Maden,
saa gaaer Benet ned. Thiele.IILI17. Kasta-
nietræerne spænde

| For Muren en løvrig

50 Rad;
|
Tungt Vaarzephyrerne vende

|
Det

femfingrede Blad. PMøll.(1855).L113. gamle
tandløse Folk . . maa vende Maden i Mun-
den. Kierk. P. III. 24. Han vendte Bogen

,

som man gjør, naar man strax vil tage

fat igjen, og gik nd.Goldschm.Y75. vende
en Dyne . . Dugen. Lewn. vende et Foster.

VSO. vende skraaen, se TV. Skraa. den
sten, som tit vendes, bliver ej mosgroet,
se Sten 1.3. m. h. t. person (levende væsen):

60 vende den Syge.Lew'n. sml.: nu ell. saa

vender vi madam Svendsen, se Madamme 1.

1.2) m.h.t. hvad der skal behandles ell. paa-

virkes paa begge (alle) sider. \\ m.h. t. hvad
der tørres i luften, vende Kovn. Bl&T. vende
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hø, se I. Hø 1. vende tørv. Hvad hedder

det? (1947). 467. UfF. || m. h. t. madvarer
under tilberedning, han (greb) Kødhamme-
ren og bankede løs paa en I3øf, Haanden,
der vendte Kødet, rystede. ErlKrist.DH.135.
især, dels: dreje, rulle noget rundt i et stof,

saa det overtrækkes deraf paa alle sider. Fri-

kadeller laves af Fars, som man tager med
en Ske (og) vender i Mel eller Rasp paa et

Spækkebrædt. Martha.Fars og Postejer. (1916).

22. naar (sukkeret) er brunt og skummende,
kommes de grofthakkede Nødder i og ven-

des rundt. Bagning.61. dels: lade en anden,

spec. den modsatte, side komme nærmest il-

den; m.h.t. stegning paa spid (jf.bet. l.u):

dreje. Ephraim er som en Kage, der ikke

er yendt.Hos.7.8. *han . . vender (ikke) min
Hare saa jevnt, som han skulde (o: ved

stegning paa spid). Riber.11.168. *Juleaften,

o hvor er Du sød,
|
Saa skal alle Folk ha'e

Risengrød,
|
Æbleskiven bliver flittig vendt,

|

Gaasestegen er til Bag'ren sendt. P/^a&er.

VV114. (han) gled lydløst hen (til kakkel-

ovnen) og vendte sine Æhler. AHenningsen.
Byenerobret.(1945).13. vende en pandekage,
se Pandekage l.i. vende stegen, se I. Steg 1.2.

vende noget paa spiddet, se 1. Spid 1. dels

(kog.) hælde i ell. paa noget (ved at vende hun-
den paa beholderen i vejret). Tilsidst vendes
de stiftpiskede Hvider i Deigen.Bagning.il .

1.3) ('^7. tørvevende^ m.h.t. jord(overflade):

ved gravning ell. pløjning bringe oversiden af

det øverste jordlag nederst; især i forb. vende
jorden, stubben. Den egentlige Hensigt
med Pløining er at vende Jordskorpen.
Olufs.Landoecon.166. Kornet (er) kjørt ind.

Roer og Kartofler tagne op og Stubben
vendt. Bogan.1.134. *Henad en Ager gik

|

en Bonde og vendte Sværet,
|
langsomt brød

han Jorden
|
med sin gammeldags Træplov.

ThøgLars.Søndengalm.(1926).101. nogle drif-

tige Folk . . var gaaet i Gang med at vende
Jorden paa den tidligere Losseplads. PoZ.^/e

1942.2.sp.3. jf.: Forsøg paa Hjærnearbejde
af et Væsen, der ikke var anlagt til anden
Gerning end at grave Jord og vende Møg.
EBrand.UB.180. om redskabet: (den ene slags

plov er) egnet til at vende det stive engel-

ske Ler, (den anden er) i Stand til at vende
det løse Sand. Møll.H.IY 608. Nu har Plo-

ven paany vendt Markerne. JacPaludan.L.22.
1.4) m. h. t. genstand, der normalt staar i en
vis (lodret, oprejst) stilling, især paa den ene

ende (flade): dreje (en halv omgang), saa det

øverste kommer nederst; ogs. (uegl.) m. h. t.

bogstav, billede olgn.: sætte, anbringe paa
hovedet, omvendt. Vende Timeglasset. u4p^.
(1772).III. vende Glasset. Fisker.SøO.(jf.u.
kere Ij. vende Loggeglasset. Scheller.MarO.
ska' vi lige vende Bægeret (o: rafle), in-

den vi ska' hjem. Pol.*/iol943.Sønd.ll.sp.4.

vende paa hovedet, anbringe i en stil-

ling, modsat af den rette, (et bogstav) vendt
paa Rovedet. Byskov.M.215. Vignetten . . er

vendt paa Hovedet. EhrencrM.F.X.320. jf.

u. bet. 2.1 (1. br.): I Skraalhalse . . tror, at
man kan vende op og ned paa Samfundet,
som man vender Bunden paa en Skralde-
spand. i?0M;ai<. DB. 69. vende bunken, se

I. Bunke l.i slutn. vende bøtten, (nu især
i videre, billedl. anv.) se I. Bøtte l.i (jf. u.

Prædikenbøtte^.
||

(især dial.) uegl., i udtr.

for at give (et barn) en endefuld (ved at lægge

10 det over sit knæ med enden i vejret), ikke et

Kuk vil a' høre — ellers skal a' min Salig-

hed vende jer Unger. BechNygaard.G0.21. jf.

u. bet. 2.1-2 og 3. 1.5) m.h.t. mønt; spec. som
udtr. for at kvie sig ved at give den ud. Fat-
tige Folk som vi maae vende en lille Sølv-

mønt tre Gange, inden vi give den ud. Hrz.
XII.206. W. var , . nødt til at vende hver
Øre, da han . . overtog (bladet Kbh.), som
kun gik smaat. BerlTid.yil940.M. 7. sp.3.

20 *Ved Disk og i Køkken blev Hverdagens
Del

I
at vende hver Øre, vi bruger. Arbejder-

sangbogen.'^ (1947). 332. vende skillingen
ell. hver skilling, se Skilling 3.1. Førend
(tyskerne) gir et Par Skilling ud, vender
og drejer de dem en halv Snes Gange i

Haanden, og saa putter de dem som Regel
tilsidst i Lommen igen. KLars.SF.79. Stands-
personer vender og drejer hver Rigsdaler,

de giver ud. Leop.TK.3. 1.6) m.h.t. (side af)

30 (spille)kort, blad i bog, avis osv. ||
«{k lægge

saaledes, at den modsatte side (bagsiden ell.

billedsiden) kommer opad; spec: faa et vist

kort, en vis farve frem ved at trække et kort

(af en bunke) og lægge det med billedsiden

opad. Kortbunken lægges foran den tabende
med Bagsiden opad, og så skal han vælge
sig et bestemt Kort. Der vendes nu af dem,
indtil dette Kort kommer, og så er han fri

for videre Tiltale. Vendes et Es, skal han
40 bankes på Ryggen. Krist.BRL.654. Har han

nu Kortet, vender han det i Vejret, smst.650.

De kender måske at vende klørknægt om
en krone. Socialdem.^^/»1950. 6. sp. 5. vende
trumf, se I. Trumf 2.2. || m. h. t. blad i

bog, hæfte, avis osv.: ved at blade om faa
næste side for sig (under læsning, ved spil

efter noder olgn.). *hvergang et Blad jeg

vender (0: i en bog). Røse.MD.42. Det er

knapt, de tør vende et Blad (0: i regnskabs-

so bogen). Hans Povls. HF. 43. *Blad paa Blad
blir vendt.KBecker.S.III.25. vende 'blad,

blade om (til næste side). Grundtv.Krøn.8. hun
anvendte den største Forsigtighed, naar hun
vendte Blad, thi hendes Mand led ikke, at

hun læste saadan midt paa Dagen. Schand.
VV.174. (han) vendte Blad for (klaverspil-

leren). EChristians.Hj.236. om vende bla-
det brugt i billedl. anv. se u. 1. Blad 3.2.

1.7) m.h.t. beklædningsgenstand: gøre inder-

to siden, vrangen til yderside.
\\ (jf. bet. I.9)

krænge beklædningsgenstand, saa vrangen kom-
mer udad. Vende en skiden Skiorte og bruge
den paa den anden Side.vAph.(1772).III.

Den, som bliver vildfarende paa sin Vei,



1071 vende vende 1072

behøver blot at aftage et af sine Klædnings-

stykker og at vende det, saa vil han strax

see, hvor han er.Thiele.IIL72(jf.SvGrundtv.

DF.266). vende Handsker, Strømper. MO.
i talem., se u. I. Kælling 1.4, Renlighed l.i.

vende sine bukser, (Mal.) krænge luk-

serne ned og forrette sin nødtørft. Omsider

skulde jeg da vende mine Bukser, med
Respekt at sige. SvGrundtv.DF. 266. Feilb.

1.140. II
omsy, saaledes at stoffets hidti-

dige inder-, vrangside kommer udad. En
vendt klædning. Moth.V124. (han) havde ikke

meere i sit heele Klæde-Kammer end en

eeneste blaae eller grøn Kioel, og endda var

den vendt og lugslidt til. KomGrønneg.III. 5.

*de Buxer, som du vendte
|

I Fior, var nu
i tn.Wess.4. (en skrædder) sad i en kjøn

lille Næringsvei . . med at vende gamle

KlæåeT.Kierk.XIII.433. en nylig vendt Bi-

TplomSbthakke.JacPaludan.UR.lSS. 1.8) (jf.

u. bet. 1.7) især m. h. t. (hvad der har form

som) en pose, sæk, hylster olgn.: krænge (II.3).

tarmen (blev) vendt ved at man krængede
den ene ende af den og oven fra lod hele

tarmen løbe igennem den krængede ende.

Stevns Bjev. 57. vende kailunet, sin(e)

lomme(r), maven, øjet (o: krænge øje-

laaget), øjelaaget, se Kallun 2, I. Lomme
1, 3, I. Mave 2.3, Øje(laag). jf.: en regulær

Orkan . . Alt hvad der kunde vendes blev

vendt, ogsaa Maverne (o: paa en sejltur).

Socialdem.^^/io 1946.4. sp. 6. \\ m.h.t. fodtøj,

især i forb. vendte sko, vendt fodtøj;
dels (sj.) som udtr. for at noget af inder-

siden p. gr. af slid er krænget udad; dels

(sko.) om arbejdsmaade, hvorved skaftet, over-

læderet spændes over læsten med vrangen
udad og stiftes, sys fast til saalen, hvorefter

læsten tages ud og skoen krænges (jf. for-

kerte, omkerte sko u. II. forkert 1, omkere
1/ *Du Mark, som jeg indhegne loed!

|

Ej mine Træskoe meer dig stamper.
|
Paa

Fliser dandse skal min Foed,
[ Og snart

med vendte Skoe jeg tramper. PAHeib.
Sk. III. 350. Sal. XVI. 104. Vendt Arbejde.

Priskurantf.haandsyetArbejdeiSkomagerfaget.

(1922). 3. part. vendt brugt substantivisk:

(arbejde ved fremstilling af) vendt fodtøj. Slip-

pers i Vendt og Klæbet. Skotøjs-Reparatøren.
1934.Nr.4.omslag.l.sp.2. 1.9) (haandarb.) i

udtr. for at danne sting, masker olgn. ved
at føre naalen, pinden bagfra ind i ma-
sken. Vendt Ret (om en slags retmasker). Berl

Haandarb.111.332. Vendt Søm. smst. Kon-
turerne er udført med vendte Kædesting i

blødt, hvidt Bomnldsgarn.HaandarbF.1940.
345. I.fo) i betegnelser for lege, smidigheds-
øvelser olgn.; dels i udtr., der er billedl. anv.

af udtr., der hører u. de foregaaende betyd-

ninger; dels (i videre anv.) m. obj., der an-
giver selve øvelsen, fx. vende en bagkurv
(se Bagkurv 2), en kat (o: slaa kolbøtte.

Feilb. 11.105), en krage (se 1. Kragej,
steg (se I. Steg 1.2), en ugle (se I. Ugle

2.3^ og (i rigsspr. kun) vende mølle (med
en), vende (en) pandekage med en, vejr-
mølle, (se u. I. Mølle 2.4, Pandekage 2.4,

I. Vejrmølle 3.i^. f vende dansen (o: træde

dansen; danse). Moth.V120. I.ll) (delvis til

bet. 2) lade noget indtage en række forsk, stil-

linger, hvorved efterhaanden alle dets sider

kommer til at ligge opad, ell. dreje det rundt

om et punkt, en akse. en pottemager, som
10 sidder ved sin gierning, og vender et hiul

(1871: dreier Skiven^ med sine fødder. /Sir.

38.36 (Chr. VI). *store Skyer i Vandene sig

spejled,
I

og gamle Møller deres Vinger
vendte. Jørg.D.9. i alm. spr. kun i forb.

vride og vende (se vridej, vende og dreje
noget: han vendte og drejede krukken
længe, før han bestemte sig til at købe den I

2) især i forb. m. præp.-led eller adv. (se

bet. D): lade noget indtage en saadan
20 stilling, at en vis side ell. ende, især dets

forside, front, forende, spids olgn., kom-
mer til at vise, pege i en vis retning
(afvigende fra den hidtidige); dreje hen i en

vis stilling; ogs. (se bet. 2.7) om stilling,

hvor forsiden osv. peger i en vis retning.

2.1) i al alm. Samson . . greb tre hundrede
Ræve, og han tog Blus, og vendte Stjert

til Stjert, og satte et Blus imellem to

Stjerte (1931 afvig.). Dom.15.4. (pisken) ven-

30 des . . med Spidsen iveiret. PWBaiie.iE.2W.
Vende . . Bredsiden til Fjenden. Scheller.

MarO. får gasten (sin paradehue) i skyndin-

gen vendt forkert, så navnet kommer til at

sidde i nakken, tolkes det derhen, at han
har hjemve. J5om.(S.7/.i50. i det billedl. udtr

.

vende kaaben ell. kappen efter vinden (vej-

ret), se Kaabe 1, II. Kappe 1.4.
||

(sml. u.

bet. 2.2 og 2.7) i forb. vende bunden i vej-

ret (sj. til weirs. E Bodenhoff. MellemVenner
40 og Fjender. (1897). 112) paa noget: (hun)

vendte Bunden ivejret paa (spanden).PHans.

KK.272. Det var som paa een Gang at vende
Bunden i Vejret paa Legekassen med alle

sine Skatte i ; det var en ufattelig rig Fornem-
melse ! SonjaHauberg.SyvAarforLea. (1944). 9.

se ogs. u. I. Bund 1.2. jf.: *(kæmperne) drak

. .
I
og stændig de vendte den gyldne Kumme

I

dens Bund mod den åbne Ljor (o: drak

den ud).Rørd.B.36.
\\

(delvis til bet. 2.2 og 7) i

50 forb. vende front mod, d. s. s. gøre front

mod (se Front 2.ij. i det samme han satte

sig, vendte alle front imod ham.Grønb.SV
154. 2.2) m. h. t. (del af) eget legeme (jf.

bryst-, rygvendtj. || uden angivelse af retning.

*Han fløitede den Vise,
|
Som den (0: hjor-

ten) hørte saa tidt;
|
Da vendte den sit

B.OYed.Winth.VII.111. Direktøren saa efter

hende uden at vende Hovedet. ErlKrist.DH.

95. vende haand, se Haand sp.556^^^.

60 vende sine hænder, (bibl., foræld.) som
udtr. for at gøre omkring, vende om. Da
vendte Joram sine hænder (1871: Da vendte

Joram omj, og flydde. 2Kg.9.23(Chr.VI).
(nu næppe br.) i forb. som vende ryg-
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(gen), skuldrene (jf. ndf. l.23f.), især i

udtr. for at forlade en, svigte en ell. vise

en uvilje, (jøderne) vendte modvilligen Ryg
(1931: var stivneikkeåe). Sach.7.11. Saul ..

vendte sine skuldre (1871: vendte Ryggenj,

at gaae fra Ssimuel.lSam.10.9 (Chr.VI). jf.

ogs. u. I. Skulder 2.5. bedre faa venner og
trygge, end mange, som vende rygge, se

tryg 1.1. vende øjne, se Øje. || i forh. m.
treningsangivelse. Pigerne . . vendte Hoderne i"o

til Siden. HilmarWulff.VL.103. vende ansig-

tet (hovedet) (d)en anden vej, se Vej 4.3.

vende i vejret: han vendte Benet lige ivei-

ret (ved faldet). HCAnd.(1919).I.205. Komme
op (fra gulvet, hun er faldet paa) ved egen
Hjælp kunde hun ikke uden at vende Bag-
delen i Ye]ret.CHans.BK.87. jf.: 57 Øster-

rigere saa jeg vende Støvlerne til Vejrs

for mine Skud. EBodenhoff.Mellem Venner og
Fjender. (1897). 90. spec. i forh. m. hensobj. 20

(i forh. som vende en hælen, ryggen, en
kold skulder, se I. Hæl 3.1, Ryg 3.1, I. Skul-

der 2.b) ell. præp. fra, mod, til: dersom
Nogen giver dig et Slag paa dit høire Kind-
ben, vend ham det andet ogsaa til. Matth.

0.39. *Vender som ædle Ørne mod Fien-

den det kiække Bryst. OehlHK.(1828).237.

*sit Heltebryst han vender
|
Mod vore Sværd

og frygtelige Ildsvælg. Bredahl.V61 . grib lej-

ligheden foran, ellers vender hun dig ba- 30

gen til, se Lejlighed 3.1. vende ryg(gen)

til noget, se Ryg 3.i. vende sit ansigt
ell. aasyn mod, til ell. fra en, ogs. brugt

(især bibl.) i videre anv.: se mod, henh. bort

fra en ell. gaa henimod, henh. bort fra en;

ogs. (jf. bet. å.Q) i udtr. for at rette sine

tanker mod, vise, henh. unddrage, en vel-

vilje. Mændene vendte deres Ansigt derfra

(1931: vendte sig bortj og gik til Sodoma.
lMos.18.22. Jakob . . vendte sit Ansigt mod 40

det Bjerg Gilead (1931: vandrede ad Gileads

Bjerge til). 1Mos.31.21. *Til liden Fyrstemø
ei mer

|
Han vil sit Aasyn vende. Ing.VSt.

158. Gud er naadig og barmhjertig og vil

ikke vende sit Aasjm fra eder (1871: skal

ikke lade sit Ansigt vige fra Eder). 2Krøn.
30.9(1931). Hun vendte det blygraa Ansigt
imod hsim. ErlKrist.DH.118. se ogs. Ansigt
sp.689^^^-. vende sin haand (i)mod,
(bibl.) angribe; vende sig mod. Es.1.25. jeg 50

(0: Herren) vil vende (Chr.VI: omvendej
min Haand imod Ekron, og de Overblevne
af Philisterne skulle omkomme. J.m. i. 5.

vende sine hænder til noget, se Haand
sp.556*'^: vende øjet, øjnene mod ell.

fra noget, se Øje. vende ørene til ell. fra
noget, se Øre.

|| (jf. u. bet. 2.1 ; dagl.) i udtr.

for legemlig afstraffelse (især af børn); i forh.

som vende bunden, enden, kulkisten
(se Kulkiste^, møllen (se I. Mølle 2.2) i eo

vejret paa en. 2.3) (især i forh. m. præp.
modj m.h.t. redskab: indstille, rette mod
noget, i en vis retning, naar jeg sætter den
første Ruse her i Bugten og vender den,

som jeg gør, saa er det ikke tilfældigt. Eri

Krist.OM.47. Saa er det, som om man
pludseligt faar Kikkerten vendt rigtigt.

Pol.y»1942.7.sp.6.
II

m.h.t. vaaben. *uden
Aarsag jeg mit Sverd har vildet vende

|

Mod min YelgiøreT.Holb.Mel.VS. Sværdet
(0: hans eget) skal vendes mod hans Bryst.

OThyreg.B.142. vende løbet mod, se II. Løb
7.1. skarpt imod skarpt, sagde tømmer-
manden, han vendte øksebladet mod hun-
dens tænder, se III. skarp 7.2. i billedl. udtr.

(jf. bet. å.i) : (hendes) ulykkelige Indfald . .

blev . . en dræbende Bråd, som E. vendte
mod sit eget berømmelige JAv.Hjort.KritLit.

111.124. selve de Vaaben, som jeg havde haft

parat (0: i en ordstrid), dem greb hun og
vendte dem imod mig. IsakDin.FF.80. 2.4)

om omdrejende bevægelse af noget, hvorved dets

forside, forende osv. kommer til at vise i mod-
sat retning af den hidtidige, ell. om handling,

hvorved en tings bevægelse gives modsat ret-

ning; oftest m. h. t. køretøj, plov, fartøj olgn.,

undertiden spec. m. tanke paa tilbagevenden

ell. opgivelse af viderefarten og tiltrædelse af

tilbagetog. *Da vendtes Vogne, da vakdes
Gny,

I
Da kiendtes Herren, da skreges: flye!

Grundtv.SS.II.94. *Her vendte Far sin Plov,

aa, saa mangen, mangen Ga,ng. Aakj.SD.II. 5.
Bølgen brød med en Røst derude . .

|
da

vendte mangen paany sin Skude. JFJens.
AH.59. Vognmanden var ved at vende
Bilen. ErlKrist.MM.140. billedl: den Løn-
reduktion, der blev Resultatet af Foraars-

kampagnen, var meget beskeden. Men Vog-
nen var vendt (0: stigningen i løn var afløst

affald).NatTid.yi2l921.M.5.sp.l. 2.5) (ænyd.
vende paa fluct, no. dial. venda kyrna, drive

køerne tilhage; udviklet af bet. 2.4; sml. bet.

3.1) m. h. t. levende væsen: faa, tvinge til at

dreje (omkring) og bevæge sig i en anden,

især tilbagegaaende, modsat, retning; drive

tilbage. Vende fienden (0: drive fjenden paa
flugt). Moth.V120. de hære, som vare dragne
til Judæ land, vare vendte (1871: slagne^

paa ilvigt.lMakk.6.5 (Chr.VI). nu kun
m. h. t. køre-, ridedyr: *Hr. Axel Hingsten
vender. 7ngf.y>S'^.32. ogs. (jæg.) m.h.t. flyg-

tende vildt: Hunden kand vende en hare.

Moth.V120. (den, der ved klapjagt leder hun-

dene, hør) være ridende . . for at vende
Ræven, om han faaer isinde at stikke ud.

Blich.(1920).XVI.87. Pudlen . . fulgte Fug-
len, „vendte" den i den rigtige Retning,

og tilsidst for den skogrende ud. HKaarsb.
M.133. 2.6) (jf. bet. 4.1 og 6) uegl, m. h. t.

bevægelse, strøm: give en ny, især modsat,

bevægelsesretning. Scheller.MarO.357. Omskif-
teren, hvormed Strømmen . . kunde vendes.

ActaJutl.XV,1.31. billedl.: Strømmen var . .

blevet vendt. OFriis.Litt.388. vende vin-
den (Krist.DS.VI.1.412f.) ell. vende vejr
og vind olgn., (delvis til bet. 6.2) ved over-

naturlige midler faa vejr og vind til at slaa om.
*Jeg har lært af hende

|
Hemmelige Tegn og

XXVI. Rentrykt »/lo 1951 68
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kraftige Sprog; |
Vind og Veir forstod hun

at vende. Hrz.V1.114. Ulledl: det (kan) ikke

. . nytte dem (o: venstremændene), om de

ogsaa kunne vende Vind og Vejr (o: ændre

stemningen) i Almuen ganske som de behage.

DaghUy-ilSlé.l.sf.S. 2.7) uden tanke paa

bevægelse: have noget beliggende, anbragt i en

vis retning. \\ om levende væsen: staa, sidde

osv. m. en angiven legemsdel i en vis retning.

Jeg sad saaledes, at jeg vendte Ryggen til

ham, mod Vinduet. 7*90. Han vil vende

ansigtet mod gården, hun sætter sig envist

modsat, med ryggen til gkxåen.Grønb.LN.23.

vende næsen i vejret, se I. Næse 2.4 slutn.

II
om ting: staa, ligge m. en angiven del i en

vis retning, en morsom Plæne med store,

lyserøde Bellis, der alle vendte Hovedet
den samme Yej. ERode.GK. 29. stykkerne

(o: af smørrebrød), som vendte smørsiderne

s&mmen.Feilb.IV141. Kirkerne vendte deres

Kor mod Øst. KBalslev. Holstein. (1941). 99.

han kom til skade ved at falde over en

rive, der vendte tænderne i vejret I Stolene

. . vendte Benene iyeir et. SHeegaard.UT.
393. (jf. u. bet. 2.i og 2.2:) Karret laa og

vendte Bunden i Yeivet.VSO. græsmar-

ker, der er vendte, så den sandede tørv ven-

der bunden i vejret. Sønderby. Hvidtjørnen.

(1950).113. 2.8) part. vendt brugt som adj.:

rettet mod noget; (anbragt, stillet) visende i en

vis retning, (hestene) staa med Hovederne
vendte mod Lugkisten.Thiele.III.56. Han
stod med Ansigtet vendt mod Nord. F50.
hertil ssgr. (undertiden m. videre anv., svarende

til andre betydninger) som himmel-, højre-,

ret-, ryg-, side-, venstrevendt, om forb. være
vendt se bet. 21. || uden retningsangivelse:

hvis forside osv. viser i modsat retning af den
normale, et vendt latinsk D (o: Q.). Bæksted.

Islands runeindskrifter.(1942).39.

3) (jf. u. bet. 2.2J som udtr. for at tildele

slag, prygle. 3.1) (ænyd. vende en i sin

stav olgn.; maaske egl. (til bet. 2.5^; drive

bort med slag af stav; sml. III. i lO.i; nu
næppe br., jf.: „Talespr. men ikke hyppigt."
Levin.) i forb. som vende en i en kæp,
slaa, prygle en med en kæp. Moth.V121. MO.
3.2) (m.h.t. bet.-udvikling jf. dreje (en) en
lussing u. dreje 1.4; dagl., nu 1. br.) m. obj.,

der betegner slag: tildele; give. (hun) letter

sin Arm (fra dynen) og vender . . med Bagen
af Haanden sin Ægteherre , . saadan Een
paa Snuden, at Blodet sprang ham ud af

Næse og Mund.Winth.IX.132. Naar saa den
tykke M. vaagnede og gabede . . kunde jeg

havt Sind til at vende ham en paa Kjæften.
Schand.Fort.441. Giver Nogen Dig et Slag
paa venstre Kind, saa vender Du ham til

Gengæld ti kraftige paa den højrel Alba
Schwartz.Skagen.il. (1913). 156. vende (en)
en lussing, se u. Lussing 1.

4) (videre anv. af bet. 2) især i forb. m.
retningsangivende præp.-led ell. adv. (se bet.

L>): føre, lede i en vis retning; give (en

virkelig ell. tænkt bevægelse) en vis (an-

given) retning. 4.1) ^ i al alm.: føre ell.

bringe et sted hen. Herren vendte et saare

stærkt vesten-vær hid (1871: vendte Veiret

om). 2Mos.lO.19 (Chr. VI). Amasa laae veltet

i blodet midt paa den høye vey . . da vendte

(1871: bragtej hånd Amasa af den høye
vey paa Sigeren.2Sam.20.12(Chr.VI). vende
sin haand til sin mund, brugt som udtr.

o for spisning, folket kom ind i skoven, see,

da flød honningen; og ingen lød sin haand
røre ved sin mund . . Men Jonathan . .

vendte sin haand til sin mund (1871: førte

sin Haand til sin Mund). lSam.14.27 (Chr.

VI). 4.2) (nu 1. br.) styre, lede (noget, der

er i) bevægelse i en vis retning; om guds

ledelse af verdens gang: hånd vender leylig-

hederne (o: naturbegivenhederne) efter sine

raad (1871 afvig.). Job.37.12(Chr.VI). hans

20 vældige Haand . . leder og vender Verdens-

bevægelsen saaledes, som hans Raadslutning
kræver det. Mart.Dogm.259. \\ m.h.t. gang,

rejse olgn. til ham vendte H. sin Gang.Eo-
senkrantz.SG.79. vende kaasen til, se II.

Kaas 1. (jf. bet. 2.2) i forb. vende foden til

noget, rette sin gang, sine fjed. *Nu har hånd
(o: Jesus) Food og hierte vendt

|
Ned til

de dybe V)s\e.Kingo.SS.IV198. *Fra Fæng-
selsdør til Klostervraae |

Den matte Fod
30 hun \ender. Wilst.D. 1. 29. jf.: til Nedgang

nu han Foden vendte. PaiM.TreD.26i. 4.3)

m.h.t. blik; i forb. som vende blikket
mod ell. fra noget, se henimod, henh. bort

fra noget; ogs. billedl. (jf. bet. 4.6J: rette sin

tanke, opmærksomhed mod noget, henh. se

bort fra, ikke længere skænke opmærksomhed.
*For Afgrundens Rædsel

|
Jeg vender sky

mit 'S[\k.Winth.I.155. Ploug. 1.173 (se Blik

sp.80P'i-). Vi vende atter Blikket til Fæ-

40 drenelandet. Ursin.D.188. man maa kunne
vende Blikket fra Sagen og ogsaa have Op-
mærksomhed til overs for Formen. APhS.
XIV200.

II
i udtr. for at tiltrække sig andres

opmærksomhed, blik; i forb. som vende alles

øjne paa ell. til sig, se Øje. 4.4) (nu l.br.)

m. h. t. tale: rette, henvende (til en); ogs.:

dreje (samtale) hen paa et emne. vende Dis-

cursen paa noget andet. vAph.(1759). *Sana-

talen nu med eet paa Dig jeg vendte,
|
Jeg

50 nævnte Dig, men Navnet han ei kjendte.

Rein.294. (han) greb Lejligheden til at vende

Ordet til Smed Jensen. JHelms.G.42. (skue-

spillet) foregaar oppe i Himlens elysiske

Egne, og Dan vender følgende Tale til Jn-

i^\ter.RichPet.Kingo.(1887).312. 4.5) m.h.t.

skade, ødelæggelse, ulykke ell. (nu især) an-

greb, anklage, kritik olgn.: lade sigte (mod);

rette (mod); ogs.: give (angreb) omvendt ret-

ning; lade falde tilbage paa. hånd skal vende

60 alle de Ægyptiske svger til dig (1871: gjen-

tage . . over dig). 5Mos.28.60(Chr.VI). (han)

tænkte at vende den ulykke, som de skulde

havt, der havde jaget ham paa flugt, imod

(1871: kaste den Ulykke . . over paaj Jø-
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deme.2Makk.9.4(Chr.VI). Luther .. ven-

der den samme Anklage imod sine (lands-

mænd). Brandt. CP. 114. (visse vers) vende
deres Satire i en mere personlig Retning.

PHans.H.83. han lod sig ikke forknytte af

en lille Næsvished; han vendte den gesvindt

mod hende selv. EBertels. D.26. 4.6) (jf. bet. 8)
m. h. t. tanke, opmærksomhed, interesse, venlig

dl. uvenlig følelse olgn.: rette mod, henh. bort

fra et vist maal \\ m. h. t. egen tanke osv., \o

især i forb. som vende sin opmærk-
somhed (JCLange.Haandbog iModersmaalet.
(1832).155), tanken, sin(e) tanke(r) ell.

(højtid.) sin hu (se I. Hu 2.2) mod ell.

(højtid.) til, henh. fra noget. *Du selv min
flierne vende

|
Fra Verdens kloge Flok.

Kingo.SS.IY163. nu vender Folket . . sit

Had, sin Forbittrelse mod h&m.Kierk.XII.
53. Det er S. alene, De skal vende Deres Tak-
nemmelighed imod. ErlKrist.DH.134. (han) 20

vendte .. Tankerne mod Fremtiden. HSei-e-

rinsen.SM.238. vende sit hjerte fra, mod,
til en (noget), (især bibl.) som udtr. for at

blive en (vjgunstig stemt, vise en (u)venskab,

blive (u)tilbøjelig til noget olgn. (han) vendte
sit Hierte til at dyrke Gud og hans Ord.

Schousbølle.Saxo.292. Min Herre vende ikke

sit Hjerte imod (Chr.VI: sette ikke sit hierte

imod; 1931: maa ikke regne medj denne
Belials Mand, imod 'N&bal. lSam.25.25. vende 30

sit Hierte fra Een. MO. || m.h.t. andres

tanke osv.; især i forb. som vende ens hjerte,
tanke mod ell. (højtid.) til, henh. fra noget,

sikkert
|
har en af Odins Præster . . søgt

ved vildsom og forblommet Tale
|

. . at

vende dine Tanker (0: fra kristendommen).
Oehl.III.118. (Johannes døberen skal) vende
(Chr.VI: omvende^ Fædrenes Hierter til

Børnene, og de Genstridige til de Retfær-
diges Sind. Lud.17. (han) vilde ikke vende 40

hendes Tanker fra Sanct K]eld. Elkjær.RK.
98. 4.7) (jf. bet. 21.1 ; højtid.) m. h. t. person,

i forb. m. mod, til: rette ens opmærksomhed,
tanker mod; give en interesse for. som Moder
til en Række blomstrende Børn vendtes
(hun) mere og mere mod Virkeligheden.

VilhAnd.Litt.il1.255. i Hæren (o: Frelsens

Hær) er man interesseret i at vende M. mod
Gud.ErlKrist.MM.llS. om forb. være vendt
mod, til se bet. 21.

5) om handling, hvorved noget under-
kastes (ud)formning, undersøgelse, ef-

tertanke ell. fremsættes, fremstilles paa
en ny, afvigende maade. 5.1) (jf.dre]e 4.3;

nu kun dial.) m. h. t. tale: forme, belægge sine

ord paa en vis maade; ogs. (jf. bet. b.2) : tale

underfundigt, snedigt. Hånd kand braf vende
sine oxd.Moth.V120. (læreren) vende kun
Spørgsraaalet (0: „Hvad er det, at frygte

Gud?"J paa denne Maade: Hvad maae du eo

da ikke giøre, naar du skal frygte Gud?
Balle.P.22. *Snart var han alvorlig og snart
han loe,

|
Vel kunde sit Ord han vende.

Hauch.SD.II.213. Den Tale syntes Svend

var ikke ilde vendt. LCMuller.DanmarksHist.
11.(1837).325. Han kan godt vende og
dreie sine Qxd.MO. talem.: Var du lige så

god til at vende æg som at vende ord, så

kunde du blive en god liggehøne. Zns<.
Ordspr.627. jf. smst.381. \\ i udtr. for at

overlægge sine ord. Nu — jeg vil ikke vende
mine Ord 10 Gange i Munden. ^iJec/ce.jBn

Oldgesell.(1860).14. Tæm Din Tunge, vend
og drei Ordene, førend Du lader dem slippe

af Munden. Lieb. DQ. II. 227. 5.2) fremstille

ell. fortolke paa en ny, især urigtig, spidsfin-

dig, fordrejet maade; fordreje; forvende (2.5).

han lagde alle disse Ord i din Tjenerindes
Mund. At jeg skulde vende Sagen saaledes

(1931: give Sagen et andet Udseende^.
2Sam.l4.20. vende retten. Moth.V120. Kun-
sten bestaaer i, behændigt at vende en Sag
saaledes, at man kan frie sig ved Eed.
Kierk.XIV.206. nu vist kun i forb. som
vende en sag paa hovedet, fremstille paa
en maade, der er modsat, omvendt af det

sande, rette, (forf.) vender forholdet paa
\\ovedet. Brøndum -Nielsen. SF. 56. de para-
dokst reflekterende (0: af epigrammerne) . .

vender en Tanke paa Hovedet. Billeskov J.

H.I.20. 5.3) betragte (en sag) fra alle sider,

ell. undersøge noget paa alle kanter, fortolke

paa forsk, maade; gøre sig alle mulige an-
strengelser for at naa et resultat af sine under-

søgelser, sit forsøg paa at ordne, udrede,

(bort)forklare noget; ofte i forb. hvordan
man end (ell. saa^ vender det. Altsaa
bliver Slutningen denne, i hvordan vi ven-
der det, at ingen Ting egentligen kan be-

legges med Overdaadigheds Navn, førend
Personen . . tages i Betragtning. OeconT.
V105. Man vender en Tanke, en Sætning,
eller noget saadant, for at see hvad deri er

med og im.od.Sporon.EO.il.33. Det Hele,

hvorledes man end vendte det, faldt dog ud
til en . . Lovtale. Molb.EL.135. En Skrue-
brækker er dog en Skruebrækker, hvordan
Pokker man saa vender det. AndNx.PE.III.

297.
II

i forb. m. ord af lign. bet.; især i forb.

ende og vende (se IL ende I.4J, vende
og sno (se sno 4.2J, vride og vende (se

vridej ell. (oftest) vende og dreje, hvordan
jeg vender og dreier det, saa hører jeg fra

den Kandt og saa fra den Kandt: Sancho
sagde det; Sancho giorde det. Biehl.DQ.IV.13

.

naar slige Sætninger ikke bestemmes nølere,

da kan de dreies og vendes, saa de synes

at passe overå\t.Hauch.IV.119. den øvede
Disputator . . forstaar at vende og dreje et

Spørgsmaal, saa alle dets Sider belyses.

OFriis.Utt.241.

6) forandre, ændre, forvandle noget.

6.1) i forb. m. til: ændre, forandre, omskifte

ell. (foræld.) ved overnaturlige midler om-
skabe, forvandle til noget (nyt, andet). Gud
vendte (1871: forvandlerj klippen til en
vmd-aøe.Ps. 114.8 (Chr.VI). *Kun Himlen
kan vende I Vort Mismod til Glæde. Ew.

68*
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(1914).ni.211. *For alt hos Gud er gode

Raad, |
Til Frydesang han vender Graad,

|

Saa let som Vind og Yove.Grundtv.SS.III.

431. *En fiendtlig Skjebne
|
Har vendt til

Ondt, hvad her var udtænkt godt.Boye.PS.

1.232. vende vand til vin, se Vin. || i udtr.

for at (om) ordne, ændre, indrette noget saa-

ledes, at det bliver til bedste, henh. til skade

for en. Som alle disse Ting komme de Gud-
frygtige til det Gode, saa skulle de vendes

Synderen til det Onde.Sir.39.34. vende én

noget til T6Q.Moth.V122. Bruden har åben-

bart været lige ved at måtte sidde over;

det vender Sapfo til hendes pris (i sit digt).

NMøll.N.5. vende alting til sin Fordeel.
vAph.(1759). *som en snedig Kiøbmand,

|

Der veed at vende alting til sin Fordeel.

Oehl.ND.282. Knud forstod ikke . . at vende
Stemningen til sin Fordeel. Molb.DH.II.105.

vende alt til det gode (bedste), om gud,

skæbnen: lade en ulykkelig tilstand, truende

ulykke olgn. forvandles til ell. føre til noget

godt, lykkeligt. Nu har Herren vendt Alt til

det Gode.Hauch.il.282. Alt var nu vendt
til det bedste. MartinAHans.JR.194. Tær-
ningerne ligger paa Bordet; Gud kan endnu
vende Alt til det Gode.Vogel-Jørg.BO.578
(gengivelse af en udtalelse af Fr. IV efter neder-

laget ved Gadebusch 1712, se DanmRigHist.V
52). 6.2) (uden for dial. især oj uden præp.-

led: forandre, ændre ell. (foræld.) ved over-

naturlige midler forvandle, omforme. *de
(o: troldene) kan vende Syn og Sands

|
ved

underlige Kunster. Ploug.11. 6. Vi skal vende
Tilværelsen og gøre den god for Fattigmand.
AndNx.PE.III.236. „Skal man nu vende sit

Maal naar man kommer derind (o: til byen)?"
— „Ja, vi maa sige „jeg" (o: for „a") li'som

de andre." Skjoldb.EF.88. jf.: Du vender det
med (Chr.VI: omvender; 1931 afvig.) et

Menneske, at han bliver knust. Ps.90.3. (fod-

boldspilleren) forsøgte af og til med nogle
behjertede Fremstød at vende Lykken,
men iorg3s\es.Pol.y»1941.8.sp.3. vende ens
skæbne, se Skæbne 2.3. vende slaget,
(1. br.) give et slag (en kamp) et andet, mod-
sat forløb. Dette vendte Slaget, og gav Si-

gurd ^eiexen.Molb.DE.I.221. gjort ger-
ning staar ikke til at vende, se Gerning
2.1.

II m.h.t. beslutning, bestemmelse, mening.
det (maa) forøge hans Roes, at (hans fjen-

der) aldrig vovede, eller formaaede at vende
. . den offentlige Meening om hans Værd.
Rahb.Min.l788.II.106. *De meente, det var
en afgjort Sag,

|
Som ingen Bøn kunde

vende,
|
At han (d: kong Volmer) skulde

jage til Dommens B&g. Hauch. SD.II. 308.
Intet seer jeg, som kunde vende min ¥&-
ders Yillie.pyJac.Trold.43. 6.3) (jf. bet.l.i;
nu ikke i rigsspr.) uden præp.-led, m. h. t.

et onde: bringe til ophør ell. hindre i at

fremkomme; afvende. *Han (o: kongen) ven-
der det Onde

|
For Borger og Bonde,

|

Han sigter til alles vedvarende Yel.Stub.94.

Vendt var nu den vrede Hu,
|
Vendt var

Harm og K\sige.Oehl.XXIV197. Herren din

Gud (skal) vende dit Fangenskab (Chr.VI:
omvende dit fængsel; 1931: vende din

Skæbne^ og forbarme sig over dig. 5Mos.30.S.

stille (vende) Yrede. FOhrt.Danmarks Trylle-

formler. I. (1917). 364.
II t m.h.t. (daarlig)

vane: (faa en til at) aflægge. * Holster, Vagrer,

Lyneborger (angriber Danmark)
|
Hvo kand

10 venne slig en vane?
|
Det er skam at lade

rane,
|
Saa vort fæ, vort gods, iormne. LKok.

(PSyv.Viser.(1695).584). ordspr.: vane er

ond at V ende. Moth.V128. MO. 6.4) m.h.t.

person: gennem paavirkning, overtalelse faa
til at skifte standpunkt, mening, ændre sine

planer olgn. ell. (i forb. m. ha) afstaa fra,

opgive et forsæt, en handling. *om mand dend
Unge lår

|
Sin egen Hu og Ville,

|
Da blifver

hånd med Tiden var (o: vanskelig)
\
At vende

20 fra dend Grille. Sort. Poet. 37. *Jeg maae i

Skoven da min Jomfrus Fodspor følge,
|

At vende hende fra sin Eensomhed i Hast.

Eolb.Mel.II.l. Krieger var Overvejelsernes

Mand. Svær at vinde, tung at vende. J.i^ms.
DK.46. der (kom) ingen Folk (o: til et møde).

De havde været paa Vej, men havde mødt
en tilflyttet Mand der var enig med mig,

og han havde faaet dem vendt, saa de gik

hjem igen.Skjoldb.MM.il.62. især i forb.

30 kunne vende en ell. (nu i reglen) kunne
vende og dreje en, som man vil: Hånd
kand vende ham som band yil. Moth.V120.
Med Deres Forstand kan De vende og dreie

ham som De vil. Heib.Poet.VI1.45. Miinch-

hausen . . havde øjensynlig fra først af

haabet at kunne vende og dreje Bernstorff

eftersom han Vilde. AFriis.BD.1.97. 6.5) f i

forb. vende noget i penge, sælge noget for

at skaffe sig (rede) penge; gøre i penge, siden

40 den Tid (har bonden ikke) havt noget til

at kunde vende i Penge til Udgifterne. Ct<.

1740.(CChrist.H.129).

7) (udviklet af bet. 2, i) især i forb. m.
præp. fra ell. til styrende en personbetegnelse:

borttage, fjerne noget fra en, berøve en

noget, henh. skaffe, erhverve noget til en.

7.1) (højtid.) især i forb. m. fra: fjerne;

bortlede; afvende; fravende; m. h. t. person:

lokke bort (fra hvem han tilhører), riget er

50 fra mig vendt (1871: fravendt mig). IKg.

2.15 (Chr.VI). ingen U-lykke skal vende min
Kiærlighed fra dig. Schousbølle. Saxo. 85. Vi

skulle frygte og elske Gud, saa at vi ikke

fratage vor Næste hans Hustru, Tyende eller

Fæ, ikke afnøde ham dem eller vende dem
fra ham (1909: saa vi ikke lokker eller

nøder Hustru, Tyende eller Kvæg fra vor

'NBsste).Katek.§41. især m.h.t. et eksisterende

ell. truende onde: Vend fra dig (1871: Hold

60 dig fri for^ munds vanartighed; og lad læ-

bers arrighed være langt fra dig.Ords.4.24

(Chr.VI). *Kom, lad Christus os tilbede,
|

Han fra os har vendt Guds Yrede. FLMyn-
ster.LuthersPsalmer.(1863J.18. 7.2) t i forb-
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m. til: skaffe en noget; erhverve noget for en;

oftest i forh. vende til sig, skaffe sig (et

gode) ved dygtighed, list ell. ran olgn. Saul .

.

søgte ikke Herren, derfor dræbte han ham
og vendte Riget (o: kongemagten) til David
(1931 afvig.). IKrøn. 10.14. lader os slaae

ham ihiel, og vende hans arv til os (1819:
tilvende os hans Arv). Matth.21.38(Chr.VI).
de, der boe i Forstæderne, (er) i Stand
til at vende hele Bondehandelen . . til sig. i'o

Stampe. 1.352.

8) t i forb. w. paa ell. til: Iruge, benytte

ell. ofre til et vist formaal; anvende. *Jeg
vende skal min Tid paa at forfølge Kra-
ger. Holb.Paars.195. Endeel (af Tycho Brahes
instrumenter) bleve fordervede, og vendte
til andet Brug. sa. DH. II. 777. Paven selv

maae tage Exempel af sin Peters Kirke til

Rom, hvor mange Paver, der har vendt sin

Flid, hvor mange Mestere, der har vendt 20

sin Konst paa den. Tychon.AB.62. Jeg gider

nok vondt lidt (o: penge) paa levende Men-
nesker. rode./Z.283. Leth.(1800).

9) (vel udviklet af bet. 2) lade en bevæ-
gelse gaa rundt om et sted ell. (nu især;

jarg.) lade et sted være maalet for en tur,

hvorefter turen gaar tilbage; runde. Da Baa-
den maae vende den ofte omtalte Udkant
(0: et forbjerg) førend den kan stikke lige

ud til Vraget, saa bliver den deels derved, 30

deels imellem Bølgerne ofte borte for Til-

skuernes Øyne.Ew.(1914).VI.145. det Træ
blev . . døbt „Krums Ende", og det var et

almindeligt Maal for vore Ture — „lad os

gaa ud og vende Krums 'Ende". Bornholms
Tidende.*/d949.2.sp.5. skal vi gaa ud og
vende molen? I

B. refl. og dep. (se bet. 16); om forb. sno
og vende sig, vride og vende sig se

sno 8.1,3, 11, vride.

iO) svarende til bet. 1: dreje, vælte ell.

krænge om paa en anden, især den mod-
satte, side, ell. saaledes at det neder-
ste ell. inderste kommer øverst, henh.

udvendigt; især i flg. anv.: 1 0.1) svarende
til bet. 1.1. hvis den Mistænkte er skyldig,

gid Brødet da maa vende sig. Holb.Kh.517.
(Snekkersten) har Navn efter en stor Sten
i Strandkanten; efter Sagnet vender Stenen
sig tre Gange, naar den lugter nybagt Brød. 50
Stedn.II.ll. jf. bet. 10.5: Jeg havde jo heller

ikke ventet at faa en Skuremadam til Sviger-
mor. — Men Hansson (0: du) har dog spist

min Mad, uden at den vendte sig i hans
Mnnd. LeckFischer.HM.il 5. || især (jf. bet. 11^
om bevægelse af liggende person. Længe havde
han allerede vent og kastet sig (i sengen).

Ew.(1914).IV80. FruHeib.Hjem.267. (han)
hørte bare en langstrakt Knagen, som om
én vendte sig haardt i en Seng. Stuck. 1.163. ep
Saa lagde han sig ogsaa ned, vendte og
drejede sig et Par Gange og faldt i Søvn.
IsakDin.FF.488. vende sig i sin grav, se

tt. Grav 6.3. 10.2) svarende til bet. 1.3. *gule

Agres Stub,
|
som vender sig for Ploven.

Holstein.L.15. Græstørven vendte sig trægt
for Tloven. JacPaludan.L.22. 10.3) til bet.l.Q,

i forb. bladet vender sig, se I. Blad 3.2.

10.4) (til bet. 1.8^ om paraply olgn.: krænge
sig saaledes (i blæsten), at stiverne kommer
til at staa opefter. Kierk.P.III.91. *Her
vendte sig en Silkeparaply,

|
hist tabte en

sin Viskelæ'rsgaloske.ZaaiHnfl!.i35. 10.5) om
virkelig ell. tænkt urolig bevægelse af indre

organer ved sorg, fortvivlelse ell. (især) kvalme,

brækningsfornemmelser; nu især som udtr.

for at noget byder en stærkt imod, indgyder en
stærk væmmelse. *Han véd det, som kjender

|

Min inderste Lyst:
|
At, hvad sig end ven-

der
I

Og krymper i Bryst,
|
Paa Tærskelen

tager
|
Jeg heller min Plads,

|
End højt jeg

fremrager
|

I Verdens Fålåds. Grundtv.PS.
V 192. denne Hvidvin Klokken seks om
Morgenen fik deres indre Dele til at vende
sig. Chevalier. Sainte-Colline.(overs.1945) .129

.

hjertet vender sig i (livet paa) en, (nu
sj.) som udtr. for sindsoprør, fortvivlelse,

ængstelse olgn. mit Hjerte haver vendt sig

(1931: er knust^ inden i mig. Begr.1.20.

Winth.VIII.81 (se Hjerte sp.239''f). Det
var som om hans Hjerte vendte sig inden
i ham, da han saa Katten springe fra Vin-
duet (mod fugleburet). HCAnd.(1919).V.341.
Saa oprørende, at Hiertet kunde vende sig

i Livet paa En.VSO. sjælen vendte sig
i livet paa mig, se Liv 11.6. || i alm.spr.
især i forb. som det vender sig i mig. det

væmmeligste Navn; jeg nævner det ikke,

uh I det vender sig i mig\HCAnd.(1919).IY
382. da han saa folkets ansigt og hørte dets

hæse røst i den liberale presse, har noget
vendt sig i lidim.FBrandt.SK.57. et Forhold
(o: onani), som faar det til at vende sig i

de ^eate.SvClaus.ER.75. 10.6) (til bet.l.n;

1. br.) om ting: rotere; dreje sig rundt, han
udbreder sin lysopfyldte Sky. Og den ven-
der sig i Kredse, alt som han styrer den
til dens Gjerning (Chr.VI og 1931 afvig.).

Job.37.12. E2.lO.l6 (1931; se u. bet. 24.2).

billedl., om lykkens hjul (jf. bet. 14.2): ingen

Gienvordighed kand synderlig nedslaae et

ydmyg Hierte, i hvorledes Lykkens Hiul

end vender sig. Pamela.1.120. jf. Kingo.119
(se u. Hjul 6).

II) svarende til bet. 2; især (i bet. II.1-3)

om levende væsen: dreje sig (rundt om sig

selv), saa ansigtet, hovedet, legemets
front kommer til at vise i en anden ret-

ning. I l.l) i forb. m. angivelse af retning,

især V. hj. af fra, mod ell. til. Vende vi os

til een Side, saa see vi en uøinelig Slette.

Tode.ST. (1783). 322. *Du Vandringsmand
ved Søen . .

|
Vend hisset dig mod Øen,

|

Og hør min Mindesdingl Heib.Poet.IX.5. Du
skal vende dig saaledes . . at du faaer Hu-
set paa høire Haand.VSO. billedl.: *Mit
Sind sig skært har vendt

|
mod Lyset, du

udfolder,
|
Septemberkvæld! ;S'iMcA;. /S. 25. ||
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vende sig fra en, spec. (jf. betlS.i) som
ydre udtr. for uvilje, vrede. Joseph . . vendte

sig fra (1931: bort fra^ dem (o: sine brødre)

og græd. lMos.42.24. Med Foragt og Vrede
vender du dig fra m\%? Gylb.Novel.il. 39.

Han tog hende om Skuldrene, men hun
vendte sig fra liBim.TDitlevsen.BF.l 5. vende
sig imod en, spec. (jf. bet. 13.2) som udtr.

for at gøre front mod og angribe en fjende.

det Folk, som flyede til Ørken, vendte sig lo

imod (1931: sig om mod^ dem, som for-

fulgte åQm..Jos.8.20. vende sig imod den
ankommende (fjende). Schousbølle. Saxo. 316.

II
hvor man vender sig, (jf. u. bet. 26.2)

hvorhen man end ser; overalt. *Der er for-

skiæl paa Folck, I hvor mand sig vil

vende. Jernskæg.D.63. Fyrsten har jo Uhrer,

hvor man vender %\g.Biehl.(Skuesp.IIl,4.26).

Gunild syntes, der var kedeligt hjemme . .

Hvor hun vendte sig, der var iomt.Gravl. 20

EP.107. 11.2) i abs.anv. (se ogs. bet. II.3):

dreje sig en halv omgang; gøre front den mod-
satte vej; vende sig om (se bet. 31.3^; ogs.:

dreje ansigtet bagud. Pharao vendte sig (1931:
vendte sig om^ og gik til sit Huus.2ikfos.

7.23. *Da Hermod satte Stene paa Bar-
men (o: af Thor), runde to;

|
Valkyrierne

rødmed, de vendte sig, og loe. Oehl.XXIX.
285. *I Krat sig Ræven listed

| Og vendte
sig tidt. Winth.HF.125. Hans dybe, dræ- 30

vende Stemme fik Folk til at vende sig.

ErlKrist.DH.lO. jf. u. bet. 11.^: Der kom en
op ad Trappen. Ras vendte Ryggen til

.. Det var Ingeborg. Ras fik sig vendt.
Elkjær.MH.68. \\ spec. (nu l.br.): gøre om-
kring i eksercits olgn. ell. som indledning

til flugt ell. tilbagetog: (de) skulle lade sig

. , underviise . . at gaae udi Tog og Slagt-

Ordning, saavelsom og at svinge og vende
sig. Slange.ChrIY767. Tordenskiold, som nu 40

var eene tilbage, maatte da ogsaa, imod
sin Natur, vende sig og søge Flugten. Mali.
SgH.230. 1 1.3) i abs. anv., uden tanke paa
en bestemt retning for bevægelse \\ dreje sig

(rundt); flytte paa sig; røre sig lidt. han
er aldrig længere ude, end man knap kan
vende sig, førend vi har ham hiemme paa
Halsen igien. Luxd.(Skuesp.VII. 441). Folk
maae have Tid til at vende sig, og des-

uden, hvorfor skulde han ikke komme. SHee- 50

gaard.UT.480. i udtr. for at have ringe ell.

et mindstemaal af plads: Tørvegraver skal

skiæres så store og brede, at et creatuer
kan vende sig deYlCit.l805.(Vider.II.333).
Her er neppe Plads til at vende sig.VSO.

II
i forb. vende og dreje sig, sno, vende

sig i alle mulige retninger, især for at slippe
løs af et tag olgn.; i videre anv. som udtr.

for at søge at undgaa, unddrage sig noget,

slippe ud af en vanskelighed olgn. en christe- eo
lig Stat . . hvor man, hvordan man end
vender og dreier sig, ikke seer Andet end
Cliristne.Kierk.XIY128. Hvorledes han ven-
der og dreier sig, maa han dog ud med

Tengene.MO.I.SSO. (drengen) drejede og
vendte sig . . for at undgaa disse besværlige

Kjvsrtegn. EChristians.Hj.l6.
||

(nu næsten
kun dial.) billedl., som udtr. for at have evne

til at arbejde hurtigt, faa noget fra haanden
ell. (tidligere) have øjnene med sig, beskæftige

sig med meget. Hånd har nok at vende sig i

(0: er fuldt optaget af arbejde). Moth.V121.
især i forb. forstaa, vide at vende sig
ell. (dial.) kunne vende sig. „ingen Ting .

.

undgaaer Deres Forsigtighed." — „jeg er en
gammel skimlet Karl, der veed at vende sig

allevegne." PAHeib. Sk. II. 219. *Nu er jeg

færdig med de to Qvartetter.
|
Hvad synes

jer! Forstaaer jeg mig at vende? Heib.Poet.

IX.360. da jeg ikke er det tydske Sprog saa

mægtig, at jeg veed at vende mig i en snæ-
ver Vending . . indskrænkede jeg mig til

en pantomimisk Bevægelse. Kierk. III. 192.

(møllerkarlen) var bomstærk og kunde vende
sig. Elkjær.MH. 5. UfF. jf.Feilb. \\

(nu sj.) i

udtr. for raadvildhed: ikke vide, hvor man
skal vende sig (vAph.(1759)), ell. hvor-
dan man skal vende sig deri (Moth.
V121), ikke vide sine levende raad; hverken

vide ud eller ind.
\\

(dial.) i forb. blive
vendt, faa sig vendt (til noget), komme i

gang (med arbejde olgn.); være nemt vendt,
være hurtig i vendingen (jf. nem-, snarvendtj.
Per raabte om Hjælp, men ingen kunde
blive vendt til et Forsøg paa at stoppe
Dyret, før det var for sent. Lunde.F. 89.
Kunde du faa dig vendt til nogen Ting?
ErlKrist.S.269. Han er lige saa nemt vendt
i Tankerne, som han er paa Benene, smst.

212. 1 1.4) om ting: dreje sig om til en ny,

især omvendt, retning. De Trin, som befinder

sig paa det Sted, hvor Trappen vender sig,

kaldes Yindelthn. ForklTømrere.79. bilen fik

ved sammenstødet et puf, saa den vendte
sig en halv omgang

j || især (til bet. 2.6)

om vind ell. strøm (ogs. i billedl. anv.). *Som
Vind og Strøm sig vender, |

Forandrer Ver-

den sig. SalmHus.46. 2. Hvor Sydamerika's
Littoral, sønden for Payta, stærkest springer

frem imod Vest, der bøjer Strømmen sig

pludselig i samme Retning bort fra Landet,

og vender sig fra Øst mod Vest. Humboldt.
Kosmos. I. (overs. 1847). 277. vinden vender
sig, se u. I. Vind 1.3. billedl.: nu havde L.

haft modgang nok, nu vilde strømmen vende
sig, nu var kvalerne iorhi.MKlitgaard.MS.
153. i forb. m. retningsangivende præp.-led:

(billedl.:) Strømmen (0: af besøgende) be-

gyndte nu at vende sig fra Vangede Kilde.

Nystrøm.OF.II.14.

12) i forb. m. (retningsangivende) præp.-

led ell. adv. (se bet. D.), om virkelig ell.

tænkt bevægelse i en vis retning. 12.1)

(jf. bet. 2.5 og 4.2^ om person: gaa, drage,
begive sig (i en vis retning; undertiden m.

overgang til bet. 13.3^. den ene hob vendte
sig til (1871: a,d) den vey imod Ophra .

.

Og den ene hob vendte sig paa (1871: &d)
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den vey til Beth-Eoron.lSam.l 3.17 f.(Chr.
VI). *Med hurtig Fod den (o: flokken) sig

mod Hjemmet vender,
|
Hvor Arnens Lue

for den Trætte hrænåQr. Hauch. SD.IL71.
(det blev ham) forbudet at bestige Prædike-
stolen i Kiøbenhavn, hvorpaa han samme
Aar vendte sig til Malmø (og) prædikede der

med Biiiilå.Molb.B.54. Fra Holland vendte
vi os til Tydskland. MO. Expeditionen
vendte sig først mod Nord. VSO. kan du i"o

ikke vende dig over til os.Feilb. \\ nu især

(hist.), i forb. m. mod, om hærfører: drage

ud mod en fjende for at angribe ham, levere

ham et slag. (Alarik) vendde . . sig anden
gang mod Rom (og) indtog Staden. HoI6.
Intr.1.161. Simon . . vendte sig mod Joppe
(Chr.VI: vendte hen til Joppe^ og indtog
den. lMakk.12.33. Derpaa vendte Napoleon
sig mod Russerne. FiSO.

|| f vende sig paa
flugt, (gøre omkring og) gribe flugten, (assy- 20

rerne) vendte (1871: kastedej sig . . paa flugt.

Jud.15.2 (Chr.VI). (2.2) (tilbet.4.3) om blik:

blive rettet (mod). Hver Gang en Skaal-
taler sluttede, vendte alles Blikke sig for-

ventningsfuldt mod Onkel. Pont.D.149. 12.3)

CJ uden tanke paa bevægelse: forløbe, stræk-
ke sig (i en vis retning). Landemærket . .

vender sig mod Nord (1931: drejer nord-
paaj til Gilgal. Jos.i5.7. (bakkeryggen) op-

naaer ved Trollebjerget Een af sine største 30

Højder, vender sig derpaa i Yest.JHLars.
HA.I.68. (røret) vender sig . . i en Krum-
ning. Ursin.D.106. Ved ØresømøUe vender
Aaen sig mod Syd.AarbTurist.1931.74. jf.

bet. 14: pludselig vendte hans Løbebane sig

i en hel anden Retning. Villads Christensen.

Vedbygaard.(1939).U.

13) svarende til bet. 4.6-7. 13.1) (jf. bet.

11.ij i forb. m. fra: ophøre med at give
sig af med ell. (især) elske, understøtte, 40

begunstige, omgaas en ell. noget, den, som
vil elske Livet, og see gode Dage . . han
vende sig fra Ondi.lPet.3.11. *Vender sig

Lykken fra Dig.
|
Bli'er Du i Støvet traadt.

Eauch.SD.I.221. Folkestemningen har vendt
sig fra ham.OThyreg.B.148. hans Hjerte ..

vilde vende sig fra hans Moder . EChristians.

Hj.224. jf. bet. 7.i : *hans Bøn var saa hellig.
|

Ofte truende Nød ved den sig vendte fra

Byen. FGuldb.1.27.
|| (jf. bet. IS.n slutn.) t 50

efterligning af sagastil: Nu skulle vi vende
os herfra og agte paa Ljotrs Færd hjemme
paa ls\a,nd. Hauch. V 265. (3.2) i forb. m.
mod (jf. bet. 11. ij || kæmpe ell. opponere

mod; være, blive modstander af; angribe, de

som jeg (0: Job) elskede have vendt sig

imod mig. Job.l9.19. Det var .. tænkeligt,

at hun vilde vende sig mod mig . . hun
(vil) vove at byde mig Spidsen. Kierk. 1.349.

du (0: kejseren) vender dig mod vilde Bar- eo

barer i det fjerne og breder din Magt til

det yderste 'Nord. KMunk. El. 70. om for-

hold: en Foranstaltning, som vilde vende sig

mod vort eget La.nd. Bl&T.
||

(l.br.) hen-

vende sig til (om hjælp, trøst olgn.). William
var hende en Trøst; ham kunde hun da
vende sig imod, hvis Morel skulde svigte.

TomKrist.SE.79.
\\ (jf. u. bet. 13.3; l.br.)

begynde at arbejde, sysle med; give sig i lag

med (et arbejde). Bl&T.
\\ (jf. u. bet. 13.3

slutn.) i efterligning af sagastil. Sagaen ven-
der sig nu imod Øst til Ladogaborg. Grundtv.

Idunna.(1811).25. (3.3) i forb. m. til.
||

søge at komme i forbindelse med person(er);

søge (hen) til; især: rette en bøn, appel, fore-

spørgsel olgn. til; henvende sig til. Mose
vendte sig til Herren igjen og sagde: Herre,

hvi gjør du ilde imod dette Folk? 2Mos.5.22.

I skulle ikke vende Eder (1931: Henvend
eder ikkej til Spaakvinder. 3il/os.i9.3i. Det
blev indlysende for Gustav, at uden Hjælp
udenfra vilde han aldrig komme tilende med
sit Befrielsesværk. Han vendte sig til Lybek,
til Raadet og til sine Velyndere. CPaZM.
0.419. *vend dig (0: en dødsdømt) saa til

ham, der ved det alt (0: gud).KMunk. C.69.

(1. br.) som udtr. for at bønhøre, vise opmærk-
somhed, velvilje. *0 Herre Krist! dig til

os vend. SalmHj.407. som udtr. for at noget

skriftligt ell. mundtligt er rettet til ell. bestemt

for et publikum: Nævnet vender sig til al-

menheden gjennem i&dion. Sv Claus. NM. 7.

Spørgsmaal som, hvem der har skrevet dette

Værk, og hvornaar, hvem Forfatteren ven-

der sig til, og hvorfor han skriver. HistTids-

skr.10R.V752.
\\ (jf. u. bet. IS.2) begynde,

gaa over til at beskæftige sig ell. hengive sig

til noget. Nogle afvege, og vendte sig til

forfængelig Sn&k. ITim.l. 6. *Til letsindig

Medgang de dem (0: sig) vende. Rahb.PoetF.

11.174. nu næsten kun, om forfatter ell. taler:

gaa over til at behandle, tale om noget. *nu
er Tid at jeg til Peder Paars mig vender.

Holb.Paars.120. nu vill jeg vende mig til

Herodem igien.sa.JH.il. 103. Jeg vender

mig da endelig til Spørgsmaalet: kan H.

Henriksen være Forfatter af Aarbogen?
OskAnd.(HistTidsskr.llR.I.363). \\ (efter

oldn. sagastil, jf. u. bet. 13.1-2 og II. flytte 2.1

slutn.) som udtr. for at forfatteren, fortælleren

gaar over til at omtale (hvad der sker paa)

et andet sted, ell. at beretningen skifter skue-

plads. Vende vi os nu vesterpaa til Brede-

fjordsdale, saa boede her en Mand ved Navn
liøskuld.NMPet.IslFærd.III.5. Nu vender

Fortællingen sig til samme Præstegaard.

JHelms.G.195.

(4) svarende til bet. 6, om tilstand, forhold:

forandre, ændre sig; skifte om (til en

ny tilstand). (4.1) (til bet. Qi) i forb. m. an-

givelse af den nye tilstand, især v. hj. af præp.

til. *denne store Qval vil vende sig
|

Til

større Glæde.Oehl.ND.210. * Foragtet Elskov

vender
|
Sig saare snart til U&d.Winth.HF.

71. *Til Smerte vender sig svundne Glæder,
]

for de er svnndne. JVJens. C.388. ^7.: *Hvo
undrer, naar man seer saaledes Kiemper
stride,

|
At Seyeren ey meer til een end
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anden Side |
Kand hælde, vende sig, at

ingen vinde maa. Holb.Mel.V4. i alm. spr.

især i forb. vende sig til det bedre olgn.,

forandre sig og faa et lykkeligt udfald, en

bedre vending. Han haaber derfor, at alt

snart vil vende sig til det heAste. Brandt.

CP.306. alt vil vende sig til det bedre. CHans.
BK.258. jf.: Alt skal vende sig og blie

anderledes! Vende sig til det langt værre!

CHans.F.387. 14.2) især i abs. anv.: (være

ved at) overgaa ell. slaa om til en tilstand af

anden, især modsat art. veiret vender sig.

Moth.V120. Da først Karls Sygdom havde
vendt sig, gik det frem med rivende Fart.

JakKnu.0.193. Stemningen vendte sig.Bl&T.

*Som blæsende Vind,
|
Saa vender og

dreier
|
Sig Daarernes ^må.Grundtv.FA.8.

i rigsspr. især om skæbne, lykke, leveforhold:

*Naar Lykken sig for dem, I før har æret,

vender,
|

I dem da ikke meer paa de-

res Døre render. FrHorn.PM.36. *hvem kan
vide, hvordan Alt sig vender!

|
Der kan jo

komme Misvæxt. Hauch.SK.72. *sig Skjæb-
nen hurtigt \ender. Bødt.SD.95. Paa min
barndoms egn havde vi en ziinftig tale-

maade: — Det har vendt sig, sagde grisen,

den stak slagteren med kniven. NisPet.Dag-
tyve.(1941).153. det kan vende sig saa-
ledes olgn., (dial.) det kan ske, træffe sig,

falde saaledes ud. det (var) ikke godt at

vide, hvordan det kunde vende sig for En.
Bregend.HB.180. Feilb.

|| f om tidsrum:

gaa til ende; hælde, vee os! thi dagen vender
sig (1871: l\eldeT).Jer.6.4(Chr.VI). alle vore

dage vende sig (1871: ere svundne bort^ i

din vrede. Ps.90.9(Chr.VI).

15) i pass. vendes (dial. (i bet. 15.i) ogs.

vends^ brugt dep.; især i flg. anv.: 15.1)

(nu ikke i rigsspr.) om levende væsen
||

(sva-

rende til bet. U.i) dreje sig i en vis retning

ell. gaa, færdes. *hvor vi vendtes, og hvor
vi saa,

|
laa Løftet paa Sipring. PlaCour.A.

31. endes og vendes, se IL ende 1.4.
||

(jf. bet. 13.3j i forb. m. med: sysle med, for-

drive tiden med ell. bruge løs af, slaa til

side med. NordsjællF.1.157. UfF. 15.2) (sj.)

d. s. s. bet. 11.4. *Da Vinden vendtes, | Da
var det ei vor Krydsning, som fortrød mig.
Oehl.III.39. 15.3) (nu sj.) d. s. s. bet. U.
bliv hos ham nogle faa tider, indtil din

broders hastighed vendes (1871: din Bro-
ders Hidsighed lægger sig). lMos.27.44 (Chr.

VI). *Det Veir (o: trængsler, hjemsøgelser)

kan hastig vendes. Stub.38. *Lykken vendes
som Skibet paa Voven,

|
Lykken vendes

som Bladet i Skoven. Grundtv.PS. VII. 44.

II i forb. m. til (vanskelig at skelne fra pass.

anv. af bet. 6.ij. *Der skal Kamp og Møie
vendes

|
Til en salig Fred og Ro.SalmHus.

450.4. *Sorg er til Glæde vendt,
|
Klagen

endt. Orundtv.SS. 1.355. *til Graad er vendt
min Latter. PalM.VI.266. Saadan kunde Al-
vor vendes til Snak i Cillis Selskab. Elkjær.
HF.110.

C. intr. (ell. i anv. uden obj.).

16) svarende til bet. 1. 16.1) (især fagl.)

i tilfælde, hvor et obj. er underforstaaet; til

bet. 1.2: som der er unyttige Dyr, saa er

der og saa unyttige Folk til, som due hverken
til at vende (o: vende pandekager?) eller bage.
LTid.1741.706. „Har I Høet inde?" „Ja, fra

Holmene og fra Marken. Men ude i Eng-
haven dér vender de i Bag.'' JakKnu.GP.2

.

10 til bet. 1.3 slutn.: Man pløyer, harver, skiør-

ror, vender, rulder, alt efter Sædarternes, og
Jordens Udfordring. JPPrahl.AC.26. til bet.

1.6: „Pas!" „Pas!" „Pas! Skal vi nu igen

ha' Trumf! . . De vender (o: vender trumf),

ToldeTV'Wied.PS.299. vend! brugt nederst

paa side af skrivelse olgn. til at angive fort-

sættelse paa flg. side (jf. u. YB). til bet. 1.7

:

Vi kunststopper, vi renser, vi vender. PoJ.

^*/il945.11.sp.5. 16.2) i forb. m. paa til an-

20 givelse af obj. Han laa en Tid . . og vendte
paa sig uden at falde rigtig i Søvn. ThøgLars.
FB.40. (hun) gaar hen og skubber til eller

vender paa Flæsket i Panden. Karen Chri-

stiansen. Tobias Nifinger. (1937). 5. en nærig
gaardmand, som kviede sig og vendte paa
femørerne, før han endelig skubbede dem
over bordet til sin kaTl.Oersov.KL.47. billedl.:

hånd har . . vendt Hulter om Bulter paa
alting her i Huuset, faaet min Fader til at

30 dandse efter hans Pibe, og vært baade mig
og Valerius i tusinde Maader til Hinder i

vores Elskov. KomOrønneg.II.250. 16.3) (jf.

bet. 10.5^ t i forb. som det vender i hans
hals, han faar kvalme, skal kaste op. Hånd
drikker, til det vender i hans hals. Moth.
V121. 16.4) d. s. s. bet. 10.6; især (møl.) om
aksel, møllevinge, møllevingerne „vender"
hurtigere i god vind, end i flov vind.OrdbS.

17) svarende til bet. 2. 17.1) (jf. bet. 2.2)

40 om bevægelse, hvorved (del af) legemet drejes

omkring i modsat retning; vende sig om; nu
især: standse sin bevægelse, især gang,
i den hidtidige retning og fortsætte i

tilbagegaaende retning; vende om. Hvi
ståer du så her og vender i dørren. ikfoi/i.

V121. *Nu til den blomstrende Brud . .

han vender. Riber.11.154. *en ængstlig Maagel
I

Vendte i Farten og raabte sit: Var-T
sko. Drachm. D. 26. der maatte raabes enJ

50 Del efter mig (uf brovægterne), førend jeg|

vendte. sa.DO.32. nu ell. saa vender vi,|

madam Svendsen, se Madamme 1. (sport.)i

om fodboldhold: skifte banehalvdel ved halv-i

leg: Uden at holde Hvil „vendte" (fodbold-l

holdene) med det samme. Pol.^/iil941.6.sp.3.l

II (1. br.) i forb. m. paa til angivelse af dert\

legemsdel, der drejes, disse andre fremmedej
. . der lever for sig selv alene (o: paa et\

hotel) og ikke vender paa Hovedet, om jegi

60 saa kommer eller gaar. KLars.PT.81. I7.2)|

(jf. bet. 2.i) om drejning, der foretages]
med ridehest ell. køretøj, plov, fartøj}

olgn. for at gøre klar til ell. fortsætte bevægelse\

i en anden, især modsat retning || m. person-'
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subj.; dels i forh. m. med: hånd kand vende
med sin plov uiorYimåTet.Cit.l763.( Vider.

III.320). Lige da jeg vilde til at vende med
Giggen, knækker den ene Stang. Hrz.III.107.

vende med et ^kih. Scheller.MarO. dels i obs.

anv. (om forb. vende paa en tallerken se

Tallerken 1.3^; Her er ikke Rum til at

vende. MO. Kudsken havde vendt og holdt

Hestene Sin.Gjel.T.29. (jeg) gav min Kusk
Ordre til at vende. IsakDin.FF.22. kunne i'o

baade køre og vende, se II. køre 2.3 (og

Samvittighed 1.2J. jf.: Ordsproget (siger):

„Det er en daarlig Kusk, der ej kan vende."
Grundtv.MM.496. spec. ^: dreje et skib, der

ligger bidevind over een bov saaledes, at det

kommer til at ligge bidevind over den an-

den bov. SøLex.(1808). Vende ved Hjælp af

bakke Seil. Harboe.MarO. Han rovsede Vag-
ten ud klar til at vende. KnudAnd.HH. 5.

vende over stag, paa syv-otte (osv.) streger, 20

for vejret, for, gennem, ved vinden, se III.

Stag 2, Streg 2.4, Vejr 2.1, Vind.
|| (fagl.)

i forb. m. angivelse af den nye bevægelsesret-

ning. Kudsken kan blive nødsaget til at for-

lade Sporet eller vende af Veien (o: køre

til side).PWBalle.K.71. (rid.) faa hesten til

at foretage en afvigelse fra den lige linje, at

vende fra den ene Side af Banen paatværs
eller langs over BdiXven.PWBalle. R. 167.

\\

ved subj.-skifte, om køretøj osv. den konge- 30

lige Karm vendte for Slotstrappen. /ngf.ÆM.

111.128. Dampskibene . . maatte paa Grund
af Isforholdene ved Lyseort vende og ind-

kom Inextil. DagbV/sUBO. 2. s'p.7. Større Skibe

vender i Regelen ikke godt, og værre er

det med flov Luit.KuskJens.Søm.255. (folk)

entrede Sporvognene, før de endnu hade
vendt i Svinget. AndNx.MR.l 40. nægte at

vende, se nægte 2.i. (1. br.) i forb. m. angi-

velse af den nye bevægelsesretning: saa vendte 40

Gondolen brat om et ll\øYne.Rosenkrantz.

SG.156.
II

i udtr. for kæntring, i kaadhed
vippede de med baaden, til den vendte
rundt

i
billedl.: Jeg (0: en blind vinhandler)

havde en ung mand paa 19 aar, og efter

nogen tids forløb opdagede jeg, at forret-

ningen var ved at vende rundt med mig.

Han havde soldet pengene op. Poi.^/e 295^.

8.sp.5.

18) om anden, virkelig ell. tænkt, bevægelse. 50

18.1) (jf. bet. 12.1; nu i rigsspr. kun i faste

forb. m. adv. som hjem, tilbage, se bet. B)
om levende væsen (især person): begive sig,

drage (et sted hen), vende af sted. Moth.
V120. det blev Sengetid, saa han tænkte
paa at vende ad Damsgaard tii.OThyreg.B.

207.
II

især (i forb. m. til^; drage tilbage;

vende tilbage. Alphonsus . . vente til Spanien
igien. Holb.lntr.1.239. *Jeg nu gaaer hen at

bade,
|
Og vender til min Boel Bagges.ND. eo

173. *han til Hjemmet vender.FGuidb.il.17.

18.2) om vind, strøm: d. s. s. bet. 11.4. Vin-
den er vendt, og staar over

|
Imod den

fremmede Kyst. Drachm. SH. 42. Hvis ikke

Vind og Strøm vender, er der nu Sandsyn-
lighed for Isbaadstransport. Poi!."/i294(?.i.

sp.5. 18.3) om ting, der bevæger sig i en kreds:

have naaet yderpunktet og begynde bevægelsen
tilbage; især om solen ved vintersolhverv. *nu
er Solen vendt,

|
nu kommer Lyset og den

lange Dag tilh&ge.JVJens.Di.'85. *jeg (0:

nytaaret) er i Vorden
|
og Solen har vendt.

ThøgLars.VV. 7 . *Nu vender Sol paany.^r-
bejdersangbogen.* (1931). 317. 18.4) om tænkt
bevægelse, naar I gaae ind i et Huus, da
hilser det; og dersom samme Huus er det
værd, da komme Eders Fred over det; men
dersom det ikke er det værd, da vende
Eders Fred til Eder igien. Matth.10.13.

\\

især (jf. bet. lå) om overgang, omskiftelse til

noget nyt, om udvikling efter et vendepunkt
olgn. Millioner Sole flyde om i det store

Vidde . . vendte du (0: gud) kun dit Ansigt
et Øieblik fra dem, de maatte da vende til

deres forrige Intet igien (jf. u. bet.3å.5 slutn.).

Suhm.II.222. Tolv rungende Slag varsler .

.

at nu vender D0gnet.OlesenL0kk.NH.II. 137.
Sommeren gaar paa Hæld, Aaret vender
mod Høst og Yinter. OFriis.(Winth.Skrifter.
1.(1927).XXXV). Mens man er ung, synes
man altid, man har Tid nok, men der kom-
mer et Øjeblik, da det vender, og siden

strækker Tiden aldrig til. Marcus.Leonardo.
(1940).249. 18.5) (l.br.) om retning for ud-
strækning: d. s. s. bet. 12.3. Fra Rørvig ven-
der Vejen sydpaa mod Købstaden Nykøbing.
Aarb Turist. 1931. 15. (sj.) uden retningsan-

givelse: *Fra kunstig Høi . .
|
En Bane viser

sig saa lang som skiøn
|
Imellem tætte og i

Høiden trukne Hekke.
|
Den tørner paa en

Bygning og maae vende.Steners.Ode.49.

19) t d-s.s. bet. 13
II

d.s.s. bet. IS.i.

*Du,
I

Hvis Sind og Hu |
Fra Synden ey

vil vende. Brors.39. \\ d.s.s. bet. 13.3. Den,
jeg her vil vende til (0: omtale), Den, ved
hvem jeg lærte ligesom end mere at glemme
mit eget Jeg. HCAnd.ML.301.

20) (jf. bet. 2.1) angivende stilling, placering,

hvorved fronten, forsiden ell. længdeaksen af

noget viser i en vis retning; dels om selve

fronten osv.: pege, vise i en vis retning;
dels om genstand: have sin front osv.

visende i en vis retning. 20.1) i al alm.

jeg meener, om Hælene (paa tøflerne) vendte

til eller fra Sengen. Holb. UHH. 1. 4. (sten-

kisten) vender i Øster og Vester. LHøyer.

G.19. Der lød et Brag, og den sidste

Vogn . . kom til at vende paa tværs af

Skinnerne. JernbaneT.'^hl943.10.sp.3. Bag-
siden vendte (laae) i Veiret.MO. Bunden
vendte i Veiret. T^SO. || oftest om natur-

genstand ell. (del af) bygning, en Havn i

Creta, som vender mod Sydvest. ^pG.27.i2.

den Side (af højen), som vendte fra Vinden.

Schousbølle.Saxo.166. et Kvistkammer, som
vendte mod Syd. BUch.(1920).XX.30. Vin-

duet . . vendte til en aaben Viads. CBernh.
NF.III.246. i forb. m. med til angivelse af

XXVI. Rentrykt »/lo 1951 69
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den del, der ligger i en vis retning. Den til-

stødende Længe vendte med sin frie Gavl

mod 'Nord. Steensberg. DB. 56. jf. bet. 18.5:

deres Landemærke i Sønden var fra Salt-

havets Ende, fra den Odde, som vender

imod Sønden (1931 afvig). Jos.15.2. 20.2)

om legemsdel, (hesten kaldes) kalveknæet,

naar Knæerne vende imod hinanden. PIF
Balle.R.ll. De snakkede indbyrdes, mod
hende vendte kun Rygge. ErlKrist.DH.190. lo

saa længe mit hoved vender i vejret, se

Hoved 3.1.
II

i forb. som hænderne vender
godt ell. rigtig paa ham, (især dial.) han
er fingernem, dygtig til alt manuelt arbejde.

Utroligt, hvor Hænderne vender godt paa
(hende). KMich. Syv Søstresad—.(1923). Ul.
(han) passede . . sine Køer og sin Skolelod;

og saa vendte hans Hænder saa godt paa
ham til al Slags Haandværk. J.aÅ;;'.Z)Z.i2.

Hun er knagemæ en god Pige . . og saadan 20

som Lemmerne vender paa hende, det er

en hel Fornøjelse at se hende bestille noget.

Anesen.JG.93. jf. bet. 21.2 : hans Hænder er

rigtigt vendt, og han lider af Ihærdighed.
MylErich.S.96. 20.3) i part. \\ i præs. part.

brugt som adj. to mod hinanden vendende
Flader. Skibs Mask. 42. brugt som 2. led i

ssgr., fx.: fortilvendende Horn. LandbO.
1.691. de vestvendende Havne. Poi. ''^i

1940.5.sp.l.
II

i perf. part., brugt som præd. 30

(og attrib.) (ofte delvis til ell. vanskelig at

skelne fra perf. part. af verbet i tilsvarende

aktive betydninger; om videre anv. se bet. 21^.

Balak tog Bileam med sig; paa Peors top,

som er vendt lige imod (1871: skuer ud overj

ørken. 4Mos.23.28 (Chr.VI). som 2. led af
ssgr. som nord-, sol-, syd-, vest-, østvendt.

billedl.: han (har ikke) Blik for den Side af

Motivet (i en folkevise), der er vendt mod
det magiske. Han tager Motivet fra dets 40

menneskelige Side. 0Friis.Litt.119.

21) (til bet. 20 og vistnok delvis ogs. til

bet. A og B) i forb. være vendt brugt om
person (og persons sind, interesser) ell. (jf.

u. bet. 21.3) sagers stilling. 21.1) O egl.: staa

med ansigtet mod noget; i videre anv. (jf.

bet. 4,7. 13.2 slutn., IS.s) som udtr. for at

ens blik, interesser, tanker, følelser er rettet

mod, søger hen til noget \\ i forb. m. mod.
Konen, der mistede sin elskede Mand . . er 50
stadig lige utrøstelig og stadig lige vendt
mod GTayen.Rimest.(Pol.yid928.9.sp.2). *nu
staar vi vendt

|
mod et Foraar igen. Asger

Dam.DaVerdenblevny.(1947).15. Denne yd-
myge, men villige Vendthed mod Lyset . .

giver sig et Udtryk i følgende Optegnelse.
TroelsL.BS.III.215.

\\ (nu sj.) i forb. m.
til, især som udtr. for at være forfalden til,

optaget af onde tilbøjeligheder, hvert menniske
er vendt (1871: henvendtj til det onde af eo
ungdom oip. Sir.17.16 (Chr.VI). *Saa man-
gen Synder alt jeg haver kjendt,

| Dog
Ingen saa til sine Synder vendt. Heib.Poet.
1.84.

II
uden præp.: hvis interesser, til-

bøjeligheder gaar i en vis retning; orienteret.

Nederlaget æggede historisk vendte Sind
til Granskning af Aarsagerne til Danmarks
Ulykke. AFriis.(Tilsk.l923.1.17). Bibelhuma-
nismen er . . i sit inderste Væsen historisk

yendt.OFriis.Litt.232. selv om det (danske

folk) ikke synes meget kirkevendt, saa
søger det dog altid i sine store Stunder af

Sorg og Glæde ind i Kirken. AxelHolm.Hvid-
sten Gruppen. (1945). 125. Af gammel Vane
var de (0: nordslesvigerne) „ty sk vendte",
men hadede alligevel Tyskerne som irem-
mede.PLaurids.S.IL49. jf. jordvendt (s.d.).

21.2) i forb. som være forkert, galt, ret,
rigtigt vendt, (især dial.) egl. som udtr.

for ikke at kunne, henh. kunne orientere sig.

Feilb.(u.\endt). i videre anv. som udtr. for

at være ell. ikke være normal, af den rette

slags, især m. h. t. meninger ell. (dial.) aands-
evner. den Mand, der har skreven (digtet),

han er ikke fejl vendt. HUss.IH.175. Gert
er rigtig nok vendt, hvad det angaar.
Det eneste, der kører lidt rundt for

ham, er hans Afholdssag. ErlKrist.S.39.
ikke være bedre vendt, ikke være klo-

gere. Ikke stort bedre vendt er de, der

tror at megen Læsning gør det. AndNx.
VE. 149. 21.3) (nu især dial.) i forb. som
(ikke) vide, hvor (hvordan, -ledes)
man er vendt, egl.: (ikke) være klar over,

hvor verdenshjørnerne er, (ikke) kunne ori-

entere sig (paa et sted); især, i forb. m.
nægtelse: være i vilderede; hverken vide ud
ell. ind; ogs. (ofte m. tilføjelsen i det ell.

(tidligere) deri (Moth.V121)): (ikke) vide,

hvordan det staar til med en selv, hvordan
man er stedt. Han vidste neppe selv, hvor-
ledes hånd var vendt,

|
Da ham (o: Job)

paa et Minut saa mangt et Bud blev sendt.

AlbThura.Leirsk.lO. Ved Hjælp af (kompas-
set) seer Sømanden stedse, hvorledes han
er vendt. Blich.(1920).XXL85. han vidste

ikke, hvorledes han var vendt i det med
disse to forunderlige Søstre. smst.XXIX.76.
Mogens stod så stiv som en Pæl,

|
han

vidste knap hvor han var vendt. Rørd.GK.
110. det er dog nærliggende . . at tænke
en Smule over, hvorledes vi er vendt i

det efter Indenrigsministerskiftet. DagfiVj/Ti.

^%1921.5.sp.l. Feilb.(u. vendt), ogs. (l.br.)

i videre anv., m. h. t. ting, forhold: *du vilde

vide:
|
Hvor alle Ting hos Os er vendt?

|

Hvor Per og Poul de lide? Reenb. 1.45. „Har
I kiendt ham (0: min fader) som en Adels-

mand?" - „Ja vist." - „Saa veed jeg da nu
intet, hvordan Verden er vendt . . Her er

nogle taabelige Folk, som vil bilde mig ind,

at min Far var en Kiøhina,nd." KomGrønneg.
n.384.

I>. i særlige forb. m. adv. ell. trykstærk,

efterstillet præp.

22) vende af (nu næppe br. i rigsspr.,

undt. i tilfælde, hvor det sammenblandes m.
vænne af, se sp.l068^^^); ofte i forb. m.
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præp.-led m. ira,. 22.1) (til het. 1-2) d. s. s.

afvende 1; til bet.l.T. vende (o: krænge) en
hose af. Feilb. || til het. 2.2. (han) vender
sin haand af (1871: holdt sin Haand til-

bage; fra en elendig. Ez. 18.17 (Chr.VI).
22.2) (jf. het. 6.3, l.i) d. s. s. afvende 2-3.

da han ydmygede sig, blev Herrens Vrede
vendt af (1931: vendte Herrens Vrede sigj

fra 'ha,m.2Krøn.l2.12. vende en ulykke af.

Moth.VnO. 22.3) (til bet. 11) refl.: vende sig

bort ell. dreje til siden. Saul kastede Spydet
og sagde: jeg vil stikke det igjennem David
ind i Væggen; men David vendte sig to

Gange af (Chr.VI: omkring^ fra ham (1931:
David undveg ham to Gange). lSam.18.11.

II
billedl.: opgive; forlade, naar en uretfærdig

vender sig af (1871: bortj fra sin retfærdig-

hed, og giør met.E2.18.24(Chr.VI).

23) t vende an, (til bet. 8) d. s. s. an-

vende 1. *Spend alle Kræfter an, vend an
ald List og FlM.Holb.Paars.202. *Jesu! lad

mit Hierte brænde,
|

Til at vende
|

Alle

Kræfter an paa nye. Brors. 212. Vinteren
vil gaae saa lystig, som den kan,

|
For dem,

som Penge har og Tid at vende &n.Chr
Flensb.DM.I.90. \\ i forb. m. paa ell. til.

dersom hånd har Kierlighed til mig, saa
bør hånd og, at bekoste de Experimenter,
som jeg har Behag i at vende Penge an paa.

JRPaulli.N.62. *Et af Palaierne til Nytte
vendes an. ChrFlensb.DM.il. 31. de faa Øie-

blikke har været mig saa kostbare, at jeg

ikke har kunnet vende dem an paa andet,

end paa at tale om Kiæi\ighed.Skuesp.Y429.

II
i forb. m. i: anbringe, sætte (penge) i. vende

sine Penge an i Jordegods. y/SO./.lSS.

24) vende bort ell. (dagl.) væk. 24.1)

vende til en anden side, i en anden retning,

der viser bort fra noget || i egl. bet. (til bet. 2):

Graanet . . og stum af Savn
|
vender han

(o: Columbus) bort fra den østlige Vej |
sin

Snækkes Stavn. JVJens.Di.21. især m. h. t.

visse legemsdele (jf. bet. 2.2j; *Som et stille

Offer-Lam
|
Gik vor Drot i Døden . .

|

Vendte ei sit Ansigt bort
|
Fra al Verdens

Vee og Tort. Grundtv.SS.1.436. (hun) vender
Hovedet w3i'k.PoVU2l941.9.sp.3. hvis jeg et

Øjeblik skulde vende Øjnene bort. Pol%
1941.13.sp.5. de vil vende Øret bort (1907:
vende Ørene^ fra Sandheden. 2Tim.4.4 (1948)

.

jf.: *Maanen vender sit Ansigt bort,
|
Nat-

ten bliver nu lawnesort.Weyse.S.llO. vende
skuldrene bort, se I. Skulder 2.5. || i videre

anv. (til bet. 4=) i udtr. for at lade en persons

gang, tanker, interesser faa en anden retning;

(nu næppe br.) til bet. 4.2: jeg vil . . vende
mine Fied bort Inexha.PNJørg. Degnens Op-
trædeise.(1841).8. Qp til bet. 4.6 : en Længsel,

der . . vender Tanken bort fra Verden til

Beskuelsen af mystiske . . Værdier. JSi^rede-

riksen.FraSaxotilGullberg.(1944).193. CP til

bet. 4.7: den store Sorg har vendt ham bort
fra Foesien. Rubow.HL.86. 24.2) (til bet. 11)

refl.: vende ansigtet ell, ryggen til en ell.

noget; Cp i videre anv.: forlade, gaa bort fra
ell. ikke vilde høre paa, se paa, deltage i noget

ell. ophøre med at være ven, tilhænger olgn.

min Elskede havde vendt sig bort (1931:
var gaaet sin Ne\).Højs.5.6. *Derfor vendte
sig mange bort fra min Sang,

|
Som fra

Vinterstormen og Høstens Bldi^t.Hauch.SD.
1.105. I (o: jøderne) have vendt Eder bort
fra (Chr.VI: tilbage fra; 1931: vendt eder

10 fra; Rerren. 4MosJ4.43. vogt paa den be-
troede Skat, idet du vender dig bort fra

(1819: og fiye; den vanhellige tomme Snak.
lTim.6.20(1907). Hun vendte sig væk og
stod længe med rystende Skuldre. ErlKrist.

DH.157.
II

(sj.) om ting. naar Cheruberne
opløftede deres Vinger for at hæve sig fra

Jorden, vendte Hjulene sig (Chr.VI: vend-
tes hiulene; heller ikke bort fra (Chr.VI og
1931: ira) deres Side. Ez.lO.16. 24.3) (til bet.

20 20; intr.: være saaledes anbragt, beliggende,

at fronten, forsiden, forenden viser bort fra

noget. Min Bænk vendte bort fra Gangstien
med Front mod Bgskken. Buchh. UH.107.

25) vende frem, (til bet. 11, 20; lade en
vis side olgn. vise udad. Moth.V122. har han
ikke ogsaa vendt den gale Side af Kongens
Medalje irem.Søiberg.KK.11.22. uegh: den
Side, som han fandt det tryggest at vende
frem som Universitetslærer. VilhAnd.Litt.il.

30 115.
II

(nu næppe br.) i pass.: være rettet

fremad, lad dine øyen-laage vendes ret frem
(1871: være ret trem) for dig. Ords. 4.25

(Chr.VI).

26) vende hen (jf. henvende;. 26.1) m.
ikke refl. obj.: give en vis retning (henimod);

rette (mod et maal); i egl. bet. (til bet. 2):

Overalt hvor han vendte Øiet hen, saaes

kun .. Ødel^ggel^e.NPWiwel.N8.169. (til

Amor:) *Vis mig dog Medynk og vend
40 Vaabnene andet Steds \ien.AxJuel.KF.82.

i videre anv. (til bet. i); (nu næppe br.) til

bet.A.i: jeg .. løb omkring uden at vide,

hvorhen jeg skulde vende mine Skridt. Gylb.

(1849).IX.124. (\3, nu l.br.) til bet. Ly. Vilde

I vel meene, at jeg skulde see jer i en an-

dens Arme, og endda have det lige heedt for

jer; uden at tæncke paa at vende mine Tan-

cker andensteds hen? KomGrønneg. 11.234.

jeg maatte strax i førstningen vende mine

50 Læseres Opmærksomhed hen paa denne vig-

tige Gien^tand.Agerdyrkningen.(overs.l772).4.

Versefaldet (i et digt) vender Tanken hen

til Yieine.Goldschm.L.1.409. 26.2) refl. \\ om
person; vende ansigtet, blikket (hen) mod noget

ell. drage, begive sig hen til noget ell. ty hen

til, henvende (3.2) sig til en. alle Landets Ind-

byggere vendede sig derhen for at forhindre

Fienden 'Landgang.Thurah.B.228. hvor skal

jeg vende mig hen? D&H. jeg havde ikke

60 noget Sted i Verden at vende mig hen. Isak

Din.FF.374. jf.: en Literatur (o: Holbergs for-

fatterskab) (der) vender sig hen til det hele

Yolk.NMPet.IV.142. nu især i forb. hvor
man vender sig hen, (jf. tilsvarende udtr.

69"
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u. let. \1.\) overalt; allevegne. (Savl stred)

imod Philisterne, og hvor han vendte sig

hen, revsede han åem.lSam.14.47. *Gjør

Gavn, hvor Du Dig vender henlFGuldb.I.

135. det første, mit Blik faldt paa, var et

stort Maleri af Sorgenfri . . hvor jeg vendte

mig hen, saae jeg lutter velbekjendte danske

Prospecter . . smile mig hjemligt imøde.

Holst.III.193. II (jf. bet. 13.3 ; nu 1. br.) hen-

give sig til et arbejde, interesser olgn. de skulle

vende Ørene fra Sandheden og vende sig

hen (1819: henvende sig; 1948: vende sig^

til ¥sihleme.2Tim.4.4(1907). ||
(jf.bet.U.i;

1. br.) i udtr. for, at lykken vender sig til en

vis side. *Det ny Aarhundred kæmper med
det gamle . . |

Hvorhen sig Seiren vender,

veed jeg e>i.Holst.VI.61. 26.3) (til bet. 20)

intr., om beliggenhed med forsiden osv. (hen)

mod noget. Moth.V122. (den) Gade, hvor det

lyse Gavlvindu vendte hen. Bang.L.214.

27) vende hjem (jf. hjemvende^. 27.1)

trans, (til bet. 2.2^, i forb. som vende næsen,

snuden hjem(ad), se Næse 2.4, Snude 2.2.

27.2) (til bet. 18.1^ intr.: drage, rejse ell.

komme hjem. Moth.V122. *Han var land-

flygtig, men han hjem er yenåt.PalM.T.115.
*jeg saae en Baad, som stille vendte hjem.
Jørg.B.44. jeg skal ud paa en Færd, jeg

ej vender hjem fra (1871 afvig.). Jol.16.22

(1931). vende hjem fra en rejse, med ufor-

rettet sag ell. ærinde, se I. Rejse l.i, ufor-

rettet 2.

28) vende igennem, (til bet. 17.2 ; rid.)

ride paa tværs af ell. krydse banen i hele

dens længde. PWBalle.R.167.
29) vende ind(ad) (jf. indvende, indad-

vendtj; om forb. m. ud, se u. bet. 36.3-5.

29.1) (til bet. 1-2) dreje, vende noget saaledes

at det udvendige Uiver indvendigt, ell. (især)

saaledes at fersiden, spidsen, retningen af
noget viser indad, den ydre Opgang for Kon-
gen vendte han indad mod (Chr.VI: fra;

1931 afvig.) Herrens Enus.2Kg.l6.18. (ok-

sernes) Bagdele vare alle vendte indad.
2Krøn.4.4. 29.2) (til bet. 4.8 og 6 ; jf. indad-
vendt 2) eu m. h. t. blik, opmærksomhed,
tanke: rette indad (mod sig selv). Den, der
blot med nogen Eftertanke . . vender
Opmærksomheden indad. RasmNiels. G. I. ix.

Men — som altid hos Hypokondre — er

Iagttagelsen mest vendt ind &å.VVed.(Lite-
raturogKritik.III.(1890).378). Interessantere
er Digtene, hvor Blikket vendes indad.
EFrandsen. SC.I.137. 29.3) (jf. bet. i.i-5) f
d. s. s. indvende 2. Kiøbmændene i Norge
kan vel vende ind, at de har fremmede
Fragter lettere end deres egne. Oecon T. I.

62. Uagtet alt, hvad jeg kunde vende ind
derimod, lod han sine Folk gaae frem. Et/;.

(1914). 1. 325. 29.4) (til bet. 12.i og 18.i;
dial.) refl. ell. intr.: gaa, drage ind (i hus).
den ene (af herrerne) vendte ind i (værts-
huset). Tode. IX. 31. Hvis du vil vende dig
med ind, kan du se det. OlesenLøkk. UG.1.67.

nu vender Hønsene jo inå.ldndskovHans.
Perronen.(1937).218. 29.5) (til bet.11.2 slutn.;

1. br.) intr.: dreje (med plov, køretøj osv.)

indad. PWBalle.K.71(se u. bet. 36.6;. 29.6)

(til bet. 20; intr.: have forsiden, spidsen osv.

rettet, visende indad. Indelukker og Ene-
mærker, som vender ind til Bønderbyernes
Marker. Cit. 1766. (Weinwich. Stevns.* (1798).

27). han vender tæerne indad
j

billedl.: en

10 Bankdirektør, hvis Replik vender indefter til

at karakterisere M3Lnden.VilhAnd.Litt.IY445.

30) vende ned(ad) (jf. ned-, nedadvendt^;
om forb. m. op se 6ei. 32.3. 30.1) (til bet. 1-2)

vende noget saaledes, at det har retning nedad,

ell. saaledes at hvad der før ell. normalt er

(paa) oversiden kommer nedad. *Aukthor!
ved din Vogn (o: karlsvognen),

|
Som vender

ned sin lyse Stang hver Miån&t.Oehl.III.107.
*vend ned det tømte Gla.s\ThøgLars.BB.101.

20 jeg havde vendt Adressen (paa konvolutten)

ned&å. StDrewsen. K. 150. vende tommelfin-
geren nedad, se Tommelfinger 1.2.

||
(landbr.)

m. h. t. frø: bringe ned i jorden ved at vende
den tilsaaede jord; m. h. t. afgrøde (paa roden):

2)fø;;e,/ian;e ned.Dend som vender anden mands
koren ned med sin -^\oug.Cit.l742.(Vider.

11.47). (landbr., foræld.) til bet. 1.3 slutn.:

andre . . besaaer ovenpaa Forharvningen,
og siden med Aaeret kiører meget tet tværs

30 paa Furerne, dette kaldes aliene at vende
Kornet ned. JPPrahl.AC.38. 30.2) (til bet. 20)
intr. Klæder, hvori Knapperne ei vende
nedad.PWBalle.R.l19. hun frøs paa den
Part af Kroppen der vendte ned mod Jor-

den. GGregersen.KS.55. (1. br.) om blik: *Ned
mod Høien vendte hans B\ik.FGuldb.I.64.

31) vende om (jf. omvende, omvendt;
ell. omkring (se u. bet. Bl.i, s). 31.1) (til bet.

1-2; vende noget saaledes, at en anden side

40 ell. ende end den hidtidige ell. normale, især

den modsatte af denne, kommer øverst ell.

yderst; dreje saaledes at forsiden, spidsen osv.

viser i en ny, spee. modsat, retning; ogs. (nu
næppe br.): lade noget rotere, dreje rundt om
sin akse. hånd havde skrevet en Side ud og
skulde vende Bladet om. Holb.Kandst.III. 4.

(Jeppe) vender Hatten om paa alle Kanter,

seer paa sine Klæder, og kiender sig selv

igien. sa.Jep.IV.l. Laderen banker Vidske-

so ren af under Canonen, og vender den om
udenbords. Cit.l771.(SøkrigsA ^.Ppp'^). (hun)
vendte ham om og dunkede ham to Gange
frygteligt i Bryggen. Hjort.KritLit.il.vi. ven-

de en Steg, en Pandekage om.VSO. Hun
vendte Avisen om, da jeg saa paa den.

ErlKrist.DH.205. m. ordspil paa id. 31.5:

Bæstet gik bag over med mig, jeg havde
gyldig Grund til at vende om, thi De ind-

seer selv, at naar en Hest gaaer bag over,

60 saa vender den Rytteren om, enten han
vil eller ikke. Siden bemærkede jeg først,

at jeg ved at falde af Hesten havde tabt

min FoTteievdlle.Heib.Poet.VII.43. Fadet
var vendt omkring. Schousbølle. Saxo. 107.
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Speilecabinet . .
|
Paa Hovedet I seer

|
Alle

Ting,
I

Alt vendes omkring. Oehl. 1.21. Mar-
sken vender sin Hest omkTing. CSPet.Ldtt.

184.
II

i udtr. for at vende bunden i vejret

paa glas olgn. for at vise, at man ikke ønsker

(mere) drikke. „Vender hun sin Koppe saa
hastig om?" — „Tusind Takl jeg kand som
mend icke raeeie." Holb.Vgs.1.4. Per vilde . ,

give en Dram. Men A. vendte Glasset om.
Elkjær. NT. 168. \\ vende haanden om,
se Haand sp. 556"^. vende sin haand
om, (hibl., foræld.) som udtr. for at vende

med køretøj. (Israels konge sagde) til sin

Kjøresvend: vend din Haand om (1931:
vendj og før mig ud af li3di:en.lKg.22.34.

vende kaaben, karret om, se Kaabe 1,

Kar 1.1. vende medaillen om brugt billedl.,

som udtr. for at betragte den modsatte, især

uheldige, side af et forhold. VSO. 31.2) (til

bet. 6) forandre ell. forvandle til noget angivet

ell. (i abs. anv.) forandre, ændre stærkt ell.

til det modsatte, lave helt om paa, omskabe;
nu især om et menneskes handling, hvorved
der sker en forandring, omvæltning i tilstand,

forhold, spørgsmaal. Moth.V122. *r)a (o: naar
den danske kæmpevise faar nyt liv) vendes
om igjen alt det iorgiorte.Orundtv.PS.VI.
626. man (fristes) til at spørge: hvortil da
en saadan Stads-Examen, og hvilken Frem-
gang kunde her være at examinere over? —
Men vender man Spørgsmaalet om, og
spørger: hvilken Fremgang kunde ikke ven-
tes (osv.). RasmSør.ML.146. Det gik hedt
til derinde. Men det hele var vendt om. Nu
var det G., der truede og svor for at faa

hende med ud af Lokalerne. ErlKrist.DH.86.
i forb. m. til til angivelse af den nye til-

stand osv.: *Tit han kjærlig vender
|
Smerten

om til Lyst. Rahb.PoetF. 1.29. Herren vendte
Veiret om til (1931: lod Vinden slaa om tilj

en saare stærk Vestenvind (Chr.VI: vendte
et saare stærkt vesten-vær hid). 2Mos.l0.19.

det, som udi min Gestalt nu kanske er Eder
til Behag, kan Alderen lettelig forvanske

eller vende om til Grimhed. JPJac. 1. 61.

de tyske Nationalister (har) vendt denne
Tvangssituation om til Løgnelegenden om
„Novemberforbrydernes" Forræderi. Frisch.

PE.98. — i forsk. fagl. anv.: (log.) om ombyt-

ning af subjekt og prædikat i en logisk dom
(Sibb.Tænkelære.'(1866).188. FBrandt.Formel
Logik. (1924).56), (gram.) om omdannelse af en

sætning fra aktiv til passiv form ell. omvendt
(Stoud.Emb.98. Lefolii.SG.26), (regn.) om om-
bytning af tæller og nævner i en brøk (D&H.).

II t m. h. t. person; i forb. m. til: (kongen)

vendte . . strax sine slægtinge om til (1871:

omdannede strax sine Landsmænd efter) Græ-
kiske \iis.2Makk.4.10 (Chr.VI). i abs. anv.:

d. s. s. omvende 2.2. *Vor Klokk' er slagen

Tre.
I

O Fader from!
|
Vend du os om,

|
Din

Naade os hetee\Vægtervers.Kl.3. Dem, Ordet
ei omvendte, vi vendte om med Spær. Ing.

RSE.VI.262. (foræld.) om præst: faa (en

dødsdømt forbryder ell. en døende) til at angre
og omvende sig før døden. *(tyven blev) siden
paa en Sluffe slængt,

|
Kiørt ud, vendt om,

berettet, Yiængt. Bagges. 1.169. *bort gik Præ-
sten, for med Præstekjolen

| At faae sin

Mads berettet og vendt om. PalM.AdamH.
11.178. 31.3) refl. ell. (nu næppe br.) i pass.

brugt dep. \\ til bet. (1 og) 10; til bet. lO.i:

vende sig om paa ryggen, siden, se Ryg 2.1,

10 L Side l.i. Den Havmand han ind ad
Kirkedøren tren,

|
alle de smaa Billeder

de vendte sig omkring. DFU.nr.ll.23(jf.

Oehl.XXIV. 163. SangB.97). til bet. lO.a' i

forb. som bladet vender sig ell. vendes
(Falst.Ovid.34) om, se L Blad 3.2. (nu næppe
br.) svarende til bet. l.ii: En daares indvolle

ere som et hiul paa en vogn, og hans tanker
ere, som et nav, der vendes omkring (1871:
dreier sig rundt). Sir.33.5 (Chr.VI). \\ til

20 bet. 11, om person: dreje legemet ell. hovedet,

saa legemets forside ell. ansigtet kommer til

at vise i en anden retning, spec. den modsatte

retning af den hidtidige. Officeren vender sig

om, knepper ham paa 'Næsen. Holb.Bars.

(1731).IV.4. *Med eet hun standser ræd
|

Og vender sig om og lytter. Holst.D.II.187.

Han vendte sig om mod sine Kammerater.
AaDons.MVWl. (billedl.:) Ved Midten af

vor Livsbane bør vi vende os om og efter-

30 forske de Oplevelser og Tildi'agelser, som
har indvirket paa vor Kzxid. Rubow.P. 8. spec.

om hær paa tilbagetog: gøre omkring og an-

gribe, da Palmyrenerne vare blevne trætte,

vendede Romerne sig om igien (o: paa tilbage-

toget), og giorde et stort Nederlag paa deres

Fiender. Holb.Hh.II.127. Jos.8.20(1931; se u.

bet. ll.i). vende sig om efter, dreje sig

omkring ell. dreje hovedet for at se efter noget.

uden at vende sig om efter Noget, der ellers

40 tildrager sig Menneskenes Opmærksomhed.
Kierk.IV222. (han) skreg . . op, saa at en

Forbigaaende vendte sig om efter ham.
EChristians.Hj.218.

\\
(nu næppe br.) til bet.

12(.3). Siden bøyer landemerket sig, og

vender omkring (1871: bøier sig om^ til det

vestre biørne sønden for hierget. Jos.18.14

(Chr.VI).
II

til bet. 14.2. Jødernes Fjender

havde ventet at skulle herske over dem, og

det vendte sig om {1931: medens det nu
50 omvendt blev Jøderne, der . . skulde over-

vælde deres Avindsmænd). Esth.9.1. det har

vendt sig saa underlig om med mig. ZakNiels.

Saml. Skrifter. V (1905). 134. nu i rigsspr.

vist kun i ordspr. lykken vender sig ofte om,
se L Lykke 3. 31.4) til 6é(. 16.1-2 || vend
om! (nu l.br) d.s.s. vend! (se u.bet.l6.\).

Primon.Lexicon.(lS07).278. Selmar.^77. (jf.

bet. 16.2) i forb. vende om paa noget,

gøre en orden, rækkefølge anderledes, især

60 modsat, omvendt. Man kan vende om paa en

Treklang — et meget anvendt Kunstmiddel
— ved at lægge Grundtonen i Treklangen
en Oktav op, medens Tertsen og Kvinten
forbliver paa deres Vl&ds. EAbrah.T. 110.
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„De (skal) have skiftende Lys i første Akt
og kun hvidt i anden Akt" . . „Ja, De maa
endelig passe paa ikke at vende om paa
d(it"H8everinsen.MS.125. 31.5) (til bet. 11

1-2 og 18.1J om person: standse, afbryde sin

bevægelse i fremadgaaende retning og gøre

omkring, vende sig om (og (nu især) paa-

begynde bevægelsen, turen tilbage); tidligere

ogs.: drage, vende hjem, tilbage. David vendte

om (1931: hjemj for at velsigne sit Huus.
lKrøn.16.43. (krigerne) vendte . . om igien.

Schousbølle.Saxo.139. *Vend om, vend om,
du Skotske Mand!

|
Det gielder dit Liv saa

tage. Storm.SD.142. da Maria reiste sig og
fulgte ham til Havestuedøren, vendte han
om i denne, tog hendes Haand og kyssede

den. Gylb. VIII.139. Drag ikke længere bort,

end I kan vende om. Gravl.VF.33. jf.: *Nu
vender om den sunkne Sol

|
og flytter til

vor Strand sin Stol. JVJens.Aa.5. || om be-

vægelse med ell. af køretøj, fartøj olgn. har

(bønderne) efter Ordre kiørt derhen, saa har

de kun vent om paa Torved og kiørt tilbage

igien. PEdvFriis.S.123. Dampskibet . . maat-
te iaftes vende om . . paa Grund af Ishin-

dnnger.DagbV/» 1890.2. sp.7. talem.: bedre
at vende om end køre yilå. Krist.Ordspr.

381. AarbHolbæk.1944.145. 31.6) videre (bil-

ledl.) anv. af bet. 31.6; dels (l.br.): begynde

paa noget forfra, igen. Melodien . . igjentages,

saa at, naar ét Vers er udsynged, vender
man om, og begynder paa det første af

Melodien igjen i et andet. Høysg.AG.201. dels

om omslag i levevis, sindelag, beslutning; nu
især (relig.): opgive syndigt liv. derefter

vendte de om (1871: gjorde de det omj, og
toge tilbage de tienere . . som de havde ud-
ladet fri; og de undertvang dem til tienere.

Jer. 34.11 (Chr.VI). *Vend om, vend om,
fortabte SiæUIng.RSE.VII.104. Jeg vil bede
for, at De . . maa faa Øret aabnet for det
Kald, der lyder til Enhver om at vende
om, mens det er Tid. Schand.AE.293. i forb.

m. fra ell. til: Herren vendte om fra sin

strenge Vrede (1931: Da lagde Herrens hef-

tige Vrede sig^. Jos.7.26. den Ven, som
vender om (Chr.VI: omskiftes^ til Fjend-
skab. /SiV.S.iO. De er vildledt; vend om til

Deres Yligt. KGBrøndst.B.338. 31.7) (til bet.

19; sj.) om tankebevægelse tilbage til noget.

jeg kan ikke vende Tanken fra Begiven-
hederne hjemme, altid vender den om til

disse. HCAnd.BCÆ.II.21.
32) vende op (og opadj (jf. opvende,

opadvendt^. 32.1) til bet. 1, fx. Jjt m. h. t.

spillekort: lægge saaledes, at billedsiden er

opad. det øverste Kaart vendes op og angiver
TTUTnLSpillebog.(1900).81. (spilleren) glemte
. . at vende det sidste Kort op, som man
gør i Whist for at faa Trumffarven bestemt.
Poiyil942.11.sp.l.

II
bringe op af jorden ved

pløjning, gravning, han begyndte at grave
paa Stedet, og stadig flere Mønter blev vendt
op af Sjpaden. PoV/iil943.18.sp.3. 32.2) til

bet. 2: rette noget opad; ogs.: være anbragt,

stillet (med en del af legemet) visende opad.
En kogt Rødspætte skal vende den graa
Side op. ErlKrist.DH.60. Dampstøvlerne . .

ligge Side om Side, med Gliderne vendte
opad. Ursin.D.138. vi trænger til noget at

holde os til, til et Ideal, til at vende Øjnene
opad, for at vi ikke skal synke sammen.
Bierfreund.FN.147 . De gaar Haand i Haand

10 med Ansigterne vendt OTi^ad.KAabye.KA.129.
vende tommelfingeren opad, se Tommel-
finger 1.2. 32.3) i forb. vende noget op og
ned (Moth.V121) ell. (nu især) vende op
og ned paa noget, anbringe noget saaledes,

at det øverste deraf kommer nederst og det

nederste øverst; endevende (1); gennemrode fra
øverst til nederst ell. helt flytte om paa, lave

om paa ell. ødelægge den hidtidige orden ell.

tilstand; bringe forvirring, uorden i; omkal-

20 fatre; endevende (4). de, som holde for at

Gud ofte vender op og ned paa Naturen og
giør Mirakler. Holb.3ITkr. 150. Saa aldeles

vender man, ved hiin gjængse Fortolkning,

op og ned paa LoYen. AS Ørsted. 181. (de)

gjennemrodede Ruinerne fra Øverst til Ne-
derst, og vendte op og ned paa Alt. NP
Wiwel.R.243. nogle, som forvirre eder og
ville vende op og ned paa (1819: for-

vende; 1948: forvanske^ Kristi Evangelium.
30 Gal. 1.7 (1907). man (blev) ved at gaa og

vende op og ned paa Sæden. Dengl.Klok-
ker i Farum. (1928).47. (dagl.) m. h. t. per-

son: give en omgang prygl ell. overvinde i

brydning olgn.; fysisk ell. aandeligt besejre,

faa bugt med. Det varede kun kort Tid,

inden jeg kunde vende op og ned paa Mølle-

byggeren. Casse. /J5J. 62. ham kan jeg s'gu
vende op og ned paa naar som helst. Lind-
skovHans.NH.57. 32.4) (jf. bet. 18; l.br.)

40 intr.: komme op (til overfladen og blive syn-

lig), dukke op (efter at have drejet rundt

med baaden). Man saa (eskimoer) ro i Ka-
jak, dukke under og vende op igen. Bobé.

HE.IOO. 32.5) (til bet. 20; intr.: pege, vise,

rage op (ad), hendes Ansigt vendte op (o:

opad) .Schousbølle.Saxo.239 . *Alt vendes om-
kring (i et spejlkabinet).

\
Det Nederste

vender op.
|
Egens Rod!

|
Pigens Fod!Oe/tL

Digte. (1803). 240. den Side af Noget, som
50 vender oip.Esp.249. (billedl.:) det er lykkedes

mig at sige dig hvor ene . . jeg føler mig
naar just det vender op i mig som er skjult

i dette Brev. JPJac.(Brandes.Br.II.353). nu
i rigsspr. især i forb. vende opad: Skjevt

Blad . . naar den yderste Deel af Bladets

Underflade vender skjevt opad, saaledes at

Randene vende op og ned. CGRafn. Flora. I.

55. Striglen fattes under Kardæskningen saa-

ledes, at Tænderne vende opad. PWBalle.R.
60 55.

II
(nu kun dial.) i udtr. for at være le-

vende, i live. det sker ikke saa længe de

Gamle vender oip.UfF. saa længe mit
hoved vender op, saa længe jeg lever. Moth.

V121. MO. UfF.
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33) vende til (jf. tilvende^. 33.1) til bet.2:

dreje ell. stille noget, saa det er rettet mod ell.

viser, peger henimod noget. *tappre Mænd . .

vende Brystet til der, hvor jeg vendte Ryg.
NordBrun.Jon.59. hvergang (hunden) kom
mig nær maatte jeg vende den skarpe
Kandt (af kniven) til. Cit. 1828. (Brøndum-
Nielsen.PM.249). 40 af de tapreste svenske

. . vender ryggen til og flygter (o: i slaget).

AOlr.DH.11.80. Han vender sin velformede i'o

Profil til. Soya. GAM. 65. vende bredsiden,

brodden, kløerne, nakken, rumpen, skarpen,

øret, det døve øre til, se u. Bredside, Orm
1.2, I. Klo 1.4, I. Nakke 2.i, I. Rumpe 2.2,

I. Skarp 1, Øre, døv 1.2. 33.2) til bet. 20:

ligge med forside, forende osv. rettet, pegende

mod. (Mlledl.:) hun kan alting, naar den side

vender til (o: naar hun er oplagt til det).

Gersov.DR.147.

34) vende tilbage (jf. tilbagevende^. 34.1) 20

(nu sj.) i (ikke-refl.) trans, anv.: give til-

hagegaaende retning; dreje til modsat retning;

ændre, føre tilbage til tidligere tilstand; tid-

ligere ogs.: tilbagekalde, -holde. Gud vender
(1871: kalderj ikke sin vrede tilbage. Jo&.

9.13(Chr.VI). er hånd imod een, hvo vil

da vende (1871: holde) ham tilbage? hvad
hans siel haver lyst til, det giør hånd.
Job.23.13(Chr.VI). Hun hilsede dem alle

Tre med det nydeligste Nik og vendte 30

sin Opmærksomhed tilbage paa det øvrige

Selskab. Ing.LB. 11.111. A har spurgt

„Hvor skal du hen?" og B vender spørgs-

målet tilbage „Hvor jeg skal hen??"Jesp.
Fon.o93. 34.2) (nu sj.) refl. (til bet. II.2);

vende sig om. Elisa . . vendte sig tilbage

(1871: omj, og der hånd saae dem (0: de

spottende børn), da bandede hånd dem i

Herrens naivn.2Kg.2.24(Chr.VI). (hun) hver-

ken saae eller vendte sig tilhage. Schousbølle. 40

Saxo.241. 34.3) (til bet. I8.1j intr., om levende

væsen: drage, komme tilbage, din svogerske

har (1871: er) vendt tilbage til sit folk, og
til sin guå.Ruth.l.l5(Chr.VI). *(duen) flag-

red flink i Luften hen,
|
Men vendte hurtig

.. tilhage. Winth. SS. 29. Aakj.RS. 121. jeg

gaar, men vender frygtelig tilbage, se u.

frygtelig 1. 34.4) videre (uegl.) anv. af bet.

35.3, om tænkt bevægelse (fx. tankebevægelse,

skifte af tilstand, syssel, emne) til et tidligere 50

punkt, en tidligere tilstand olgn. efter enhver
Afbrydelse vender han tilbage til sit Ar-

heide. Mynst. Tale.(1838). 9. en Bog, som man
vender tilbage til. EChristians.Hj.24. Da han
havde komponeret sin første Landeplage . .

var det for sent at vende tilbage til den
første Kærlighed, den rigtige Musik. AaDons.
MV.41(jf.Yogel-Jørg.BO.440). Under Rets-

mødet vendte han tvunget af Omstændig-
hederne tilbage til sin første Forklaring, eo

Pol.''/iol940.5.sp.4. vende tilbage til naturen,

se I. Natur 2.1, 4.2. vende tilbage til kirkens

skød, se I. Skød 3.1. || om genoptagelse af

(et punkt i) mundtlig ell. skriftlig fremstilling

(paa et senere sted, efter en digression olgn).

Dette var Enden paa min Broders Skjæbne —
Jeg vender tilbage til min egen. Ew.(1914).
IV.247. Jeg vender nu tilbage til Hugenot
som et oprindeligt Smædeord. ZiVt/rop.OL.
111.135. 34.5) intr., om ting ell. forhold;
egl. : foretage en tilbagegaaende bevægelse. Van-
det (skal) vende (1871: faldej tilbage over
Ægypterne. 21fos.24.26(i93i/ naar en bo-
merang ikke rammer sit maal, vender den
tilbage til kasteren

j jf.: Hør, vor Gud! at

vi ere foragtede, og lad deres Forsmædelse
vende (1931: falde; tilbage (Chr.VI: om-
vend deres forsmædelsej paa deres Hoved,
og giv dem hen til Bytte i Fangenskabs
Land. Neh.4.4. nu især i videre anv., dels:

efter en tids fraværelse, adskillelse, bortgemt-

hed olgn. komme tilbage (til ejermanden, det

tidligere sted) ell. komme for dagens lys igen.

*Selsomt vendte de (0: guldhornene) tilbage.

Oehl. Digte. (1803). 82. *Sagn i Tidens Af-
grund gjemt

I

Vendte nu igjen tilbage.

Hauch.SD.11.305. Ofte kaster (Judas) Pen-
gene bort; men de vende bestandig igjen

tilbage. De gjøre hver Gang blot en lille

Rundar i Verden, og ligge saa atter, blodige

. . i hans sammenknugede Højre. iÉowei.Br.

462. Elsass er vendt tilbage til Frankrig.

Bl&T. dels om tanker ell. (jf. u. bet. IS.s;

arkais.) om fremstilling: gaa over til igen at

beskæftige sig med. Nu vender Sagen (0: sa-

gaen) tilbage til 'Liotr.Hauch.Y176. hans
Tanker vendte tilbage til det Brev, han
havde skrevet. IsakDin.FF.il. dels om til-

stand, forhold: blive genoprettet; fremkomme
paany. *Aldrig mere vende de tilbage

|
De

forsvundne lykkelige Dage. Lund.ED. 115. fra

det Øjeblik var . . Orden og Ro vendt til-

bage på Farterret.Hjort.KritLit.II.XLVlll.

den Gjæringens Tid i Livsens Foraar . .

ihukommer (blodet), hvergang Aarsens For-

aar vender tilhages. JPJac. (1924). 1. 123.

hans naturlige Sikkerhed var vendt tilbage.

AaDons.MV53. i forb. m. til: overgaa til en

tidligere tilstand. Dampen vender tilbage til

Vædsketilstand. Ursin.D.2. vende tilbage til

sit intet, se u. 1. Intet 1.2.

35) vende ud(ad) (jf. udadvendt^. 35.1)

til bet. 1-2: dreje, krænge noget saaledes, at

indersiden ell. noget indadvendt kommer udad,

udvendigt; ogs.: have noget, der normalt er

inderside ell. noget indvendigt, krænget ud,

vendt om til yderside. Skal Indersiden af

Øjelaagene behandles eller et fremmed Le-

geme, et Støvkorn, der gerne sætter sig fast

i Furen lige over Randen, fjernes, maa den

vendes udad. HaandbSygepl.201. i forb. (ogs.

m. videre anv.) som vende det graa ud
(se II. graa 3.3;, vende det hvide ud (af

øjnene) (se u. II. hvid 1 slutn.), vende det
laadne, det piggede, vrangen ud(ad)
(se laadden l.i, pigget 3, Vrange^, vende
ud og ind paa, (dagl.) d.s.s. bet.l.i. han
har vendt ud og ind paa trøjen I

|| i udtr.
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/or at lade en vis side af noget være udad.

vende den Side ud, eller udad, som før var

indad. iWO. den Side (o: af skiltet) med 6

(appelsiner) for en Krone bliver vendt ud.

MLorentzen.AL.il. billedl,, som udtr. for at

vise en vis side af sit væsen. *Flux vendte

den Tyv da Mordbrænderen ud. Bagges.Y152.

*Saa gaaer i Verden det! Skjøndt sønder-

lemmet,
I

Man conserverer Ydersiden net.
|

Hvis ud hvad der er ind man skulde vende,
|

Hvis Billed troer man da man vilde kjende?
PalM.AdamH.I.201. Livet har vendt sin

vrange Side ud for dem (o: er gaaet dem
imod). „HørupsValgkreds"1902.(1892).135. se

ogs. u. udad 2.2 samt u. laadden l.i. Køb-
mandsside. 35.2) (kog.) til bet. 1.2: hælde,

kaste noget ud af en beholder ved at vende

den om. Et Laag smøres med Margarine,

Pandekagen vendes ud herpaa.Bag'wwgr.76.

35.3) til bet. 2: rette (forsiden, forenden,

spidsen af) noget udad. Naar mand gaaer
i seng . . maa mand see til, at tøflene er

vendt ud fra sengen, thj er de vendt
ind til sengen, kommer ma,ren.Cit.l734.(Jae

Bircherod.FF.44). han vender tæerne udad
j

vende kløerne ud(ad), se I. Klo 1.4.

35.4) (jf. bet. 11.3; nu sj.) refl.: vride sig;

vælte sig. (han) vendte sig ud af Gladys

Køie. KAabye.PT. 49. billedl: *Lad alt,

hvad dig kender, nu mere forbindes
|

I

Kærligheds Baand
|
Fra dig ej at vende

os ud eller ind (Brors.58: vrie os ud eller

indj. SalmHj.293.4. 35.5) (til bet. 16.2 ; 1. br.)

uden obj.; i forb. m. paa: krænge indersiden

af noget ud. plei min høilærde Mester og
Kunde! eller jeg (o: satan) knækker din

Hals og vender ud og ind paa din skin-

hellige Siæll Ing.KE.1.18. 35.6) (til bet. 11.2;
1. br.) intr.: køre, dreje ud til siden (med
plov, køretøj osv.). Saavel ved at vende ud
af som ind i Sporet, bør dertil . . væl-
ges det meest passende Sted.PWBalle.K.71

.

35.7) til bet. 20, intr.: være rettet udad ell.

have sin forside udad mod noget; ogs. om
side: danne ydersiden, den udvendige side; om
dør ogs.: føre ud til; danne udgang til. Den
Stue, hvorudi jeg laae, vendte ud til Stran-
den. Pra/iL^if./Y43. Døren til Contoiret var
i Laas, men ved Siden af er en Glasdør,
som vender ud til GBingen.Hauch.Vn.l48.
Huset vendte ud imod Rsivet.Drachm.UB.
154. i forb. som vinduet vender ud mod
ell. til g&dGn.Cit.l762.(Kirkehist.Saml.6R.
mil). Hostr.G.163. IngebMøll.K.H.35.

\\

om side af tøj, skind olgn. En Paryk af

Faareskind, hvorpaa Ulden vender ud. VSO.
VI. 361. jf. u. bet. 36.1 : Du kan være . .

sær, naar den Side vender ud. KMich.Mor.
(1935).18.

36) vende væk, se bet. 24.

Vende-, i ssgr. af II. vende, -aar, et.

07. Vendingsaar; l.br.) aar, i hvilket en ud-
vikling vender (II.I8.4), en omvæltning sker.
Vendeaaret for den danske Satire er 1662

. . Men Omslaget var forberedt. BiWesA;ovJ.
DD.I.154. -arbejde, et. dels (skræd.) til

II. vende 1.7. Vendearbejde og Forandrin-
ger udføres. Pol.*^/iol944.14.sp.3. de i (skræd-

der-^ Forretningen beroende Reparations- og
Vendearbejder blev bragt ud til en Be-
kendt. Ugeskr.fRetsv.l948.A.217. dels (sko.)

til IL vende 1.8 : vendt arbejde. SkotøjsO.120.
•baand, et. [II.l] (vet.) d. s. s. Vendings-

10 slynge. PhysBibl.II.190. -bræt, et. (sport.)

bræt i svømmebassin, der angiver, hvor kap-
svømmere skal vende (11.17. 1). Pol.^^U1942.4.

sp.l. -bak, en. [II.4] kryds i en stang-

ledning, hvor trækket skal skifte retning. Forkl
Tømrere.140. NordConvLex.Y700. -bøje, en.

(sport.) en ved kaproning udlagt bøje, om hvil-

ken de deltagende baade skal vende (II.17.2).

Sportsleks.II.652. -cirkel, en. i) [ILI8.3]

(nu sj.) d. s. s. -kreds ; ogs. om polarkreds

20 (Eilsch.Term.38). LTid.1746.61 8. den sydlige

Yendem]s.e\.Cuvier.Dyrhist.I.73. Den (0: en

fugl) har hjemme paa Øerne imellem Vende-
cirklerne. Kielsen.NHM.382. Sal.XVIII.141.
se ogs.u. Krebs 2, Stenbuk 2. 2)[U.n.2](fagl.)
den (mindste) cirkel, hvori et køretøj kan vende.

AutomobilO. -diameter, en. [II. 17.2] (jf.

-radius; fagl.) diameter af den (mindste)
cirkel, hvori et køretøj kan vende. Vej-Staabi.

(1924).2. -dækkel, en. [II.2] (jf. -hane;

30 ^, foræld.) sikringsanordning paa ældre gevær-

laas. MilTeknO.96. -flaff, et. [II.17.2] (jf.

-mærke; rid.) flag af en særlig farve, anbragt

hvor en væddeløbsbane deler sig, til underret-

ning for rytteren. Væddeløbsreglement.(1920)

.

35. -fure, en. [II.l. 3] (landbr., foræld.) plov-

fure, der dannes ved anden pløjning af
brakmark. Drewsen.L.III.88. \ -^^ab, et.

[II.2] (jf. Gab 2.3; om port, led (?). *Alle

Aser nu vaagne brat,
|
Lukke med Val-

40 hals Kæmper bolde
|
Vendegabet paa As-

gaards No\de.Grundtv.PS. VI. 61. -gang^,
en. [11.16. 4] (møl.) i flt., om akslens om-
drejningstal pr. minut. OrdbS. -hals, en.

[11.2.2] (-f Vend-. Raff. (1784). 303. — f
Vind-. Moth.V192). {ty. wendehals, ældre

ty. windhals (til winden, dreje); jf. Dreje-,

Langhals 1 samt Bygfugl) \ klatrefugl af
undergruppen Jynginæ; især om arten Jynx
torquilla (der foretager ejendommelige vrid-

50 ninger af hoved og hals, navnlig naar den er

forskrækket). EPont.Atlas. 1.618. Musvitten,
Blaameisen og Vendehalsen opsøger et Hul
i et hult Træ (for at bygge rede).Bogan.II.97.

OrnitholFT.I.17. -hane, en. [II.2] (^i^, for-

æld.) sikringsanordning paa ældre geværlaas.

MilTeknO.96. -jakke, en. (især fagl.)

jakke, syet af en gammel jakke, hvis stof

er vendt (II.I.7). Hjemmesyersker til Vende-
iakker.Socialdem.^*/7l947.8. sp.3. -kaabe,

60 en. [II.l] {ænyd. d. s.) I) (jf. lat. versipel-

lis, som kan forvandle sig (fx. til en var-

ulv); nu næppe br.} ham ell. klædning, der

ad overnaturlig vej forvandler ens udseende,

skikkelse, de Folk, som endnu skal beboe
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den utilgiængelige, stenede Udørk . . deres

Legemer skal være et Slags Vende- Kaaber,
saa de kan giøre sig synlige og usynlige,

smaa og store, efter Beh&g.Grundtv.Saxo.
1.12. (Svanhvide tilbragte) Natten i Kamp
med Skarer af fæle Uting, og fægtede ikke
omsonst i Luften, thi, der det dagedes, saae
raan en hel Hob Masker og Rædgrimer, og
besynderlige Hamme og Vende-Kaaber ligge

paa Marken, smst.83.
|| (jf. ænyd. verden har i'o

sin vendekaabe paa, o: er ustadig, omskifte-

lig) i forh. sætte en vendekaabe paa no-

get, fordreje, forvrænge noget. Wing.Curt.449.

2) {til vende kaaben efter vejret ell. vinden
(se u. Kaabe 1); sml. mnt. wende(n)-, wendel-
hoike (til hoike, kappe, kaabe), eng. turn-

coat, ty. wend-deni-mantel, mlat. vertitoga

samt Flyvepels; nedsæt., jf.: „Talespr."Lewn.)
person, der skifter mening, standpunkt, naar
han ser sin fordel derved; person med omskif- 20

teligt sind, uden fast holdning; vejrhane (2)

;

ogs. som skældsord til person, der forlader et

standpunkt, et parti og gaar over til et andet.

Moth.V123. de kalde mig Vendekaabe, fordi

jeg altid har været saa klog at forlade dem,
vor Herre iorloå.Rahb.Tilsk.1796.44. *Du
feige Vendekaabe! . .

|
Du Gienlyd af hver

Kla,ng\Oehl.ND.96. du er ingen Mand, du
er en jammerlig Vendekaabe, en Nathue!
IIostr.DD.160. det (er) kedeligt for et Folk 30

at se sine bedste Mænd . . udfolde sig i

deres højeste Blomstring som Vendekaa-
ber og Overløhere. Hørup. III. 356. \\ Poul
vendekaabe, egl. øgenavn til Poul Helge-

sen (Paulus Heliæ). Holb.DH.II.240. Forme-
delst hans Vægelsindighed kaldes hånd og
Paulus \YendeksiaJae.LTid.l738.35. jf. Hist

Tidsskr.2R.II.124ff. (nu sj.) i videre anv.

som personbetegnelse m. sa. bet. som Vende-
kaabe (2). Poul vendekåbe, siges om den, 40

som holder med dem hånd er hoQ. Moth.K2.
Den Poul Vendekaabe !Pram.//.4id. Bagges.

(KbhSkild. 1815. sp. 1490). -kaaberi, et.

{afl. af -kaabe; sml. Vejrhaneri; tg, gldgs.)

det at opføre sig som en vendekaabe (2). En
. . Mand . . hvis politiske Vendekaaberie har
sat mig i Forunåring. PAHeib.E.298. Det
var . . ved denne Tid, at den slesvigske

Stænderforsamling gav sit store Exempel
paa Vendekaaberi, idet den det ene Aar be- 50

gjærede, at dansk Retssprog maatte blive

indført i Nordslesvig, men, da Ønsket var
blevet opfyldt, i sin næste Forsamling med
endnu større Iver bad om, at Alt maatte
gaae tilbage til det G3imle.Allen.DS.II.521.
en Mæglernatur, der ønskede at behage til

begge Sider, og naar det rigtig kneb, kunde
lade sig drive ud paa Randen af Vende-
kaaberi. PLaurids. S.VII. 124. -kammer,
et. [II. 4] (fagl.) kammer paa centralvarmekedels 60

front. HFB.1936.452. -kobling, en. [II.4]

(fagl.) kobling til forandring af omdrejnings-
retningen. SkibsMask.156. PSchrøder.Maskin-

^re.*i.(1922). 148. f -kors, et. [II.2.5] om

magisk korstegn, hvorved if. overtroen et hus-
dyr kunde bringes til at forlade sin ejer og
søge over til en anden person. Cit.l730.(Hii-
bertz.Aarh.III.162). -kreds, en. [II.I8.3]

(jf. -cirkel samt Jordkreds 2, Solvender 1,

Trope 1^ hver af de to paa himmelkuglen
parallelt med ækvator liggende lillecirkler, som
solhvervspunkterne beskriver under himmel-
kuglens daglige omdrejning, ell. hver af de
hertil svarende to lillecirkler paa jorden, be-

liggende 23^2° nord og syd for ækvator (den
nordlige ell. krebsens (se Krebs 2) vende-
kreds, henh. den sydlige ell. stenbukkens
(se Stenbuk 2) vendekreds^, den nordlige
og sydlige Yeindekreås.AWHauch.(1799).726.
hun lignede noget en af hine blege Skjøn-
heder, hvilke ellers neppe findes udenfor
Vendekredsene, og i hvis Øine Sydens
Flammer tidt afvexle med en melancholsk
B.o.Hauch.III.14. Søndag Morgen den 28de
Septbr. passerede vi atter den sydlige Vende-
kreds. »S<EiiZe.(?aL/. 125. -kros» en. [II.l]

(forst.) redskab, v. hj. af hvilket en stor træ-

stamme kan rulles ca. ^U omdrejning. ForstO.

-kurve, en. [II.17.2] (flyv.) sving, som
foretages af svæveflyveren for enderne af en
skrænt. Sportsleks.II.652.

Tendel-bo, en. ['væn'al-] (arkais., sj.

Vendil-. Oehl.XII.252. — tidligere ogs. Vin-
del-. Cit.1719. (Vider. III.278). Høysg.AG.
156. — nu sj. Vendelboer, en. Cit.1702.

(AarbFrborg.1906.104)). (ænyd. vendel-, vin-

delbo, glda. wendelbo (SvAakj.VJ.II.l.Molb.
&NMPet.Dipl.75), wændhelboo (Rimkr.),

æda. wændelbo (KrErsl.Rep.1.323) , oldn. flt.

vandils-b6ar, -byggjar (SqgurDanakonunga.
(udg.l919-26).lll); om 1. led se u. Vandal)
person, der er født ell. hjemmehørende i lands-

delen Vendsyssel (i Nordjylland). *først saa

rømde de Morsingboer,
|
Og saa de For-

rædder' fra Thye,
|
Efter da stode de Vendel-

boer,
I

Og de vilde ikke Rye. Da.Kæmpeviser,
udvalgte af Grundtv. (1847). 75 (jf. DgF.III.
605). Vendelboernes Femnse\.Blich.(1920).

XIII.125. den skal staa tidlig op, som vil

narre en Yendelho. Lønborg Friis.Vendsyssels

Nationaldragter. (1902).116. Krist.Ordspr.498.

652. Den gamle stædige og selvkloge Ven-

delbo hører Fortiden til. DanmHVC.625.
Feilh.

II
hertil bl. a. Vendelbo-dialekt (Grøn-

borg.Vendelbomål.(1884).III), -maal (0: dia-

lekten (ell. hver af dialekterne) i Vendsyssel.

JMJensen. Vendelbomål, (bogtitel. 1897-1902))

og (foræld.) betegnelser for maal- og vægt-

enheder af en i Vendsyssel tidligere brugt

størrelse som Vendelbo-maal (Nordisk Kul-

tur. XXX.(1936). 253) , -pund (smst.194),

-skæppe (SvAakj.VJ. 16), -ørtug (smst.);

jf. (l.br.) yendelboisk, adj. til Vendelbo og

substantivisk om sproget (FDyrlund.Uds.l5.

Thorsen.Afh.II.70).

Vende-leje, et. [II.l] (med., foræld.)

leje. indrettet for barselkvinde, hos hvem der

skal foretages en vending af fosteret. BWich-

XXVI. Rentrykt »/,» 1951 70



1107 veadelis Vender 1108

mand. Underviisning for Jordemødre. (1755).

Fort. 14. Saxtorph.FVI.212.

vendelig:, adj. (afl. af II. vende) I)

(1. hr.) som kan vendes (II.l), saaledes at in-

dersiden, bagsiden kommer udad, ell. som kan
vendes ell. vende sig til forsk, sider; vendbar.

faste og vendelige Skilte. DSB. OrdreM. 32.

hilledl.: Reflexionen lader strax det Frie i

os træde frem i sin Frihed, tilmed i sin

Vendelighed til flere muelige Sider og
Hengivelighed i flere muelige Tilskyndel-

sers Magt. Sibh.Psychologie.(1843).114. 2) (nu
næppe br.) til II. vende 6: som kan ændres

ell. ændre sig. Moth.V123. 3) (dial.) til II.

vende 11.3 slutn.: som er hurtig til sit ar-

bejde, rask i vendingen. Karen var . . ung og

vej\delig.Aakj.B.200. Feilb.

Tende-mager, en. [II.l.s] (sko.) sko-

tøjsarbejder, beskæftiget ved vendt arbejde,

vendearbejde. Socialdem.^'/il930.11.sp.2. jf.

Vendemageri (om tilsvarende branche i

skotøjsindustrien). Rigsdagst.A.1921122.2823.

-mod, en. [II.6] (dannet af ASVedel.(Saxo.

(1575).121) TO. henblik paa, at Ingild havde

skiftet sind og var blevet blødagtig; foræld.)

tilnavn til sagnkongen Ingild (Ingjald). *I

Lediggang sig søler Vendemod (o: kong
Ingild). Oehl.V.175. derefter som (nedsæt.)

personbetegnelse om blødagtig, karaktersvag ell.

vægelsindet person. Vende-mod, en, kaldes

den, som er ubestandig. Mo</i.yi23. *du
slatne Vendemod (o: den gamle Starkad)\

\

Er da det store Navn af Helten kun
tilbage. Grundtv.Saxo.il. 195. jf. sa.SS.III.
476. -mærke, et. [II.17.2] dels (rid.):

d. s. s. -flag. Sportsleks.II.653. \\ dels (•Æ^)•

d. s. s. Kiyåsemærke. Scheller.MarO. -møl-
le, en. [II.2] (sj.) stubmølle. D&H.
-plads, en. [II.17.2] (især fagl.) saa megen
plads, ai et køretøj kan vende, ell. (især)

plads, beregnet for køretøjer til at vende paa.
vAph.(1759). PWBalle.K.38. Omtrent midt
på læssevejen er denne udvidet med en ca.

1600 m* stor vendeplads, hvor den . . dybe
roeaflæsningsgrube . . samt vognvægten er

placeret. Vingehjulet. 1950/51. 74. sp. 2. Feilb.

-plov, en. [II.2] (jf. Bakke-, Tvillingplov;

landbr.) plov, der ved furens ende omstilles,

saaledes at furen under pløjningen i modsat
retning vendes til sa. side som før, hvorved

agerren og agerryg undgaas. Olufs.Landoecon.
170. MaskinbogLandm.403. -pol, en. [II.4]

om hver af de ekstra magneter, der kan
anbringes ml. feltmagneterne i en jævnstrøms-

maskine. OpfB.*I.197. MaskinbogLandm.302.
-presse, en. [II.l] ved papirfremstilling:

presse, hvorigennem papiret føres saaledes, at

overvalsen berører og glatter dets underfJade.

Hannovers Smith. Papir. 237. -punkt, et

ell. t en. [11.18] I) f;//.
Vendingspunkt; især

fagl.) punkt, hvor en linje ell. bevægelse vender
for derefter at fortsætte i en anden, især til-

hagegaaende retning; ogs. f: punkt, hvorom
noget drejer sig, en akses endepunkt, pol (I.l)

(Eilsch.Philhist.124. sa.Term.38. ChrFlensb.

DM. III. 19. betegnelsen kritiseret: Steners.

CritBet.87). en Granat . . som fra sin Vende-
punkt stilede lige mod den Plet, hvor vi

stode. RUSS. U.107. Afstanden mellem disse

to Vendepunkter (i barometerstanden) bliver

større om Sommeren. Veirlære.(1854).78. om
solhvervspunkt: den 21de Juni naaer (solen)

sit nordlige, den 22 December sit sydlige

10 Vendepunct. JohannesMuller.Naturlærens che-

miske Deel. (overs. 1851). 202.
\\

(sport.) det

punkt paa en rute for kapløb, kapgang, lande-

vejscykleløb olgn., hvor deltagerne vender for

at fortsætte løbet osv. tilbage til startstedet.

Cyclen.''/il935.2.sp.2. PoVU1936.5.sp.l.
\\

(mat.) det punkt paa en kurve, hvor den gaar
over fra den ene side af en tangent til en an-

den side (infieksionspunkt). SaUXXIV.717.
2) billedl.: punkt, hvor en udvikling, et forløh\

20 vender og tager en ny retning; ofte i forb. sor

være, betegne (Allen.1.35. CKoch.GF.8)A
betyde (Roos.Vi.38. Naturens V 1946.278)
et vendepunkt i en udvikling osv., staj

paa ell. ved et vendepunkt, (det 18.) kar-
hundrede, der med Føie kan ansees som ei

Vendepunct i Danmarks Digtekunst. Nyeruf.

Rahb.VI.iv. Denne Aften var et Vende-
punkt i hans Liv. Et nyt Afsnit begyndt«!
tiWis^e.HCAnd.SS.V1.113. *ved et Vende-j

30 punkt i Livet stod
|
Ei blot den gamle Her-i

kules . .
I

Men derved staae vi Alle tidt,|

ifald jeg
|
Forstod det Spørgsmaal: skal jeg

ikke? skal jeg? PalM.IVUl. Den italiensk«

Rejse blev Vendepunktet i (Goethes) Kunst
jierliy. Brandes. IF. 29. jf.: Danielbogen ei

forfattet omkr. Aar 165 før vor Tidsregnings

Yendep\inkt.Tilsk.l921.I.376. (sj.) om kato

strofen (1) i drama: Stykkets Vendepunkt
(Brandes.KP.94: KatastropheJ, den plud-

40 selige Opdagelse af en Forvandling hos denj

hos hvem Tilskueren ikke er i Stand til at

opdage ringeste Forandring. Brandes.11.238.\
-pæl, en. [11.17] i kroket mods. Begyndel-
ses-, Sejrspæl. Legeb.I.a.30.

I. Vender, en. ['vænar] ^(f) Vender«
se u. Stegevenderj. flt. -e. (til II. vendej

I) om levende væsen, i.l) dyr (se Stenvender)

ell. (især) person, der vender noget;
ssgr. som Node-, Rist-, Spid-, Stegevendet

50 (1), jf. ogs. Sekel-, Strømvender (2). || i selv^

stændig anv. Vender . . Er den, som snoet

noget om. Moth.V123. nu kun (fagl.): personø

der vender tørvene paa tørringspladsen. Ven^
dere og Røjlere kan faa Arbejde paa Pæle4

gaardens Mose. SorøAmtstid.^U 1944. 12. sp. 4å

1.2) f ustadig, vægelsindet person. Mothi
V123. 2) om ting. jf. Solvender; især: redi

skab, indretning, der vender noget ell\

anvendes til vending af noget; i ssgr. sor

60 Blad-, Hø-, Pandekage-, Spid-, Stege- (2-3)|

Strøm- (1), Taa-, Undervender || i seh

stændig anv.; ^ om redskabs-, maskindeli

en Hjulrive med firkantet Yender. SorøAmtsÅ

tid.^U1944.7.sp.5. Spirekasser med elektriskj
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drevne Vendere (i maltgøreri). VHermansen
&PHolm.ØstjydskØl.(1948).14. om mindre
valse, der sammen med en større (,,arbejde-

ren") danner et valsepar i en kartemaskine.

OpfB.WII.481. Hannover.Tekstil.il.356. i sa.

bet. Vender- valse. OpfB.^VII.481. Hanno-
ver. Tekstil.II.reg.

II
(jærnb.-jarg.) tog, der kun

kører til en mellemstation paa en strækning

og derfra returnerer. Bom.S.119.
II. Vender, en. ['væn'dar] (nu næppe lo

br. Vende, en Vende kom ridende bag efter

dem.Mall.SgH.355. jf.best.f.: *Br&t
|
Jeg fin-

der der min Død for Vendens Øxe.Oehl.IY146.
*Der offrer Venden til U&degast. Ing.VSt.

130). flt. d. s. ell. -e. (ænyd. vende (ogs. om
vandal), glda. (flt.) wende, wændhe (Rimkr.),

windær (GldaKrøn.16.17.28 ofl,.; jf. stednav-

net Vindebyj, sv. vend, no. vender, oldn.

vindr og vinbr (se Arkiv. II. 228f.), oeng.

(flt.) vinedas, oM. winid (nht. wende^, lat. 20

(fit.) vendi (Plinius), veneti (Tacitus), gr.

ouénethai (Ptolemaios) ; af uvis oprindelse;

jf. I. Slaver; hist.) især i fit., om (perso-

ner, tilhørende) de slaviske folk, med
hvilke germanerne kom i berøring i

oldtiden og middelalderen; især om
indbyggerne i Venden ved Østersøen; m. h. t.

nutidsforhold om rester af disse folk i Øvre-

og Nedre-Lausitz (sorbere). *de valtre voxne
drenge,

|
Kand i leding gaa,

|
Mod de Tyd- 30

ske. Slaver, Vender,
|
Hvort mand dem paa

tog hensender. LKok.(PSyv.Viser.(1695).584).

Holb.DH. 1.251. *Hver Dansk vi Haand-
slag byde,

|
Hver Vender Orlogsfærd. Ing.

VSt.52. *Mens Franken læste Nat og Dag
|

Med Platos Bog i Hænder,
|
De Danske

sloge djærve Slag
|
Iblandt de grimme Yen-

åer. PMøll.(1855).I.71. *Du mener vel, at

Korset
|
Staaer fast i Venders La.nd? Winth.

VI1.82. Sandfeld.S.^242. en vældig Hær af 4o

Yendere. HalKoch.(DanmKonger.49). de ven-
ders ell. vendernes konge, brugt som del

af den danske kongetitel (først af Knud Val-

demarsøn (i lat. form rex Danorum Scla-

vorumquej, efter at han 1184 var hyldet af

den vendiske fyrst Bugislav). jf. Holb.DH. I.

204. ConvLex.XIX.52. BerlKonv.XXII.493.
især i forb. de venders og goters (konge), se

u. Goter 3.3. bondsk som en vender, gen-

givelse af udtalelse (af en sendefærd fra bi- 50

skop Otto af Bamberg) om ærkebiskop Asser

(t 1137). Ottosen.VH.I.179. Arup.DH. 1. 191.

jf. BiogrL.*I.561. \\ sammenblanding har tid-

ligere fundet sted m. Vandal, saaledes at Ven-
der er brugt i bet. vandaler. De Vender be-

mægtiger sig AMc&m. Holb.Intr. 1. 164. Aar
455 blev (Rom) indtaget og sleiffet af de
Vfender. Borrebye.TF.294. || hertil bl.a. Ven-
der-fyrste (Ottosen.VH.I.194), -kamp (smst.

198), -kon!?e (jf. DgF.IV.453), -stamme 60

(Sal. XVIII. 143), -tid (VilhAnd.HS.237),
-to^(o: tog mod venderne. Ottosen. VH. 1.195.

OFriis.Litt.49) og (poet., sj.) Vender-land
(Ing.VSt.130), -mø (smst.139).

Vende-radins, en. [II.I7.2] (jf. -dia-

meter; fagl.) radius i en vendecirlcel (2).

MaskinbogLandm.^753. -rejse, en. [11.17]
(oftest i forb. gøre venderejse^. I) rejse,

paa hvilken man vender om (og rejser tilbage),

før maalet er naaet; ogs. om togt, der ikke
bliver fuldført, er resultatløst. Skibet kunde
ikke komme fort formedelst lis, hvorfore
det maatte giore Vende- Reyse, og bragte
intet med sig tilbage. Holb.Berg.124. Andre
var der (i flaaden), som imod deres Villie

maatte gjøre Vende-Reisen med, da deres
Skibe var . . ilde tilredte. Grundtv.Saxo.III.
213. Maagen gjorde dog rimeligvis Vende-
rejse for Isen. Aalbs. Hans Lykkes Æventyr.
(1901).33. Forsøget (o: at trænge frem til

Upernivik) mislykkedes; man gjorde Vende-
rejse. Knud Rasm. DO. 185. W-Baadene i 3.

Start (0: i en kapsejlads) var saa hidsige, at

flere kom for tidligt og maatte paa Vende-
reise. Pol.'/»1937.4.sp.6. 2) (l.br.) rejse til-

bage til et sted; tilbagerejse. De to Sække
Hvede maatte Misdæderen gøre Venderejse
efter og hente ved Raststedet, hvor han
havde gravet dem ned. JVJens.Gutenberg.
(1939).8. Et par maaneder hver sommer
kommer (den arktiske terne) herop fra sine

strejftogter, der om vinteren fører den helt

ned til de sydlige polaromraader, før træk-
driften igen faar den til at gøre venderejse
tilbage til ynglepladsen nordligst i Men-
neskenes Land. C Vibe. Langthen og nordpaa .

(1948).17. -rum, et. [11.17] (nu især dial.)

plads, hvor man kan vende sig ell. vende med
plov olgn. UfF. spøg.: *Nu maa jeg tage

meer Papir
|

Thi ellers ingen Plads der

blier
|
For det hvorom De skulde bede,

|

Jeg mener nemlig i en Sum
|
At der maa

være Venderum
|
Naar der skal tales om

den Brede (0: kammerjunker W H Harbou).
Oehl.Br.I.135. -rune, en. [II.2] (sprogy.)

venstrevendt runetegn (m. læseretning højre-

venstre). SkandMuseum.l800.II,2.13. DRun.
sp.l051.

Vender-valse, en. se u. I. Vender 2.

Vende-side, en. [II.2] (rid.) den side,

hvortil hesten vendes, styres. PWBalle.K.38.
Sportsleks.II.681. -sind. et. [11.14] (poet.,

sj.) omskifteligt sind. * Fyrstelykkens Vende-
sind. Boye. PS. II. 105. -skive, en. [II.2]

(fagl., 1. br.) d. s. s. Drejeskive 1. Bl&T.
-sløjfe, en. [II.17.2] (fagl.) sløjfe (1.2.3)

ved (endestation for) sporvej, jærnbanelinje,

der muliggør tilbagekørsel i modsat retning.

Bl&T. TeknLeks.II.99. -spor, et. [II.17.2]

(jærnb.) udtræksspor (paa en endestation),

v. hj. af hvilket et tog føres fra ankomstper-

ronen til en anden perron, hvorfra det skal

returnere. TeknLeks. 11.607. -sta^e, en.

[II. 1] 4>- ^" '^^ pejling af vanddybde an-

vendt stage, hvis ender skiftevis stikkes ned.

TeknLeks. 1 1. 398. -station, en. [II.17.2]

(jærnb.) station, hvor et tog kan vende.

Jernbane T."/iol936.6.sp.2. -stolpe, en.

70*
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[II.2] (fagl.) d. s. s. -søjle. ForklTømrere.

147. -styr, et. [II.2] (fagl.) styr, der kan
bøjes fra en barnevogns forende over paa
bagenden, naar vognen køres baglænds. PoU'/a
1942.15.sp.4. -syer, en. [II.l.s] (sko.) ar-

bejder, der udfører vendt arbejde. Socialdem.

"',1920.10.sp.5. -symaskine, en. [II.l.s]

(sko.) symaskine til vendt arbejde. Skomager-
bogen. (1923). 124. -sæde, et. [II.2] spec.

(fagl.): sæde i sporvogn, tog, hvis rygstød kan lo

forskydes, saa man efter ønske kan sidde

vendt i ell. mod køreretningen. man ønskede
. . Vendesæder, der muliggjorde det for alle

Passagererne at køre loilæns. Khh.s Sporveje.

(1936). 93. -Søjle, en. [II.2] (jf. -stolpe;

fagl.) løberstolpe, søjle ved en stæmmeports
sidemure. Sal. XVI. 664. -taa, en. [II.2]

(zool.) taa hos visse fugle, der kan vendes

baade fremefter og bagud. LiXtken.Dyr.H32.

BMøll.DyL.II.18. -tangent, en. [II.I8.3] 20

(geom.) tangent gennem en kurves vende-

punkt (infleksionstangent). Sal. XV111.143.
-termometer, et. [II.l] (fagl.) termo-

meter, der ad mekanisk vej vendes, saa kvik-

sølvsbeholderen kommer opad (og skilles fra

kviksølvssøjlen). NordConvLex.^V1.953. A.T.
VI949.N0.I.IO. -træ, et. [II.1-2] (dial.)

træstykke, der holder sammen paa vendeiøjet

{2).RibeAmt.l940.23. |j stok, tvege, hvormed
negene vendes under tærskningen. UfF. 30

Vendetta, en. [væn'dæta] flt. -er [væn-
'dæita'ar] (fra ital. vendetta, af lat. vin-

dicta, hævn; især hist.) en paa Korsika
brugt form for blodhævn, som en myrdet
persons slægtninge tog over drabsmændene og

deres familie; i videre anv., om blodig gen-

gældelse, ubarmhjertig hævn. Vendetta. £<i!ar.

(bogtitel.1888). FrPoulsen.F.109 (se u. II.

Vaag 1). billedl.: Johs. V. Jensen ligger i

Vendetta med den (lærde) Skole.AGarde. 40

DanskAand.(1908).37.
Tende-tnnnel, en. [II.17.2] (fagl.)

en paa en bjergvej som tunnel anlagt vende-
plads (OpfB.*11.22) ell. en paa bjergbane anlagt

krum tunnel, hvis mundinger ligger omtrent i

sa. retning. OpfB.WlII.113. TeknLeks.II.
607. -tæppe, et. [II.l] gulvtæppe, der kan
vendes og bruges m,ed begge sider opad. Pol.

^ysl942.14.sp.4. PoUyil948.15.sp.4. -tøj,
et. I) [II.l] (skræd.) tøj, der omsyes, idet 50

stoffet vendes med indersiden udad. Herrekon-
fektion . . Opsprætning af Vendetøj.^Soaai-
dem.*/»1945.9.sp.5. 2) [II.2] (dial.) de dele af
en arbejdsvogn, v. hj. af hvilke vognen kan
vendes. RibeAmt.1940.23. -Talse, en. [II.l]

(fagl.) d.s.s. Vender sp. 1109^^-. Bl&T.
-valseværk, et. [II.2] (fagl.) valseværk,
der, naar staalpladen er passeret gennem val-

serne, skifter omdrejningsretning, saa pladen
gaar baglæns tilbage gennem værket. Hanno- 60
ver.Tekn.96.98.

Tend-hals, en. se Vendehals.
Tendil-bo, en. se Vendelbo.
Tending, en ell. (dial, i bet. 6.4.) et

(UfF.). ['væneq,] ff (skrevet) Vendning.
Adr.UT. 1767. nr. 1.4. jf. u. Fore-, Indven-
ding^, flt. -er. (ænyd. d. s.; vbs. til II. vende)

1) til II. vende l(-2): det at vende ell.

dreje noget om ell. i en anden retning;

især i flg. anv.: I.l) til II. vende l.i. ven-
dingen af stenen kostede store anstrengelser

j

II
spec. (med.): ved ud- ell. indvendige haand-

greb, v. hj. af en slynge (se Vendingsslynge^
olgn. forandre stillingen af fosterets længde-
akse i forhold til livmoderens længdeakse (jf.

ogs. SelvvendingJ. Buchhave.J.41. LeopMeyer.
FP.261. vending paa fod, hoved, sædet,
om saadan vending, hvor fod osv. bringes till

at være forliggende (jf. Fodvending 2). Leop
Meyer. FP. 144. Klinisk Ordbog. (1921). 256

.

1.2) (især fagl.) til II. vende 1.2. Vending af
j

en Steg. VSO. Høets Vending, smst. Vending

'

af Malt. Bl&T. Tørverøjlere antages . . Ven-
ding 60 Øre og Røjling 1,60 pr. 1000 Stk.

SorøAmtstid.^^U1947.12.sp.4. 1.3) (især land-

br.) til II. vende 1.3. Græsrødder . . hvilke

ved Skiørning og Vending bedst kan blive

opløsnede af Jorden. JPPrahl.A C. 38. Ved
Pløjning (forstaas) en omhyggelig Vending
af Pløjelaget ved Hjælp af Plowe.LandbO.
III.824. 1.4) til IL vende 1.4. de løse man-i
chetter . . kunne vendes, snavsede i den ene

j

ende, rene i den anden. Men den vending;
gik naturligvis kun én gang.PoZ."/4i95(?.7.

sp.4. 1.5) (skræd.) til II. vende I.7, om om-
syning med benyttelse af det sa. stof med :

vrangen vendt udad. Vendinger, Habitter 46 i

Kr., Overfrakker 40 Yyx.PoVU1927.22.sp.5.

2) (jf. II. vende 2.2, 11 og ll.i) om drej-

ning af (del af) eget legeme. 2.1) i al alm.,

om drejning af legemsdel i en anden retning;

ogs. i al alm. om bevægelse af lemmer (jf.

Fod- (1), Haandevending 1^. (vendehalsens)

Hals er overmaade bøjelig, saa at den kan'
bøje og dreje den, som en Slange. En Uer-
faren, som holder den i Haanden, bliver ved
denne Vending let saa bestyrtet, at han
lader den igjen fiy\e.Funke.(1801).I.248.

||

:

(nu 1. br.) om drejning, vridning af kroppen]
(tiden at fødder og ansigt behøver at ændre]
stilling). Jeg drog Beenet sagte til mig, i

men i mine mange Vendinger havde jeg]

dend Ulykke, at en Puffert gik løs, hvilken!

jeg altid bær hos mig i slig Tilfelde. Zom]
Grønneg.V.171. Gøglere, som besidde en Fær-
dighed til at folde deres Legemer i adskillige]

unaturlige YenåmgQr.JSneed.L225. Hesten]
. . giorde adskillige Vendinger med Kroppen,]
at dens Herre kunde komme løs.LSmith.

DN.140. (fægt.) om drejning af kroppen /orj

at undgaa at blive ramt: volte olgn. S&B.
Sportsleks.II.653. 2.2) (især gym. og X) det\

at vende front til en anden side; bevægelse,'

hvorved man vender sig (om), gør omkring;'

ogs. om saadan bevægelse af trop (jf. Side-

vending^/ ofte i forb. gøre en vending,
at give ordentlige Slag paa Patrontaskerne =

før Vendinger o. d. det er Korporalsidræt.
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PNSkovgaard.B.166. Carl stod ved den aabne
Dør til Riddersalen . . Han kom ved en
Vending til at see ud i Forsalen. 7n^. 75^,

11.123. Ministeren . . gjorde en Vending,
ledsaget af et myndigt Blik, hen mod sin

Sekretær. Schand.AE.19. Patienten maa sta-

digt se ned paa sine Fødder og er endda
usikker, navnlig i Vendingen. KPont. Psy-
chiatr.III.84. om drejning i dans: See, der
dandser et ungt Menneske forbi . . Alt . .

udfører han samvittighedsfuldt, selv hans
Dands er præget heraf. Damen faaer i den
fasteste Tact de behørige Trin, Vendinger
og Svingnmger.Goldschm.Hjl.II.693. D&H.
(sport.) om svømmers drejning ved banens
ender (m. berøring af lassinkanten) . (svøm-
mersken) er kendt for sine daarlige Ven-
dinger. Idrætsbladet.''/il935.9.sp.l. Sportsleks.

11.654.
II

halv, hel vending, om drej-

ning Vs omgang (180°), henh. en hel omgang 20

(360°, tilbage til udgangsstillingen), hermed
forenes under Opspringet halve og hele

Vendinger til begge Slåer. Gymn.(1828).16.
Gymn.1.74. jf.: (hun) viste ham en saare

skjøn Profil . . Nu gjorde hun en halv (0: ^U)
Vending, ligesom for at vise ham forfra sit

deilige Ansigt.Blich.(1920).XXVIIL16. 2.3)

(sml. u. II. vende 11.3^ efter præp. i (jf. u.

oet. 3.2 og 6.2); i udtr. for at bevæge sig ell. ud-

føre noget ell. reagere, tage en beslutning paa 30

pu vis (hurtig ell. langsorn) maade; især i forb.

som være hastig, snar (MylErich.S.161.
JOlr.SD.III.102. Feilb.III.425) ell. (i rigs-

spr. oftest) hurtig i vendingen (dial. ogs.

vendingerne^; mods. langsom, sen ell.

tung i vendingen (dial. ogs. vendingerne.
Feilb.). Hånd er knap i vending (0: hurtig).

Moth.V124. jeg er saa tung i Vendingen, saa
langsom til at glemme. Nans.JudithsÆgte-
skab.(1898).136. Frøken Petersen var hurtig 40

i Vendingen og . . vilde ned til hende sna-

rest mvlig. JakKnu.In.281. *Hun hjalp, hvor
hun kunde,

|
tavs som altid,

|
men hurtig i

Nenåingen.Blaum.Sib.114. han er rask i

'^eviåingerne. Bregend.HH.II.49. Jens Bak er

saa evindelig langsom i Wenåingen. Skjoldb.

SM.32. Han var en udpræget saglig Natur,
tung i Yendwgen.BiogrL.*VIII.560.

3) (jf. II. vende 2.4 og II.2) det at vende
med ridehest, køretøj

, fartøj. 3.1) om 50

drejning til siden ell. en halv omgang med
hest, køretøj, plov olgn. (jf. Kørevending 1^.

PO Fibiger. Overs, af Sophokles. I. (1821). 268.

(kuskene foretog) visse bratte Vendinger.
JHelms.G.126. det farlige ved tilhest eller

tilvogns at udføre skarpe Vendinger med
stor Fart. CHolten.Naturensalm.Love.(1857).
149. Kusken gjorde en altfor skarp Vending.
S<&B. jf. u. bet. 6.2: (hesten bør kunne) dreje

og sno sig i snævre Vendinger. Sal.XVI. eo

344.
Il
om drejning en halv omgang af plov

olgn. ved furens ende. Vending . . med plou.

Moth.V124. Harven var . . ved en Vending
sprungen op og havde saaret Hesten slemt i

den ene Baigkode.JakKnu.EtGjensyn.(1898).
62. 3.2) 4>- om manøvre med fartøj; spee-
den drejning, der foretages, naar et skib, som
ligger bidevind over en bov, lægges bidevind
over den anden (jf. Ko-, Stagvendingj. Rich.
1.142. langs med Stranden løb de . . for-

klarende for hinanden Skibenes tilfældige

Vendinger og Bevægelser som Virkninger
af de brave Kaptajners nautiske Intelligens.

JPJac.Il.63. sunket under Vendingen. »Sc/jei-

ler.MarO. \\ efter præp. i. (vi) vendte Vest
over . . loddede 7 Fv. i Vendingen. CiLi 703.
(JensSør.II.40). ude i Baaden blev For-
sejlene tagne ind, idet den løb i Vending.
EJuelHans.HM.49. ligge (Wolfh.MarO.386.
TeknMarO.), være i ven din g (en). Baaden
var i Vending. Niels greb mekanisk til Ro-
ret. Drachm.STL.148. Schcller.MarO. skyde,
strække op i (en) vending, se skyde
28.4. II. strække 12.3. (jf. bet. 2.3) i forb. som
være hurtig, langsom (Wolfh.MarO.386.
Scheller.MarO.), sen (TeknMarO.) i ven-
dingen. Baaden hade været for tungt la-

stet og derfor ikke hurtig nok i Vendingen.
Galsch.H.133.

4) om bevægelse, gang, tur, der fører
tilbage til udgangspunktet. 4.1) (til bet.

3.1 ; især dial.) om omgang med plov ell.

harve marken igennem (ml. to vendinger med
ploven). Han havde endnu et Par Vendinger
tilbage (0: at pløje), før han vilde spænde
fra og tage hiem. Søiberg.L.19. Feilb. UfF.
4.2) (til bet. S.2) 4>- kortere tur med et skib

til et sted og tilbage igen. Fartøjet gjorde tre

Vendinger. Wolfh.MarO.366. gøre 4 Vendin-
ger (Frem- og Tilbagerejse) med en Baad,
for at redde de Skihhmåne. Scheller.MarO.

4.3) (til II. vende 9 og 17. 1, m%aske delvis

videre anv. af bet. 4.1-2; jf. Sving 2.3; dagl.)

kortere tur med befordringsmiddel ell. (især)

til fods til et sted og tilbage igen ell. rundt til

forsk, steder, især uden ophold ell. kun med
kort ophold paa stedet (stederne), for at be-

sørge et ærinde, aflægge en kort visit, for at

bese noget olgn. (undertiden m. overgang til

tidsbet., se bet. 6.s); vend; smut; ogs. om
gang gennem (bygnings) rum, over gulvet olgn.

(jf. I. Slag 8.2); især i forb. gaa, gøre,

skulle (maatte, ville), være en ven-
ding (et sted (hen)), (ikke i rigsspr.:) tage
en vending (CFMortens.KA.28. jf. tage

sig en vending. Tops.III.358). Skytten . .

reed ud ad Alheden paa Urhønsejagt . . Han
kom ikke hjem . . Konen havde ikke seet

ham siden . . da han paa Hentoget havde
været en „Vending" inde hos hende. Blich.

(1920).XXIV55. skal vi ikke til Tidselholt

en Yending? smst.90. Her gjorde Generalen

. . et Par Vendinger op og ned ad Gulvet.

PalM.IL.1.416. Gider Du ikke . . gjøre en

lille Vending i Haven, inden det bliver gan-

ske mørkt? Tops.US.II.236. (han) beordrede

Karlen at smøre Vognen . . lave Rejsefoder

til o. s. v., da han skulde „en lille Vending
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hort."GunildLarsdatter.(1871).16. Han havde
blot været en Vending inde i Frederiksborg-

gade og gjort et Par lnåkøh.Pont.HK.90.
Han ønskede saa inderligt, at han blot lige

en Vending kunde have løbet op i Præste-

gaarden og talt med den gamle Præst. Jafc

Knu.GP.92. Han gik en lille Vending gen-

nem Leiligheden. Poul Sør.BS.124. ogs.(vulg.)

om kortere ophold et sted. jeg kender (harri)

fra gammel Tid a', han har været et Par
Vendinger paa La'egaarden.ZLars.Z¥49.

5) videre anv. af bet. 2-3, om plads, hvor-

paa man kan vende (sig); ogs. om hur-
tighed, fart, hvormed man vender sig

(paa en snæver plads) ell. gaar i gang
med noget, ell. i al alm. om kort tidsrum.
5.1) (til let.ll.z og 17.2; nu ikke i rigsspr.)

om vendeplads, -rum. Her er knap vending.

Moth.V124.
II
om det sted ved agerens ende,

hvor ploven vendes (jf. Aavending^. jf. Feilb.

5.2) (talespr.) i forh. en knap (Uglen.^^U

1857.2.sp.2), smal (Moth.RlS. Skuesp.YllO.
Heib.Poet.II.222. jf. smal 2.i) ell. (nu kun)
snæver (jf. snæver 1.5) ell. (sj.) travl
(Bang.L.42) vending, om situation, hvor

tiden er knap, hvor man er i betryk, knibe,

maa gribe til noget som nødhjælp, hvor det

er nødvendigt at tage en rask beslutning,

reagere hurtigt, (faderen) havde Mistanke, at

en Besmittelse af Koppegiften kunde være
Aarsag til denne Tunghed (hos sønnen).

Men her var snæver Vending, (der var) ikke

Tiid til Opsættelse (af inokulationen). Den
Viborger Samler.1779.162. nu kun efter præp.
i: (han) stadfæstede . . sit Rye som en
mageløs Karl i en snæver Yenåing. Grundtv.

Snorre.111.282. Havde man i en snever Ven-
ding hverken Gageforskrivning eller Pant,

saa kunde man tilbyde sit Æresord. Gold-

schm.1.436. ordentlige folk . . kunde (og-

saa) komme der (o: i en beværtning) „i en snæ-
ver vending", naar de skulde have en billig

genstand til medbragt m&å. AnkerLars.Olsens
daarskab.(1941).105. (nu sj.) i forb. sno sig
i en snæver vending (jf.?,no^.z).YSO.Yl.
687. Hun var endnu ikke vant til at manøv-
rere, til at sno sig i en snæver Vending. CjB

Sim.144. 5.3) (nu sj.) saa hurtigt, som man ven-

der sig ell. Jean vende med et køretøj (jf. Køre-
vending 2); fart; hurtighed; øjeblik,
(han) tog i det Samme Femdalersedlen, som
laa paa Bordet, og i en Vending var han
ude af Døren og Pigen sendt i Byen. Tops.
11.433. jf. u. bet. 6.2 : der kand skée meget
i en smal Yending.Moth.V124. 5.4) (dial.)

om tidspunkt ell. kortere tidsrum. I een Ven-
ding bleve Høveder godt betalte. MDL. Det
er en Vending siden han kom bort. smsi.

Jøns's Moder var død lige i den Vending,
da Svalan (o: en kvinde) kom derned. i^Bon.
Hjemstavns-Billeder.(1892).72. Feilb. UfF.

6) det at en ting drejer sig om et punkt
ell. krummer sig, tager en ny retning
(i sin bevægelse ell. i sit forløb); ogs. konkr.

om den linje, der derved beskrives,
bugtning, krumning olgn. 6.1) (til II.

vende 10.6 ; nu næppe br.) om legemes be-

vægelse omkring et punkt, ad en krum bane.

Planeternes og Stiernernes Løb og Vending.
Graah.PT.1.93. Ved {vandskruens) skraa Stil-

ling bliver dens Bøiningsvinkel saameget
formindsket, at Vandet ved enhver Vending
kun vilde stige lidet, især naar man giør

10 Skruegangene vide. Jo længere imidlertid

disse Gange ere des steilere kan Skruen stil-

les. Biisch. Mathematik. (overs. 1802). 350. 6.2)

(til II. vende 11.4 og I8.2-3J om drejning,

forandring til bevægelse i tilbagegaaende, mod-
sat retning. Efterat Christian den Anden
havde forladt Riget, toge Tingene snart en
anden Vending (se bet. 8.2) . . Det var, som
naar Strømmen staaer i Vending for at

tage en anden Retning. Rohmann. Reforma-
20 tionenslndførelse.(1836) .77 . det er lige paa

vendingen (0: ml. ebbe og flod). Feilb. i rigs-

spr. især i ssgr. som Sol-, Strømvending.

6.3) (til II. vende 12.3, 18.4 ; nu 1. br.) om
ændret linieføring; især om drejning, krum-
ning af vej, vandløb olgn. Ved en lille Ven-
ding af Veien aabner sig med eet en over-

raskende .. Våsigt.Molb.Dagb.160. Minehals
. . den Vending af Minegangen . . som fører

til Minekamret. Mi? TeA;n0.i27. || (jf. u. bet.

30 1-8) i forb. gøre, tage en vending. Løv-
rige Træer stod paa Vang,

|
Hvor Bækken

tog en Yending.Winth.VI.136. Her gjorde

Veien en Vending og nede ved Søen . . saae

hun Frøkenen sidde. smst.IX.161. 6.4) {efter

ty. wendung) f spiralformet snoning, fx. paa
sneglehus (jf. Sneglevending^; vinding. Hier-

ne-Coraller . . ere visse Steen- Coraller med
knortede Vendinger og snoede Figurer, som
forestille et Slags Liighed med Hiernen i et

40 Menniskes B.o\ed.vAph.Nath.III.447. Skal-

len (0: en snegls) bestaaer af . . tvende Ven-
dinger, hvoraf den ene (udgør) Snirkelen.

KSelskSkr.XII.241.

7) det at tale, tanke olgn. rettes mod
noget, især noget andet end hidtil; (ny) ret-

ning; ofte (jf. u. bet. 6.3 og 8) i forb. f aa,

give, tage en vis vending. 7.1) (jf. II.

vende A.i) det at en samtale drejes hen paa
noget ell. kommer til at angaa noget andet

50 end før ell. faar et vist (ændret) forløb, hvor
oft€ forvandskes ikke vor sande egentlige

Meening ved den Vending, Samtalen tager.

Rahb.Tilsk.1796.261. vi fortsatte vor forrige

Samtale, der dog nu tog en mere almindelig

og philosophisk Yending.Hauch.il1.223. Vi

kom snart til at tale om al den Udødeligheds-

tvivl, som ængstede Gemyterne i Kjøbste-

den . . Men snart fik Samtalen en anden
Vending. Vi kom til at tale om Troen og

60 dens Kiaiit.Sibb.11.109. „Hvor naar rejser

I .
.?" spurgte Tolderen for at give Samtalen

en anden Yending.Wied.P8.256. 7.2) (til II.

vende 4.6 ; 1. br.) om retning ell. maal for op-

mærksomhed, tanke (jf. Tankevending^, fø-
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lelse. mine Tanker have formedelst dette

Arbeide faaet en vis Vending til at agte paa
.. TaÅema&der. Sporon.EO' 2. Fort.xvil. der
er (vist), at den forskende Tænknings Ven-
dinger, naar den gaaer ud paa en fuldstændig
Verdensanskuelse, altid bestemmes af Fø-
lehen. PMøll.f1855).V81. de forskjellige Ven-
dinger, som Ideeassociationen kan tage.Sibb.

Psychologie.' (1856).229.

8) (til II. vende 6 og 14:) ændring; for- i'o

andring; omskiftelse. 8.1) (m. overgang til

bet. 8.2) det at ændre, lave om paa noget

(jf. Passivvendingj.
|| (jf. u. II. vende Q.2)

m. h. t. beslutning, udført handling, det er

nu giort, der er ingen vending mere. Moth.
V124. nu kun (dial.) i ordspr. gjort gerning
har ingen vending, gjort gerning staar

ikke til at ændre. (ASVedel.Saxo.(1575).371).
Mau.2927. Moth.V124. Krist.Ordspr.nr.2326.

UfF. 8.2) det at forandre sig, gaa over i en 20

ny tilstand, forme sig paa en anden maade;
(større, betydningsfuld) ændring i en tilstand,

en udviklingsgang ; omslag; omskiftelse;
ogs. om (ell. m. særlig tanke paa) den nye til-

stand, det nye forløb, ell. om selve vendepunktet

(jf. TidevendingJ. Hans Levnets-Lob, som
han fortalte mig, var sammensat af mange
underlige Vendinger. £'Poni.Men.///.377. Min
Sygdom antog bestandig en betænkeligere
Charakter. Badene paa Ischia syntes , . at 30

have fremskyndet en Vending til det Værre.
Hauch.MfU. 120. Jeg føler mig rystet over
denne Vending af S&gen.Hrz.IV216. der er

indtraadt en gunstig Yending. Ludv. Enten
indledes den store Vending ved det vest-

romerske Riges Fald . . Eller det historiske

Skel maa ansættes sa. 300 Aar senere. Jo/is

Brøndst.RU.65. rækkes Kronen mig . . ved
en lykkelig Tingenes Vending . . saa
skal den sidde fast paa disse Lokker. 7«^. 40

EM.11.17. de adspredte Rigsraader . . sad
hver i sin Egn, uvisse om hvad der burde
gjøres, og ventende paa Tingenes Vending.
CPalM.0.477. hvilken vending ved guds
førelse, se II. Førelse 2. || i forb.m.i til

angivelse af forholdet, tilstanden, der ændres,
det omraade, hvorpaa ændringen finder sted.

Der kand skee mange Vendinger i en u-af-

giordt . . S&g.Wing.Curt.bé.^ De første Ven-
dinger i Krigene ere som oftest de, der be- 50

stemme Lykken eller Ulykken i det følgende.

Mall.SgH.313. F. fortalte ham den nyeste
Vending i Thomas's Livsskjæbne (jf. Skæbne-
vending^. 5'c/iand.TF./.i56. Tegn, der tydede
paa en gunstig Vending i Sygdommen.
Pont.LP. VIII. 86.

II
i særlige forb. som obj.

give noget en vis vending ell. (l.br.)

gøre en vending i noget, med eet gav en
ubetydelig Tildragelse Tingen en ny og
uventet Yending. Rahb.Fort.1.127. der skulde 60

ikke blive krummet et Haar paa hans Hoved
for denne Sag (0: en ildspaasættelse), for

Jack og hans Principal skulde nok give det

iiele den Vending, at det saae ud, som om

Fulton selv var Skyld i sin Ulykke. Hauch.
VI.294. det, at der var Folk i Nærheden,
gjorde en hel Vending i Tingene. Z)rac/im.

III.234. dette vil give Sagen en anden Ven-
ding. Lwdt;. faa (Mall.SgH.296. JakKnu.GP.
79) ell. tage en vis vending (jf. II. tage
1.2). saaledes som Sagerne nu staae er det . .

umueligt at indsee, hvad Vending de vil

tage. FrSneed.1.326. Siden tog Veiret atter
en bedre Yending. Hauch.VII.499. Vær ikke
misundelig over en Synders Ære; thi du
veed ikke, hvad Vending (Chr.Vl: omskif-
telsej det vil tage med ham. Sir. 9.14. det
(havde) igen taget en slem Vending med
Hofjægermesterens Sygdom. Pont. LP.YIII.

95. (nu næppe br.) om en persons maade at

reagere paa: Min eneste Trøst er, at hun ikke
viiste sig vred eller fortrydelig derover, og
at hun tog en saadan Vending dermed, at

jeg er sikker paa, at min Hemmelighed
ligger begravet i hendes Taushed. P^^eii,
Sk.II.30.

Il
(nu kun dial.) i forb. være i (en)

vending med. det er i vending med syg-

dommen (0: der er indtraadt bedring). Moth.
V124. det er i en vending med ham (0: syg-

dommen er ved at vende). Feilb.

9) (til II. vende 20-21; nu sj.) det at
være vendt, orienteret i en vis retning,
(træerne) settes med og i den samme Jord-
Art, de ere voxne udi, og udi lige Vending,
saa at den Side af Vexten kommer imod
Østen, som har vendt mod Østen fra dens
første Oiivext. JPPrahl.AC.98. Den Vinkel,

som Marken gjør med Horisontalplanen,

udtrykker dens Vending imod et Verdens-
hjørne. Oiw/s-Landoecon. Si.

II
om aandelig

indstilling (jf. Aandsvendingj. jeg tabte en
af de Faa, som ved en egen Aands Vending
ere istand til at overbære med mine sær-

egne Ufuldkommenheder. Olufs.(JohsSteen-
str.FN.221). Hans Grundsætninger, hans
gode Vending, hans levende Følelse for sand
Ære, skulle nu staae deres Vrøye.Gynæol.
XI.34. *Dit Sind har ingen Vending mod
det Onde,

|
men som dit Lunes Tykke vil

du kun
I
det Gode. RSchmidt.FK.16.

10) (jf. II. vende b) om maade, hvor-
paa man former ell. sammenføjer tan-

ker, toner ell. (især) ord, ell. om det her-

ved frembragte. iO.l) (jf. II. vende 6.2; nu
næppe br.) om tanke, forklaring olgn., der

skyldes spidsfindighed, fordrejelse olgn. Kun
ved een Vending kan det antages for muligt,

at Mennesket i Sandseverdenen kan opnaae
fuldkommen Erkjendelse: det er nemlig ved
den Tilsnigelse, at man frakjender enhver
Ting Prædicat af Sandhed, naar den er

utilgjængelig for den menneskelige Erkjen-

delse. PMøH.f'iSSJj.YSe. 10.2) (til II. vende
5.1 ; nu sj.) sammenføjning af ord ell. toner

(jf. Tonevending^ til et hele; formning af

melodi ell. (især) tale; ogs. om den stilisti-

ske opbygning m. h. t. ordvalg, ordføjning, stil-

figurer olgn. Ironien (ligger) siælden . . i
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Valget af enkelte Ord, men især i Samraen-
føiningen og Vendingen af det Heele.Rahb.

Stiil.23. *Du taler smukt og med en udvalgt

Yenåing.Hrz.XI.224. Baggesen afvandt som
ved en Trylleformel det fattige Sprog (o: det

danske) en Rigdom af Ord og Forbindelser,

en Smidighed i Vendingen, som gjør det

næsten ukjendeligt for Samtiden. VVed.G.28.
give en vis vending, udforme paa en vis

maade. S. gav hurtig den tilsigtede Kom-
pliment en anden Yenåmg.Goldschm.IY.289.
Lyskander . . forstaar at give et prosaisk

Emne en smuk poetisk Yenåing. ÉFRørd.
LyskandersLevned.(1868).36. Han gav sine

Ord en spøgefuld Vending. "F/S'O. de nye, og

os usædvanlige Vendinger i Stilen.LTid.
1760.98. Maaskee er hiint Ord: Spring kun en
Vending i Stilen. Kierk.VI1.79. \\

(som gen-

givelse af Strofe, Vers; nu kun i enkelte til-

fælde) om strofer, (rim)slyngninger i et digt ell.

(varierede) temaer, strofer i musikstykke. Begge
ordene Vers og Strophe har én bemærkelse;
thi de heder paa ræt Dansk en Vending. Høysg.

AG.201. *Hør da med venlig Hu paa et Par
Ord,

I

Der gjennem Versets Vendinger skal

tolke
I

Vor Tak. Frs./Z.308. kunstige Løb og
Vendinger (i musik). VSO. „Vendinger" kal-

des de forskjellige partier, hvoraf dansemusik
er sammensat. T/iorse«.2S7. \^,Z')(udviklet af
let. IO.2J særlig sproglig form (ord ell. (især)

ordforbindelse, sætning olgn.), der bruges af
en person til at udtrykke noget; et af en per-

son ved en bestemt lejlighed brugt udtryk for

noget; ogs. om udtryk, der ofte bruges af ell.

er karakteristisk for en person ell. gruppe af
personer; spec. om ord, der danner en fast

forbindelse og er et olm. brugt udtryk i sproget

som helhed ell. et vist sproglag; frase (1);

talemaade ^;;/. Tale(sprogs)vendingj. Der
foregaae i ethvert Sprog daglig Forandringer,
hvorved adskillige Ord og Vendinger . . for-

ringes og iorælåes.JSneed.I.léO. det er ikke
Dansk at finde Lyst i Noget . . den hele

Vending er stiv og udansk. Grundtv.LSk.14.
et skjønt Udtryk eller en siirlig Vending.
Kierk.V.81. Kvinder, som paa hede Sommer-
dage slanger sig næsten „i det bare Ti-stille"

— for at bruge en Vending fra Barnesproget.
KnudPouls.Va.93. Præstens Tale . . var holdt
i Skæbnens og de taagede Vendingers Tegn.
TDitlevsen.Den fuldeFrihed.(l944).23.

II) (til IL vende 13.2 og I6.1) f beskæf-
tigelse med, det at give sig i kast med
en; især om kamp, dyst, angreb. Jeg vil

give mig i vending med hsim. Moth.V124. de
er i vending sammen, smst. *Ved saa uhørlig
haard og pludselig en Plage (0: jordskælv)

\

Vi nok en Vending faaer i Verdens sidste

'Dsige.Brors.323.

Yendingti-, i »sgr. af Vending, -aar,
et. [8.2] (sj.) d. s. s. Vendeaar. *Hil Dig paa
Vendingsaarets første Dag!

|
Det Vendings-

aars, som trefold Storm bebuder
|
Hvert

Fredens Fo\k. Bagges.III. 239. -løs, adj.

(efter ASVedel.Kong Svend Tiuve-skæg.(1705).

104: udskødte (0: „udskudte", udtalte) Oord
ere vendingløse; til Vending 8.1 slutn.; sj.)

om ord: som ikke lader sig tilbagekalde;

uigenkaldelig (2). *overiil
|
Dig ei; udstødte

Ord er \enå\ngs\ø?,e.Oehl.IV.40.jf.VilhAnd.

Horats.IV,3.132. f -punkt, et, en. [8.1-2]

d.s.s.Vendepunkt l.vAph. (1759). -slynge,
en. [l.i] (jf. Vendebaand; med.) et om.kring

10 fosterets fod anbragt P/t m. langt baand (af
strikket bomuldsgarn) , brugt ved vending (l.i)

af fosteret.LeopMeyer.FP.264. -vinkel, en.

[3.1] (fagl.) største vinkel, under hvilken der

kan vendes med en vogn paa et sted. MilTekn
O. 8&B.
vendisk, adj. ['væn'disg] (glda. wen-

disk (Glda Krøn. 110), wændisk (smst. 96),
wænnisk (smst.lOO), mnt. wendisch, jf. oldn..

vindverskr; afl. af IL Vender; især hist.

20 adj. til II. Vender (og Vendenj. denne Ven^S

diske Krig. Holb.DH.I.203. »vendiske Dra-i

ger (fløj)
I

Mod Dannemarks Kyst. Grundtvl
NM.148. *en vendisk Fisker. Winth.HF.294}
*De vendiske Kyster sig bøied for Danmarks
0. Hauch. VS. 9. *Ind over gjennembrudt
Gjærde sig mon liste

|
Vendiske BanderJ

KKarstens.S.213. vendiske Sømænd hærj
gede 'LSinået.Gravl.DD.7. vendisk skiftOi
(bygn.) en art munkeskifte, -forbandt. VLo]

30 rem. HA. 253. svære Munkesten i vendisl

Skilte. AarbTurist.1942.108. \\ substantivisk^

om vendernes (slaviske) sprog, den sidste, soi

kunde tale Yenåi%k. Dahlerup.SprH. 30. dansl
(stødte) sammen med \enåisk. MKrist.N.24\
m. h. t. nutidsforhold om det sprog, der talei

paa to smaa omraader i Øvre- og Nedre4
Lausitz (sorbisk). Sandfeld.S.^243.

|| (jf. u\

II. Vender slutn.) f vandalsk. det Vendiske
Rige udi AMca.Holb.JH.il.580.
Vendning, en. se Vending.
vendre, v. se vændre.
I. Vene, en. ['vcno] (nu næppe br. undt\

(med.) som rent lat. fagudtr. (og m. lat. bøjning)

Vena. JBaden.FrO. se ogs. u. bet. 2). flt. -r^

(sv. ven, no., ty. vene, eng. vein, fr. veinej

af lat. vena) I) (fysiol., med.) aare, der føre

blodet (fra haarkarrene, kapillærerne) tilbagi

til hjertet; blodaare (mods. Pulsaare^. Todei

Gyldenaare.(1802).3. Anat.(1840).1.614. Boasi

50 Zool.*37. 2) (vist kun i lat. form; nu næppi
br.) digterisk evne; poetisk aare (1.1.2)1

min Gunstige Herres Soel-skinnende Dydei
giør aliene min ellers tynde Venam (at je^

skal tale Poetice) eller ringe skialdre Geist

Frngthar. Holb.LSk.1.5. Monsieur har at be

fale over vore (0: tre poeters) ringe Venasj

sa.Arai.l3sc.

II. Vene, en. se Verne.

III. vene, v. (yæne. vAph. (1759)1
60 Frank. SD. 21. POBrøndst. Overs, afÆschylos:

Agamemnon.(1842).66. jf. Moth.V126. MDL.
662. — skrevet hvcne. ReynikeFosz.(1747).

109.469. Rothe.Ph.II.301). -ede ell. -te (jf.

Moth.V126). (ænyd. wene, wæne ofi., glda.
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d. s., æda. uæna (Mariakl.), sv. dial. vena,
oldn. veina, oeng. wanian, mnt. wenen, oht.

weinon (nht. weinen, græde), jf. got. weinags,
elendig, ulykkelig, nht. wenig, ringe, lidt;

nu kun dial.) klage sig; jamre. Moth.V126.
"(katten) med et Vræle-Skrig tog heftig til

at h\ene.ReynikeFosz.(1747).109. jf.: *aldrig

hørt han veened' Livet hen. Haste.BD.133.
II

især refl. *Ey styggere Budskab de nylig

har haft,
|
Der veener sig soorne og baarne. i"o

Sort.HS.E3.f *Enhver kand læt forstaa og
vide, hvad jeg meener,

|
Naar jeg (o: en

tidligere lærer) for denne Bruud (o: den for-

faldne Kolding-skole) mig her saa modigt
veener,

|
Thi det er Meningen, at jeg begik

mig vel,
I

At Skolen ej faldt need, og slog

mig plat \]\\e\.AlbThura.Cold.Al.'« *Vel, ved
min Lod jeg mig ei meer skal \eene.Rahb.
PoetF.11.26. den Ulykkelige, som venede
sig i Smerter og Knrnmer. Mynst.Præd.II. 20

323. Jeg vener mig ikke.AErslev.KongVal-
demar.II.(1890).60. sml Rask.FynskeBS.67.
LollO.

Vene-, i ssgr. især (fysiol., med., anat.)

af I. Vene 1, foruden de ndf. medtagne bl. a.

Vene-blod, -klap (LI.5), -kredsløb, -kræft,

-net, -stamme, -sygdom, -system, -udvid-

ning, -væg. -betændelse, en. (blod)aare-

hetændelse (Phlebitis). MøllH.I.210. Panum.
623. 30

Tenedisk, adj. se venetiansk.

t vene-fuld, adj. (til ænyd. vene, sorg,

til III. vene) ynkelig; sørgelig; sorgfuld. Moth.
V276. et Barn er sygt, det fordrer Moderens
Omsorg; men hindrer hende tillige fra at

tiene en Skilling til Brød (Ak hvor veene-
fuld er hun). Argus.l770.Nr.5.2. -puls, en.

en ved sammentrækningen af hjertets for-

kamre fremkaldt puls i de store vener nær-
mest hjertet (i modsat retning af blodstrøm- 40

men). Nord Conv Lex.' lY 1097. Klinisk Ord-
bog.'(1937).517.

venerabel, adj. [vene'raJbal] (fra lat.

venerabilis, afl. af venerari, at ære (se vene-
rere^; især arkais.) som man maa vise ær-

bødighed, ære; ærværdig; agtværdig; re-

spektabel. Moth.Conv.V60. han . . haver
ladet den af sin Ælde venerable, men mas-
sive Hovetgaard selv indvortes ombygge.
EPont.Atlas.III.125. Erasmus af Rotterdam 50

. . er for Holberg et stort Navn, en venerabel

og fjern Autoritet. BilleskovJ.H. 11. 26. jf.:

de Norske Bønder beære ham (0: fanden)
med den venerable Titel af Gammel Erik.

Holb.Ep.1.323. O Veneration, en. [ve-

ner^'/o^n] flt. -er. (fra lat. veneratio, vbs. til

venerari, se venerere) ærbødighed; ære-

frygt; højagtelse; pietet (2). hans Be-
tænkning . . formaner os til . . ikke at nævne
Guds Navn uden med dybeste Veneration, eb

Holb.MTkr.140. Mænd, for hvem nærvæ-
rende Forfatter føler dyb Veneration. iCier/c.

VII. 3. Digteren var ledsaget af en Dame .

.

der havde interesseret sig for hans Produk-

tion i 33 Aar, hvorfor deres Forhold havde
Venerationens Skær, FrPoulsen. (Tilsk.1921.
1.47). ta venerere, «. [vene'reJra] -ede
ell. (sj.) -te. vbs. jf. Veneration, (ænyd.
d.s.; af lat. venerari, afl. af venus, se Venus;
nu lidt gldgs.) vise veneration; højagte;
ære. (en mand) som Underhavende frygte
og tilligemed venerere og elike.Holb.Ep.IV.
389. Paradigmet kan jeg slet ikke forstaae,
om jeg end venererer det med en Barndom-
mens Pietet. Kierk.V1.243. hun venererede
ham, og jeg veed Ingen, som hun undskyldte
og kiælede for som Thorvaldsen. CS'tompe.
Thorv.246.

Venerie, subst. [ve'ne'ria] (tidligere

Venerij. (ty. venerie, d. s., jf. eng. venery,
kønsnydelse; af sen. lat. veneria, n. pi. af
venerius (se venerisk^; med. (foræld.)) ve-
nerisk sygdom; kønssygdom. Sygdomme
. . saasom Yeneri.MR. 1855.228. Glædes-
pigerne i Virginiens Steder . . skal være
særdeles belagde med Yeneiie. PNNyegaard.
S.62.

Veneris, suist. (i gen.) se u. Venus
1.2 og Venus-.

venerisk, adj. [ve^nehisg] (ty. vene-
risch; dannet til lat. venerius (venereus),

adj. til Venus (gen. Veneris^) I) f som an-

gaar samleje, fysisk kærlighed. (Mahomed) be-

rømmes af at have haft 40 Mænds Kræfter
udi veneriske Sager, saa at han i en Time
kunde fornøye 11 Hustruer, som han paa
eengang h&\de. Holb.Hh.II.89. omendskiønt
venerisk Uorden ei hersker hos os (i Dan-
mark) i samme Grad, saa er den dog des-

værre udbredet nok.Westenholt2.A.127. 2)

(især med.) som angaar, hører til ell. er smit-

tet af kønssygdom. 2.1) om sygdom (smitte

olgn.): som hører til de, som regel ved sam-
leje overførte, smitsomme kønssygdomme (sy-

filis, gonorrhé, blød chanker); især i forb.

som venerisk smitte, sygdom (tidligere

ogs. spec. om syfilis. ConvLex.XIX.60) , syge
(spec. (jæg.) om de af bændelorme hos ha-

ren fremkaldte sygelige tilstande (Staphylomy-

kose), der tidligere mentes at være af syfilitisk

natur. DJagtleks.1361) og (foræld.) svaghed.
Nogle Christne have med U-bluefærdighed

foregivet, at de Bylder, som han (0: Job)

var plaget med, var Venerisk Svaghed.

Holb.JH.I.lll. Den Veneriske Syge, arvelig

Slag . , o. s. V. have (børnene) fra deres

første Oprindelse åi.JCLange.B.18. Sprink-

ler, Blodgang, Forraadnelses- Feber, Skar-

lagens-Feber, Venerisk og tusende Slags

anden Smitte. PAHeib.R.1.244. Panum.623.
Findes Nogen (militærperson) befængt med
venerisk Sygdom.Tjenesteregl.128. veneri-
ske kopper, se Kopper, den veneriske
krone, se I. Krone 3.i2. venerisk saar,

blød chanker (Ulcus venereum). Tode.ST.II.

67. Panum.623. 2.2) om person: som har en

kønssygdom, det i Ribe til veneriske Syge
leiede lluus. Reskr.*/tl783. veneriske Pati-

XXVI. Kentrykt Vw 1961 71
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enters Kuur og T?leie.Skr.''/7l830. en vene-

risk Amme. Goos.1.521. \\
(nu l.br. i rigsspr.)

brugt som præd. ell. suhst. for at optages

i (hospitalet), udfordres, at den Afsindige

skal være fattig . . ikke være venerisk.

FrSneed.I.503. Veneriskes Helbredelse paa
almindelig Bekostning. Reskr.^y»1788. VSO.
Man hører næsten aldrig mere „han er ve-

nerisk" eller „han har gjort mig venerisk".

Borries.P.90.

Vene-sten, en. (med.) en i aarer

dannet fast klump af sammenløbet blod, der

er forkalket (PhleboUt). NordConvLex.Y384.
Panum.624.
venetiansk, adj. [veneti'aJnsgi, vene-

'tca^ns^, ogs. venesi'a'ns^, vene'/a^nsgf] (ogs.

veneziansk. OpfB.^VII.535. Drachm.SH.
140. sa.VN.28. BøggildAndersen&Wolf.Bog-
bindets Historie. (1945). 88. — nu næppe hr.

venedisk. Moth.V126. HesteL.(1703).Blr.
vAph.(1764). Blich.(1920).XX.206. — f ve-
nisisk. Leth.(1800), m. udtaleangivelsen „Fee-
nisisk"^. {ænyd. venedisk, finedisk, feneysk,

fenedsk (HMogens.) , ty. venedisch, vene-

zianisch, eng. venetian, mlat. venetianus; til

by- og landskabsnavnet Venedig (Venezia),

Venetien, ænyd. Venedien, Fenedie(n), Fe-

nedi(g), Venedig (Kingo. SS. 1. 198), Vene-
zien (smst.V.134), glda. Fenedia, Venetia,
Wenacia, lat. Venetia) som hører til i ell.

stammer fra den ital. by (og provins) Ve-
nezia. Ingen Adelsmænd ere nu omstunder
udi meer Anseelse, end de Venetianske.
Holb.Ep.lI.353. mere end parisisk Ustadig-
hed, mere end venetiansk Begiærlighed,

mere end londonsk Ynheå.Tode.V.S. den ve-

netianske Bid,\ekt.SaVXXlV.722.
||

(under-

tiden skrevet som ssgr.) i talrige (fagl.) be-

tegnelser for ting, varer, (oprindelig) frem-
stillet i Venezia, bl. a. venetiansk glas
(HesteL. (1703). Bl.r VareL. (1807). 111. 307.

BerlKonv.XXlI.lO), hvidt (o: farvestof, be-

staaende af lige dele blyhvidt og tungspat. Sal.

111.191. Hage.^878), jord (o: en hvid jord-

farve. VareL.^11.562), kridt (varietet af fedt-

sten (klæbersten) , brugt til at tegne med paa
klæde; skrædderkridt. VareL.^11.562), vene-
tianske perler (glasperler, brugt i broderi.

Sal.XVlll.147), venetiansk rødt (engelsk-

rødt. Sal.XV111.148. Malerfaget. [1935]. 37),
spejl (et i Venezia fremstillet spejl, hvis

spejlglas er indrammet af glasforsiringer. Ew.
(1914). IV 57. Blich.(1920).VIII.4. Kunst-
udstill.(1879).92), sæbe (en slags vellug-

tende sæbe. Leth.(1800).(u. Venisisk). VareL.
(1807). III. 307. FolkLægem.III.116), ter-
pentin (en (næsten) klar, honninggul, tykt-

flydende terpentin ell. alm. terpentin, klaret ved
henstand i solen. Moth.V126. VareL.(1807).
III. 197 f. Blich.(1920).XVIII.31. VareL.'
11.484), vinduesskodde (foræld., om per-

sienne. BiblLæg.1.22) og (haandarb.) vene-
tiaiisk broderi (broderi, der er en efter-

ligning af de venetianske kniplinger. VortHj.

111,1.105. BerlHaandarb.il1.332), knipling
(en slags syet knipling, smst.334), vene-
tianske sting (se smst.65).

Ten-fast, adj. se vennefast. % -fat-
tig, adj. fattig paa venner. *Venfattig Ha-
rald . .

I

Aldrig skal styre Skjoldungers Odel.

Orundtv.PS.11.45. -ffave, en. se Venne-
gave.

Veninde, en. [væn'ena, ogs. væ'nene,

i'o jf. III. -inde sp.245'*«^] flt. -r. (først kendt

fra omkr. 1700; afl,. af I. Ven, jf. III. -inde

1.2 og sml. ty. freundin; sv. våninna forsøgt

indført ca. 1780, men først alm. i 19. aarh.

(se Festskr.S6derw.265) ; sml. I. Venne og

ænyd. vennerske, veninde, samt isl. vinkona,

d. s.
II

i bet. „kvindelig ven" brugtes før op-

komsten af ordet Veninde og delvis endnu
ordet Ven (se u. I. Ven samt LJac.KvM.192.
Brøndum-Nielsen.(KoldingFolkeblad."U1949.

20 5)))
1) kvinde, der staar i venskabsforhold

til en anden kvinde; ogs. uden tanke paa
egentligt venskabsforhold om hver af de kvin-

delige bekendte, hvormed en kvinde jævnlig

kommer sammen, hun (o: Jeftas datter) sagde
til sin Fader: . . giv mig Frist to Maaneder,
at jeg maa . . begræde min Jomfrustand,
jeg og mine Veninder. Dom. li.37. Jomfru-
erne, hendes Veninder, gaae efter hende.

30 Ps.45.15. Holb.Ul.1.8. Gudrun besøgte sin

Veninde Brjnhild. Suhm.Hist.1.285. *Jeg (o:

Gudrun) glæder mig særdeles med Veninden
her,

I

Den snilde Hrefna. Oe/i?.Z//.275. Kred-
sen forøgedes med to unge Damer, Veninder
af Thora, det vil da sige: den ældre var
egenlig Veninde til Thoras Søster. Goldschm.

EJ.257. en af Ida meget afskyet Veninde.
Tops. J. 149. jf. ssgr. som Perle-, Skole-,

Ungdomsveninde.
||

(ogs. til flg. bet.) i forb.

40 som søsterlig, tro veninde, se søsterlig,

II. tro 1.1. jf. ssgr. som Hus-, Moder-, Om-
gangsveninde.

2) om kvinde i forhold til mand. 2.1)

uden tanke paa erotisk forhold ell. betagelse:

kvinde, der staar i venskabsforhold til en mand.
Rorik følte, at et ømt deeltagende Hierte

vilde være en lindrende Trøst for hans syge

Siæl, og at en oprigtig Veninde endnu var
langt mere, end den oprigtigste Ven.S'ams.

50 1.98. Han har i hende fundet en moderlig'

Veninde. F/SO. hun kunde ikke blive hans
hustru, men vilde vedblive at være hans
gode veninde

j 2.2) som højtid., især poet.

betegnelse for den tilbedte, elskede ell. beun-

drede kvinde (ofte i digterisk tiltale). Som en
Lilie iblandt Tornene, saa er min Veninde
iblandt Døttrene. Højs.2.2. Min Elskede .

.

siger til mig: staa op, min Veninde! smst.2.10.

*Lad da ei svinde
|
Timen uændset bort;

|

60 Nornerne spinde . .
|

Livstraaden altfor

kort, —
I

O, min Nen\nåe\Winth.III.60. *Vil

I kende min Veninde, hende, som jeg har
kær? Holstein.D. 9. *En Afgrund af Godhed

|

gemmer dit Hjerte! | Alverdens bundne
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Varme
|
hviler i dig, Yeninåe. JVJens.NG.

316. delvis til bet. 2.1 i forb. hans hjer-
tes (Oehl.XIII.4) ell. (især) sjæls veninde
(se Sjæl 2.s). 2.3) som etifem. betegnelse for

elskerinde, Icæreste olgn.; nu oftest om ung
kvinde, der uden at være officielt forlovet med
vedk., omgaas, „gaar med" en ung mand.
Derfor har jeg betænkt, at jeg istedetfor en
Kone hellere vil have mig en lille Veninde.

Ploug.Sylv.88. Drachm.SB.98. Havnestæders
ubarmhjærtige Piger . . hvide Veninder . .

kanelbrune Kvinder i Batavia. JFJens.Jlf.

1.18. den noksom berygtede Motorcyklist

med hans frække Veninde paa „Pigekamret".

sa.A.II.137. *Naar Napoleon blev ked af

en lille Veninde,
|
saa sendte han hende en

Silkeabe.AWHolm.KD. 43. jf.: *din Priis hør

din (o: Herkules'es) Ven-Inde (o: Omfale)
til.

I

Ævi! een Qvinde bær Alcidis (o: Her-
kules'es) Løve- Klæder. Rose.Ovid.L92.

3) om kvinde i forhold til andre men-
nesker (uanset disses køn). 3.1) kvinde, der

staar i venskabsforhold til flere mennesker
(uden hensyn til kønnet). Den fromme Datter
modnedes mere og mere til Forældres for-

trolige Yeninae.Mynst.Wilh.il. 3.2) som for-

trolig betegnelse for kvinde ell. lille pige, som
man kender godt, ofte træffer, min kone og
jeg har en lille veninde i naboens femaarige

datter
j ||

(nu sj.) i forb. vor veninde
brugt i forfatters omtale af person (især:

hovedpersonen) i værket. Vor unge Veninde
følte sig let om mertet.Gylb.(1849).I.221.

3.3) (nu sj.) kvindelig beskytter, forsvarer,

velynder, (Rosiflengius til Magdelone:) jeg

veed, at deres Dydzirenhed er min Ven-
inde, eller rættere at sige, min Patronesse

og Yelynderske.Holb.LSk.I.S. jf.: *0 du
mit Intets troe Veninde (o: min moder). Ew.
(1914).V94.

4) (nu sj., jf. „urigtigt". Levin.; oftest bru-

ges 1. Ven B.i) kvinde, der sætter pris
paa, holder af, ynder noget; næsten kun
i forb. m. gen. ell. præp. af. *Hver Glædens
Ven

I

Og hver dens troe Yeninåe. Frank.SD.
283. Frue Rahbek kom . . sielden i Haven,
uden naar hun passede sine Blomsterbedde,
og var overalt ingen Veninde af at spad-
sere. Mynst.Saml.xxv. „du er saa stor en
Veninde af Viser", sagde Skulde (til Yrsa).

Oehl.XXXI.24. (grevinden var) en konst-

forstandig Veninde baade af Konst og Digt-

ning. NRasmSøkilde.B.150.
5) (jf. I. Ven 4; nu sj.) om ting ell. for-

hold, man har kær ell. staar paa en god
fod med, ell. som er en gunstig (især i

personificeringer) . *Er Lykken ikke min Ven-
inde,

I
Er Dagen veget fra min Pool . .

|

Jeg tænker kun: Adieu Partiel
|

Oprig-

tig er ChramhamhvUi. Stub.83. *0 Nordhav!
vor Moder! vor — Danmarks Veninde !£^tt;.

(1914).II 1.195. *Erindring! du, vor Alder-

doms Yeninåe.FGuldb.1.299.

Veninde-, i ssgr. af Veninde, især i

bet.l, bl.a. Veninde -brev (Pont.LP.VII.
189), -kreds (ClKoefoed.MinnaVibro.(1901).

15), -ring (billig ring, som (skole)veninder ud-
veksler (jf. Venskabsring^^, -slyng (jarg., om
det forhold at to veninder gaar tæt sammen-
slyngede ell. er meget intime. KateFleron.Vi
erUngdommen.(1943).180.185). veninde-
lig, adj. (sj.) adj. til Veninde, der kyssedes
de (o: de unge piger) så venindelig-varmt.

10 EJuelHans.UD.85. af en venindelig Tunge
maa (hun) høre, at hun ikke ejer nogen
anden Tanke end det andet Køn.YilhAnd.
Litt.IY720. Veninde-Skab, et. (l.br.,

delvis spøg.) venskab ml. kvinder (veninder).

Jeg har saa ofte hørt sige, at Giftermaal op-

hæver Venindeskab. RGoldschmidt.EnKvinde-
historie.(1875).100. De saakaldte „Veninde-
skaber" er ofte som „Plimsollere", der i

Aaremaal — trods alt — kan „gaa paa
20 Pumperne", med den gode Tones og Vel-

anstændigheds Kadaver i L&sten. HKaarsb,
M.77. Udsigten til nærmere Venindeskab
fristede hende ikke.LeckFischer.K.134.

venisisk, adj. se venetiansk.

ven-kær, adj. se vennekær.
venlig, adj. ['vænli] adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (ApG.28.7(1907: venligt;. Høysg.

AG. 57. Oehl.I.108. Cit.l867.(BalthBang.S.

forord)), {ænyd., glda. (KbhDipl.IV163) d.s.,

30 SV. vanlig, fsv. vinliker, no. vennlig, jf. oldn.

livinligr ; afi. af I. Ven ; sml. eng. friendly,

ty. freundlich, mnt. vrunt-, vrentlik (se frynt-

lig); jf. ogs. venskabelig)

1) (nu næppe br.) som staar i et godt
ell. venskabeligt forhold til en anden,

viser ell. vidner om god vilje, god for-

staaelse ell. hengivenhed over for andre;

venskabelig; ogs.: som sker uden strid,

trætte olgn.; som sker fredeligt, i minde-
40 lighed. Hvo, som benegter at randsage

(o: nægter at lade ransage) i sit hus og icke

villig oeh venlig oplader alle dørre og låse.

Cit.ca.l700.(Vider.I.96). (biskop) Knud Gyl-

den stiern (maatte ikke) indlade sig i nogen

venlig Tractat med Kong Christian (II),

men hannem fjendtlig angribe. EPont.(KSelsk

Skr.II.121). Hvorfore ere da og ikke alle

Ting venligen blevne afgiorte imellem os

(o: to krigende folk). Schousbølle. Saxo. 471.

50 alle Konster concurrere venligen. Clitau.PT.

167. hvis du støder mig bort, saa har jeg

jo paa een Gang tilintetgjort mit Livs

Glæde, saa har jeg jo ganske fordærvet vort

venlige Samliv. Jeg maa da herefter kalde

Dig Jomfru og holde op at sige Du til Dig!

Winth.IX.89. jf. bet. 6.2: »Jeg (o: en vifte)

er Dig en Ven, som aldrig svigter . .
|
Jeg

vifter Grillerne fra dit Sind, —
|
Ak, har

jeg ei venlige Pligter. smst.II.90.

2) som har, viser ell. vidner om, er

præget af en velvillig, imødekommende,
elskværdig indstilling til ell. følelse, om-
sorg for en (uden hensyn til, om denne

staar i venskabsforhold til vedk. ell. ej) ell.

IV
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til (overfor) mennesker i al ahn. (grundende

sig i vedk.s væsen, maade at være paa); rar;

tidligere ogs.: beleven, høflig i sin optræden

^Venlig . . kaldes den, som er fin, beleven

i ord og adiærd.Moth.Vll?). 2.1) om person.

*Han er en venlig, en elskværdig Mand.
Oehl.V.79. mellem venlige Mennesker, i den
venligste (se bet. 6.2) Natur, mit Øje har

set, levede jeg atter .. 0^. Grundtv.PS.V
157. *Venner har man, venlige, deeltagende. 10

PalM.AdamH.L131. Han er meget venlig at

tale med. VSO. alle mennesker var venlige

og r&re. HNorlev.L.7. \\ i forb. som være
venlig mod, overfor, (1. br.) ved ell.

(dial.) med (Feilb.) en. (han) har Navn
for at være venlig mod alle. Holb.Kandst.Y2.
*Du, som kan være falsk og lade venlig

|

Mod Den, du hader. Heib.Poet.II.127. Byroii

var venlig ved (Shelley). Rubow. P. 55. \\ i

forb. være saa venlig at ell. (delvis med 20

opfattelse af at som og og konstruktionen som
bestaaende af to sideordnede verballed (jf.

PDiderichsen.DG.72); især i butiks- spr., i

olm. betragtet som en mindre rigtig udtryks-

maade, jf. Brøndum-Nielsen.(NatTid.^°^»1940.
12.sp.l)) være venlig at (ell. og), især

brugt i høflig, elskværdig forespørgsel ell. op-

fordring, vær saa venlig at overføre Pen-
gene fra mig til ham.HCAnd.BC.lV.SS. vær
saa venlig at sende Beløbet til Herr N. N. 30

Ludv. Vær venlig at maale nogle Rester
ud, sagde Frk. W. til Frk. H., som stod og
var ledig. VBergstrøm.M. 118. Undskyld, De
vil vel ikke være venlig at sige mig hva'
Klokken er? KAbell.M.20. vær venlig og køb
en blomst

j 2.2) om persons holdning, mine,
udtryk, handlinger, følelser, tanker olgn. han
trøstede hende med venlige Ord. St.tEsth.

15.7. Dend Jomfrue giør mig altid saadanne
venlige Miner, naar jeg tar forbi hendes 40

Yinduer.Holb.HP.I.S. *han talte til mig
|

Med venlig Godhed. Oehl.V95. *Døden kom,
|

Og qvalte dem med venlig Haand, ei smerte-
fuldt. smst.XXX.191. Omsider toge de en
venlig Afsked fra Melkolf Jarl. Hauch.Y.250.
den, som er god, træffer let paa Gode, eller,

som jeg har hørt paa Dansk: Paa en venlig

Banken følger et venligt Komind. Dodt.R.186.
jeg beder om et venligt Blik, om et naadigt
Ord fra min Herres Mund. KMunk. El. 74. 50

husmoderens milde og venlige ansigt, se

u. Husmoder 1 (og jf. Vogel-Jørg.BO.253).
(have, bevare) i venlig erindring (Blich.

(1920). XXXI. 102. VSO. jf. u. bet. 2.^) ell.

venligt minde (D&H. Nystrøm.OF.1.125).
venlig(e) hilsen(er), bl. a. olm. brugt i

afslutning af breve. Med venligst Hilsen til

Deres gode Familie og vore fælleds Venner.
Blich.(1920).XXXI.84. At De atter, naar
De har faaet dette Brev, bringer mange ven- e'o

lige Hilsener til Costanza og Verginia, tør
jeg vel iorndseette. Brøchner. (Brandes. Br. I.

45). *du faar Korset i Baandet sendende,
Præst,

I
med venlig Hilsen fra Landets

Drot. KBecker.S.11.35. et venligt smil, se

Smil 1.' en venlig tanke, se I. Tanke 7.

2.3) som adv. (ell. tilstandsbetegnelse). den
samme Mand talede os meget venlig til.

Holb.GW.II.4. *Naar Midnat hviler paa
Mark og Eng , .

|
Saa staaer han (9: jesus-

barnet) venlig ved Barnets Seng. Heib.Poet.

VI.19. den hele Verden . . kommer os ven-
ligt imøde.Kierk.I.20.

\\ (ofte i superl.) i

høflige opfordringer, taksigelser, hilsener olgn.

Liebhaberne ombedes venligen, at de vilde

med det snareste melde sig. LTid.1742. 54.

Jeg takker . . venligen for Alt, hvad der her
saa venligen er gjort og sagt.Lehm.IS.48.
Vil De hilse lille J. venligst fra mig? Brandes.
Br.1.97. Jeg beder Dem høfligt om venligst

at tildele mig Deres ærede Ordrer. Ludv.
jeg takker venligst, se II. takke 3.2. 2.4)

bet. 2.1-3 brugt uegl., dels i spøg. anv. bl. a.

som udtr. for overdreven imødekommenhed,
indladenhed, dels i iron. anv. som udtr. for

;

uvenlig indstilling \\ svarende til bet. 2.i.

(konen) søgte separation på grund af mis-

handlinger; men så var manden så venlig

at dø.NMøll.N.78. Så længe du er i den
alder du er . . vil du nok være så venlig

og rette dig efter os (0: forældrene). Herdal.

BL.35.
II

svarende til bet. 2.2. En klandre-

syg Dansker i England ønsker sin Uven
ad Helvede til med følgende venlige Rune-
formel: „Thor have dig, din Thurse-Drot!"
GSchutte.HH.13. (da hesten) saae den høie

Mand . . blev den sky. Den havde ham i

venlig Erindring fra om Formiddagen og
vilde ikke gaa frem imod ham. Gjel.R.120.

(den) berygtede Montaigu-Skole, som ogsaa
Erasmus havde i venlig Erindring. StSprO.
Nr.135.8.

II
svarende til bet. 2.8. *(du) smider

Champagnekøleren
|
med Indhold op paa

Scenen I
|
Derpaa sender du Stolene

|
ven-

ligt sammesteds hen, jyjens.Di.35. da lason

. . kom til Lemnos, tog hun . . så venlig

mod ham, at hun fik to sønner med ham.
NMøllN.15.

3) (jf. I. Ven 3^ som beskytter, patroni-
serer, arbejder (til gunst) for ell. sæt-
ter pris paa, sympatiserer med, stiller

sig forstaaende overfor en (noget), er en

(noget) gunstig stemt. *Er det en venlig

Styrelse fra Rimlen? Oehl.V1.80. (han brød)

med Katolicismen . . og stillede sig venligt

over for den lutherske Forkyndelse. Villads

Christensen.Vedbygaard.(1939).20. en venlig

stjerne, se I. Stjerne 3.2.
||

(delvis til bet. 2.3)

i forb. som venlig(t) sindet (ogs. skrevet

som ssg.). Holst.R. („vitterne" er) venligt-

sindede imod menneskene. AOlrÉ.NG. 278.

Hein.Oruk.V1.(1945). 7. venlig(t) stemt,
se III. stemme 4.1 || ofte som 2. led af ssgr.

(hvoraf dog nogle kan være dannet til tilsva-

rende ssgr. m. -ven) som arbejder-, bonde-

(1), dyre-, folke-, forhandlings-, fremskridts-,

konge-, menneske-, nabo-, samfunds-, socia-

listvenlig; som eksempler paa andre (ikke i
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ordbogen medtagne) ssgr. kan nævnes: denne
assyrervenlige Tolitik.VerdenG D. 1 . 117

.

Sagforer P. gælder for at være forbryder-
venlig, saa det er sandsynligt, at han ha-
der skikkelige Folk. Buchh.UH.14. (han) sva-

rer med sit mest fredsvenlige Tonefald.

Soya. HF. 30. en svenskvenlig Lensmand
(paa Øland ca. 1506). Villads Christensen.Ved-

bygaard.(1939).12. en Regering med aftvungne
Erklæringer om tyskvenlig Kurs. EFoss. io

Fra passiv til aktiv Modstand. (1946). 116. jf.

:

Paa Spørgsmaalet om Scavenius var tysk-

venlig, gav Stauning Svaret: „Han er over-

hovedet ikke venligV' FemlangeAar.252. Man
har i Sulfatiazol et meget vævsvenligt ..

Stof. Tandkegebladet.1942.281.

4) (jf. I. Ven 2.6 ; nu næppe br.) brugt m.
kælende bet., i tiltale til person, der staar en
nær: kær; sød. Petrine: „*Men det er og
besynderligt, at han

|
Endnu er ugift —

en saa sjelden Mand I" Fruen (o: hendes

tante) (smilende). „*Ja, hvoraf veed min
venlige Petrine,

|
At han er s]elden?"Hrz.

1V.23. August (der nærmer sig Antonie;
smigrende): „Over al den Uro har jeg knap
kunnet vexle et Ord med vor venlige Anto-
nie; og du veed ikke, hvor jeg har længtes
efter at tale med åig.*' smst.V11.218. (mand
til sin forlovede:) Jeg synger kun saare slet,

min venlige khigdiQl.Winth.V111.227.

5) (jf. I. Ven i) om dyr, ting ell. forhold.

5.1) om dyr: som har en indstilling (over-

for mennesker ell. andre dyr), der svarer til

den u.bet.2 nævnte; især: indladende, ind-
smigrende ell. meget fredelig, medgørlig.
*0 hvor sveder du (o: hesten for kildevognen)

hist under din talrige Byrde!
|

Stakkels

venlige Heat. Rahb.Tilsk.1797. 363. Hesten ..

modtog ham med en venlig Vrinsken. Winth.
IX. 299. Pointer, Tæve , venlig og meget 40

\a,gtsom.Fol."/iol943.17.sp.2. (saa) venlig

som en tævekat, se Tævekat. jf. katteven-
lig. 5.2) (især (3) om ting ell. forhold: som
gør et behageligt, tiltalende indtryk
paa en; som virker indbydende, hygge-
lig; ogs.: præget af blidhed, fred, idyl,
stille glæder; huld (III.2). *Lyksalige Dig-

ter,
I

Som Glæden indbød til sin Hytte;
|

Til venlige V\\gter.Ew.(1914).ni.89. *Mig
kan de venlige Dyder allene

|
Skabe til 50

Skiald. smst.229. *„Siig, hvorledes er det,
|

At blive gammel?" — „Vær kun uden
Frygt.

I

Det er en venlig Tilstand. Aar og
Alder

|
Os give Fred med Gud og Fred med

Verden." Hr3.F/.22df. det var en venlig Tid

. . da Du sad ved mit Sygeleie. CBern/i.F///.

241. en venlig gammel Skik . . at føre Vaaren
ind i Kirken, smykke Helligdommen med
det første GxmnQ.TroelsL.VI.40. Fremtiden
laa lys og venlig for mig. MKlitgaard.GM.40. 60

II
nu især om sanseindtryk, forhold i naturen

olgn. *Akl saae jeg kun en venlig Røg af

Miler,
|
Et eenligt Spor af en forvildet

Jæger! j Ak! hørte jeg kun Lyden af et

Krumhorn!
|
Men intet, intet! Aldrig, aldrig

hørtes
I

En venlig Lyd i disse skumle Ørk-
ner (0: en granskov i de norske fjelde) \Ew.
(1914).ni.26. *Her risle saa milde

|
de

Bølger fra Land,
|
fra venlige Kilde

|
langt

ud i den himmelblaae Strand. Oehl.Digte.

(1803).231. Glænø (med) sine venlige Bønder-
huse og llvim\ehdiVQr.ECAnd.(1919).V. 119.
*min Lyksaligheds Ideal! . .

|
En venlig

Stue, en Bogreol,
| et gjæstfrit Bord og

en Lænestol. ZaaiMnd.i3(?. *Prægtig er vor
Hede, dyb og stille,

|
Venlig Vaarens Krands

om Høj og J)a\..VEsm.FD. *Jeg vil altid

vandre
|

i venlige Sko\e.JVJens.NG.318(jf.
HarryAnd.JL.176ff.).
Venlie-hed, en. flt. -er. (ænyd. d. s.)

I) til venlig 2: det at være venlig; venlig hold-

ning, optræden ell. venlig handling, ytring

olgn.; ogs.: kompliment (I.2), artighed (2.2),

ell. om (m. tanke paa) gave, dusør, opmærk-
somhed. Hendes rætte Navn var Margareta,
og siger Hvitfeld, at hun formedelst hen-
des Fromhed og Venlighed blev kaldet Dag-
mar. Holb.DH.1.295. Den kloge Dronning ..

overvældede de Svenske med Venligheder.
Wand.Mindesm.1.195 . med særdeles Venlig-

hed modtog (hun) den velkomne Gjæst.
Gylb.Novel.IL33. komme med udsøgte Ven-
ligheder. Dcfe//. Den ene Venlighed (olm.:

Villighed^ var den anden værd. Elkjær.HF.
99. Hvis De vilde have den Venlighed at

tage Plads et Øiehlik. AaDons.MYSO. skil-

les i venlighed, se IL skille 8.3. vise ven-
lighed: Bedre er en Mands Ondskab, end
en Kvinde, som viser Venlighed (Chr.VI:
giør en til gode; 1938: en indladende Kvin-
de^. iSir.^^.S^?. Viis mig den Venlighed at

besørge dette for mig. VSO. \\ (jf. venlig 2.é)

i iron. anv., om uvenlig handling ell. udta-

lelse, især spydighed, skose olgn. VSO. Hun
sendte ham et hurtigt Blik: — Aah, min
Ven, vi er vel gode nok til dig — du kunde
faa det, der var værre ! Ralf var ikke i Tvivl

om, hvilken Adresse hendes Venlighed havde.

PDrachm.D.18. For Venlighederne i Peder

Paars . . kvitterede han (0: J. Wielandt)

med et lille Smædevers. VilhAnd.Litt.il.280.

Han skulde faa sin Venlighed (0: et drilleri)

gengældt. Elkjær.HF.93. 2) (til venlig 1 0^ 3;

uden for ssgr. som Menneske-, Næstevenlig-

hed især bibl.) velvilje, gunstig indstilling ell.

menneskekærlighed, barmhjertighed, de Bar-

barer beviiste os ikke ringe venlighed (1819:

^enneakekierlighed).ApG.28.2 (Chr.VI). Sarg

du (0: kong Demetrius) baade for Landet
og vor betrængte Slægt efter den Venlighed

(1938: den humane Forstaaelse^, som du
haver tilrede imod Alle.2Makk.l4.9. I viste

jo Venlighed (1871: gjorde Miskundhed^
mod alle Israeliterne. lSam.15.6 (1931). 3) til

venlig 6; til venlig 6.1: jf. Kattevenlighed

;

(1. br.) til venlig 6.2 : Det kan ikke betviv-

les, at (sommerstuen) paa mangt et Sted

har overgaaet Vinterstuen i Venlighed. Paa
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Uranienborg f. Eks. var dens Loft prydet

med Blomsterstykker. TroeZs L. ///. 8S. jf.:

Hvor Venlighed pryder
|
De strængeste

Dyder; |
Der voxte min Sang; og den

undrende Skov
|
Gav Gienlyd af Skabe-

rens Lov. Ew.(1914), III. 89. venlis:(t)-
ftindet, adj. se u. venlig 3.

I. Venne« en. fit. næppe br. {vistnok egl.

hest. i. af (ældre form af) væn i substantivisk

anv. (jf. u. væn og Vennevivj m. betydnings-

mæssig tilknytning til I. Ven, men ordet kan
ogs. svare til isl., oldn. vina, veninde, der er

en afl. af I. Ven; nu næppe br.) veninde;
elsket kvinde, min venne. Moth.V^ 130.

Venne, en, kaldes den mand holder af.

Amicsi. Moth.VllS. *jeg tog hend' venlig op i

min Arm,
|
kaldte hend' Venne kjær' søde.

|

„Ej er jeg din Allersomkjær,
|

ej heller din

Venne saa søde." Krist.JyF. 1.215. Min venne,

min kiere.Leth.(1800). „Kommer du fra

Krigen? Hvor ere dine Venner, min elskte?

.
." — „Ja, min venne, jeg kommer tilbage,

men jeg den eeneste af min Slægt." Blich.

(1920).1.53.

II. venne) v. -ede. (no. dial. vina, om
fugle: parres, isl. vinast, d. s. og „være kælen,

indsmigrende overfor"; afl. af I. Ven; dial.)

især i forb. m. med ell. i pass. (m. reciprok

bet.): vise (gensidig) venlighed; især: kæle
ell. lefle med (en ell. hinanden). Jeg er en
fredelig Mand, der hellere vennes end skæn-
des. Ugebladet."/il928.21.sp.l. Feilb. UfF.
Venne-, i ssgr. ['væna-] (nu næppe br.

Ven-, se venfattig samt u. venne-fast, -kær,

-salig, -stykke, -sæl. f Vens-, se u. Venne-
tjeneste samt u. Vennestykkej. af I. Ven (jf.

dog Venne-hyrde, -viv), især i bet. 1-2; foruden
de ndf. medtagne findes talrige (letforstaaelige,

mindre olm. ell. tilfældigt dannede) ssgr., fx.

Venne-aasyn, -ansigt, -besøg, -blod, -bryst,

-bud, -dyrkelse, -forhold, -fred, -følelse, -glæ-

de, -haandtryk, -hjerte, -klap (jf. II. Klap
2.3), -klike, -klynge, -lykke, -middag, -mund,
-navn, -pagt (jf. Venskabspagt^, -pant (jf.

Venskabspant), -pligt (jf. Venskabspligt^,
-ros, -samfund, -samkvem, -samtale, -savn,

-selskab, -smil, -strid, -svig, -tab, -tro (en),

-tro (adj.), -trofasthed, -trøst, -tvist, -blid,
adj. (højtid.) blid (l.i), mild som (en) ven.

Mange Hilsener til min lille Gudsøn, til hans
venneblide Moder. Rahb. (Hjort. B. II. 435)

.

Oehl.XIX.257. billedl.: (til rosen:) »over-
skyg min Gravhøi \QnuQb\\å\FGuldb.I.188.
-brev, et. brev til en ven. *Vennen skriver

Ven et Vennebrev. OeM. 7/7.254. Nej, det
gaar ikke an, selv i et Vennebrev, at lade en
saadan Ytring sta&.Goldschm.VI.423. D&E.
-cif^ar, en. (foræld.) mindre god cigar,

man byder venner og bekendte. CollO. Kaper.
-fast, adj. (yen-, Moth.V117. jf. Leth.

(1800)). (æni/d. venfasthed, sd. vanfast, oldn.

vinfastr; nu næppe br.) trofast som ven. han
(var) vennefast, og yennekræsen. Rahb.NF.
1.27. MO.

II
hertil Vennefasthed. jf. Leth.

(1800). Ven-: Moth.V117. Ingen overgik
ham i Venfasthed og uafladelig Oprigtighed.

SkVid.VIII.193. -favn, en. {ænyd. d. s.;

højtid.) *Naar Siælen sig i Vennefavn nå-
gyder. Rahb.PoetF.11.55. *Hver Mand, som
talede . .

|
Til Folkets Tarv og Landets

Gavn,
I

Han lader sig vel ihukomme
|

I Tyge Rothes Yennei&yn.Grundtv.FS.III.
513. Blich.(1920).V11.165. D&H. -flok,

10 en. (ænyd. d. s. (Kingo. SS. 1. 51. III. 227))
Oehl.Digte.I.(1823).207. *Omkring Dig glade

Gjæster,
|
En Venneflok Du seer. Winth.

HF.325. VSO.
II

til I. Ven 2.3. Det giver

ingen Anseelse, hvis vi grundlægger Venne-
flokken i Fattighuset. ZirA;.!).//. -folk,
et. (1. br.) venskabelig sindet folk (nation).

Pram.Stærk.210.339. D&H. -forsamling,
en. (til I. Ven 2.3; 1. br.) (forsamling ved

et) vennemøde. Schand.UD.196. -frænde,
20 en. (sj.) slægtning, som man staar i ven-

skabsforhold til. Slottets Ejer var Venne-
frænde af hendes Elsker. Blich.(1920.XXX.
234. -g^ave, en. {ænyd. ven(ne)gafue, glda.

vennæ gafuæ (GldaKrøn.200), fsv. vingave,

vingåf, oldn. vingjof, jf. æda. wingift, om
en skat (udviklet af en opr. vennegave) (Sv
Aakj.VJ.94)) gave fra ven til ven; gave som
udtryk for venskab; tidligere ogs.: gave, hvor-

ved man søger at vinde ens venskab. Finlap-

30 perne hafde alleenest i forrige Tider givet

noget, som en Venne-Gave, til de Svenske
Fogder, fordi dennem ingen Vold og Over-
last skulle vederfares. /S/an^e.C/ir/Yi^P. jeg

. . takker Dem for Deres medfulgte Venne-
gave (o: en bog af Hjort). Rahb.(Hjort.B.II.

432). (jeg) bad hende at modtage Pungen
som en Vennegave fra os Begge. CBernh.NF.
XI. 250. SophClauss.Foraarstaler.(1927).12.

jf.: Enevoldsmagten, der i Danmark . . var

40 en Vennegave af Folket.Grundtv.Dansk.I.

533. -jj;ilde, et. (nu 1. br. i rigsspr.) gilde

for en kreds af venner (og bekendte); spec. om
gilder ved bryllup, barsel, begravelse og jule-

besøg. Bull.(SkVid.IX.156). *En Gartner
indbød sine Naboer, hvo der vilde,

|
Store

og Smaa, i Haugen til et Vennegilde. j.ares^r.

SS.V285. JySaml.V.99. Feilb. -haand, en.

(især højtid.) navnlig i udtr. for at slutte ven-

skab med en, ell. for at noget udføres, ydes af

50 en ven. Fædrene ønskede at døe for Venne-
haand, heller end af kider.Wand.Mindesm.
1.58. *Forsmaaer Du Vennehaandens milde

Tryk,
|
Velan, saa føl din Fjendes haarde

Kno. Bagger.11.43. efter seksten Aars Fjend-

skab rakte de hinanden Vennehaand. UDah-
lerup.GT.120. Det var ikke Vennehænder,
der hjalp den afsatte Degn. AGarboe.Agersø.

(1938).77. G) -hilsen, en. hilsen fra en

ven. *min Vennehilsen til
|
Min gamle Vaa-

60 henhroder.Rahb.Skuesp.III.90. Grundtv.PS.

VI.147. CHans.BK.122. -hjælp, en. {ænyd.

d. s.; i rigsspr. kun O) en vens (venners)

hjælp, bistand. *Du tager her
|
Din Tilflugt

til min Yennehiel]^. Oehl.X.231. saa toge de
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Heste paa Stalden og rede . . og fik Venne-
h]el^. HCAnd.(1919).IV402. Feilb. I. -huld,
en. (ænyd. d. s.) vens hengivenhed, troskab;

venskab; kun (nu sj.) i ordspr. ild prøver guld,

og nød (prøver) vennehuld, se II. prøve 1.3.

II. -hald, adj. (ænyd. d. s., oHdn. vinhollr

;

højtid.) kærlig, hengiven p. gr. af venskab;

kærlig hengiven som en ven; som holder meget

af (samvær med) sine venner; ogs.: som vid-

ner om, er udtryk for vennekærlighed, sandt i'o

venskab. Mod sine Venner beteede han sig

venne-huld og ærlig. Deiehm.Ligpr.85. (Wes-
sels) vennehulde Carsicteer. NyerupRahb.VI.
297. *saa vennehuld en Mage

|
Saliggiør

Monarchen Livets Dage. OeW.ZX.75. Fug-
len, i Himmerig hjemme,

|
Hos Rosen dog

bygger saa vennehuld. Grundtv. SS. lY 312.

*din (o: den elskedes) Stemme
|
Saa venne-

huld og blød. Winth. III. 4. Han var . .

overstadig lykkelig og larmende, uendelig 20

vennehuld, som nogle elskværdige Menne-
sker bliver, naar de faar for meget at

drikke. JVJens. Ma. 99.
\\ (1. br.) velvillig,

gunstig, venligsindet overfor (en gruppe) men-
nesker. *Mod Engellænderne de gode Por-

tugiser
I

Sig meget kierlige og vennehulde
viser. Prahl.ST.

I.
^135. *En Hyrde du dem

(0: folket) være! hersk mildt og venne-

hvddtl Røse.RosmerHavmand. (1897).154. om
ting ell. forhold: *kom du kun, du venne- 30

hulde (Oehl.1.249: vennesæle; Bød. Oehl.Skrif-

ter.I.(1820).219. *ieg bringer i Erindring

her
I

En anden Lov, som vennehuld tilla-

der
I

Sligt ulyksaligt Par at tage Afsked.

Oehl.lV.193. jf. III. huld 2: *Jeg slumrer

endnu
|
Paa Græsset i den vennehulde Skov.

smst.1.246. -haldskab, en. (jf. I. -huld;

nu næppe br.) det at være vennehuld (II).

Rahb.E.II.267. Riber.1.132. -hus, et. {ænyd.

d. s.; nu vist kun dial.) vens bolig; i ordspr. 40

og talem. som (jf. oldn. (Håvamål) til g6J)S

vinar liggja gagnveger^ der er ikke lang vej

til vennehus.il/oM.ii3Si. Feilb. til vennehus
er aldrig ell. ingen omvej (Grundtv.PS.IV.

491. sa.MM.38) ell. det er ikke af vejen til

vennehuset (Krist. Ordspr. nr. 10105. Feilb.).

man skal varlig vennehus søge (to gange

i tretten aa.r). Mau.11382. Krist. Ordspr. nr.

10106. -hyrde, en. se Vænnehyrde.
Venneke ell. Vennike, en ell. et 50

(Feilb.). flt. -r. (ænyd. vennicke, glda. wen-

nikæ, sv. dial. vannika; fra mnt. wenneke,

wenke; nu kun dial.) om vid, grov over-

klædning (kofte, kittel olgn.). „en reisekiol,

som bønder reiser med." Moth.VI29. dend
eene seeis i Purpur, dend anden i grov

Vennike. Hersi. VorFrelseresUdgang.(1732).25.

talem.: der sidder tit et fint hierte under

en grof vennikke. Moth.V129. \\
gammeldags

undertrøje for mænd. MDL. Feilb. \\ et til eo

ungkonedragten paa Amager hørende skørt,

der er lidt kortere end det skørt, som bæres

under det. Amagerdragter.15.85.

Venne-kreds, en. kredsformig pla-

cering af venner. Massageterne . . vare saa
lystne efter en Ruus at de satte sig i Venne-
kreds omkring en Ild, hvor Røgen af en
Frugt giorde dem alle afsindige. Junge.19.
især om forsamling, selskab af venner ell. om
en gruppe venner, der jævnlig ses, kommer
sammen. *jeg sidder her i Vennekreds

|
Ved

et godt Glas Viin, og vel tiUreds. Rahb.PoetF.
1.94. den Vennekreds, hvis Pryd Wessel i

sin Tid var.NyerupRahb.VI.297. blive op-
taget i Ens Vennekreds. VSO.

\\
(til I. Ven

2.z) om kreds af troende, religiøst interesserede,

vakte. *Hvem staar i Vennekredsen her.

Grundtv.SS.IV.348. de . . blev alvorlig grebne
og sluttede sig til Vennekredsen, der mødtes
i Rasmus Klinks YLus.HBegtr.DF.il.17.

\\

(jf. I. Ven 3.1 ; 1. br.) *Vaaren skiller atter

ad
I

Vor Vennekreds (o: en kreds af musik-
venner), vor Sang og Tale. Hrz.D. 1.207.

-kræsen, adj. (sj.) kræsen i valget af
venner. Rahb.NF.1.27 (se u. -iast). Holst.R.
-k«er, adj. (ven-, Høysg.S.334. MDL.647).
(æni/</. ven(ne)k(i)ær, su. vånkår; nu næppe
i rigsspr.) I) vennehuld (II); vennesæl. Moth.
V117. *han var formuende, selskabelig,

vennekier. Nord Brun. D. 190. *Jeg veed en
Engel vennekjer,

|
Som styrked tidt mit

Bryst. Blich.(1920).XIII.52. MO. || menne-
skevenlig; human. *Da følte Cimbrerne det

blide Dag-Skiær . .
|
Og mildrende og venne-

kiære Konster
|

Oplivedes trint om Din
Søn, Estrithe,

| Og trint om Valdemar, om
Axels Yen. Ew.(1914).III.143. 2) som søger

at behage, indynde sig, ell. som er meget ind-

ladende, venlig, kælen olgn. den vennekjere

Cathinkas (0: Katharina 11.s) Kjereste en

Sommernat. Blich.MT. 38. MDL.647. Feilb.

•kærlige, adj. (1. br.) som nærer ell. vidner

om vennekærlighed. (han) lærte ikke mindre
med sit vennekierlige, pralfrie, retskafne . .

Levnet. Rahb.&Sander.(Riber.I.xix). -kær-
lighed, en. (1. br.) kærlighed til en ven

(venner) ell. ml. venner. Rahb. Om Venskab.

(1800).94. *gid vore Hjærter gløde
|
Ømt i

Vennekj ærlighed ! Grundtv.PS.IV137. -laan,
et. (især jarg.) laan, der ydes (fx. i en ejen-

dom) af en ven paa særlig gunstige betin-

gelser, -lag, et. (først kendt fra slutn. af

18. aarh.; vist fra no. vennelag, no. dial.

vinalag) 1) O sammenkomst af ell. samvær

med venner ell. (især: religiøse) menings-

fæller. *1 Vennelav jeg drikker, som jeg

taaler. CFrim.Poet.52. »Her sidder man i

Vennelag,
|
Og rundt omkring det brede

Bord
I

Kan tale frie Ord. PAHeib.(Rahb.

Tilsk.1794.342). *Ingen bryde Venne-Lag
|

Her med Kiv og Trættel Grundtv.Bjow.il 3.

gjør han (0: Grundtvig) saa i Vennelag,
|

af Kirkens gamle Kjendings-Flag
|
en him-

melfalden Fane . .
|
da staar jeg ham og

hans imod. Rich.VH.17. Urokket lod jeg

Bølgen føre Slag
|
med drøje Baadsmands-

næver mod mit Hjærte;
|
Næve mod Næve,

det er Vennelag, |
lad Søen slaa, den slog
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dog ej i Kv&g.Drachm.UD.341. 2) om per-

sonerne i et vennelag (1) ell. i al olm. om kreds

af venner ell. meningsfæller. *muntre Venne-
lag lystfulde Strid anrsstteT.Rein.18. især

(relig.) til Ven 2.3: *Hellighold, Guds Venne-
Lag,

I

Herrens store Hvile-Dag. GrMndto.*^^.

1.439. *Regn os til dit Venne-Lag,
|
Under

vort det ringe Tag
|
Værdiges at træde I smst.

III.472. I det hele spillede det grundtvig-

ske Vennelag . , en større Rolle for Jakob lo

Knudsen, end man kan slutte af hans
offentlige Udtalelser. HBegtr.JK.197. -land,
et. (ænyd. d. s. (HMogens.); nu sj.) venlig-

sindet land. Slange. ChrlY 896. -løs, adj.

{ænyd. ven(ne)løs, oldn. vin(a)lauss) som in-

gen venner har. *Naar Jeg, O Jesu, og skal

staa
I

Forladt, forhadt, med Korset paa,
|

Ja Venneløs, blant Rov og Ran,
|
Send et

Guds Barn som tar mig a,n.Kingo.SS.IV476.
*venneløs han maatte drikke,

|
Hvad Sorg 20

og Fryd ham skjenked i.Winth.YlS. en
venneløs Grder. BilleskovJ. II. 1.172. se ogs. u.

frændeløs. (1. hr.) om persons tilstand: Har
han benyttet sig af et stakkels Barns for-

ladte, venneløse Tilstand for at fordærve
hendes unge Liv? Gylb.KY183. *Et Anker
griber i mit (0: sømandens) Bryst,

| det
venneløse Sawn.JVJens.VL.llS.

||
(sj.) som

ikke stammer fra en ven, ikke vidner om ven-

skab. *Hun sine Suk til Axel sender ud:
|

Naar venneløse Raad til hendes Hierte tale.

PHFrim.(PoetSaml.I.lO). \\ ordspr. (1. br.

i rigsspr.) bedre (er) at være død ell. livløs

(Moth.LUl. VSO.III.L157) end venneløs.
Mau.620. Krist.Ordspr.nr.ll44. Feilb. bedre
(er) at være pengeløs end venneløs, se penge-
løs, jf.: reent venneløs og pengeløs reyste
(jeg) ud i den vilde Neråen.Ew.(1914).IV.
257. -mild, adj. (jf. -blid; højtid.) som
viser mildhed, venlighed ell. gavmildhed over- 40

for venner, ell. som en ven gør det. *De bredde
Dugen vennemilde,

| Og gav et lille landligt

Gilde. Rahb.Synt.lS. *selv naar jeg for vild,
|

Deltog du saa vennemild
|

I min Fryd og
Smerte.Grundtv.PS.VI.224. *dér stod, med
Smilehul i Kind . .

|
saa morgenfrisk en

Frue: . .
|
hvad er til Behag?

|
saa lo den

vennemilde. Drachm.FÆ.136. || som vidner
om, er præget af mildhed, fredelighed, venlighed.

*alt var rent og lyst og vennemildt,
|
Da 50

(0: efter skabelsen) legede det spæde Lam
med \Jlyen.Orundtv.PS. II. 335. *jeg ind-
skrænker baade Fjed og Lyst

|
Til gamle

Danmarks vennemilde Kyst. snist.V7 . *Hans
Aasyn aabent er og vennemildt. Boye.PS. I.

i46. -mode, et. møde af ell. med venner ell.

meningsfæller. *et helligt Vennemøde | Jeg
altid har i Maaneskin:

|
Jeg skuer mine kiære

Døde. Oehl.XXI.289. *Af saa mangt et Venne-
møde

I
Lærte jeg med Fryd og Lyst,

|
At, eo

naar vore Kinder gløde,
|
Blandes vore Aan-

ders Høst. Grundtv.PS.IV 136. til de Stuer
knyttede sig Minderne om mange glade
Vennemøder. Venner af alle Aldersklasser

. . havde ligesom hængt deres Portræter
i vore Stuer. Schand.0.11.199. Roos.Germa-
nica. (1938). 160. || især: møde ml. venner

af Grundtv.s kirkelige anskuelse. Det kirke-
lige Vennemøde i Kjøbenhavn. LWagner.
(bogtitel. 1863). Grundtvigianere med deres
Vennemøder. Pon<.FL.7. -nap, et. (nu sj.)

i talem. bedre er vennenap end fjende-
klap, det er bedre at blive irettesat af sin ven
end smigret af sin uven. Moth.V116. Budstik-
ken. 1854. 46. Brøndum-Nielsen. Da.Ordsprog.
(1942).257. -nød, en. (sj.) nød, hvori ens
ven(ner) befinder sig. *I Vennenød at glemme
egen Fare. Grundtv.PS.1.280. -ord, et. (nu
sj.) en vens ord, tale; venskabelig tale; venne-
tale. *Da vexle med det lave (0: tysk)

\
Vi

Venneord og Gave
|
Til kort og godt Forlig.

Grundtv.PS. VI1.453. *Her du skal i hvide
Nord

I
Ofte, som iaften,

|
Varmes blidt ved

Venneord,
| Og ved Brnesaitenl Bødt.SamlD.

222. Maa jeg tale et Venneord med Dem.
Hostr.F.59. o -par, et. (jf. I. Par l.i

slutn.). *Oxfort og Leyden saae i os (0: Rost-

gaard og Thura) et Yenne-Fa.r. LThura.Poet.
65. Dette store Vennepar (0: Olav Tryggva-
son og Hallfred Vandraadeskjald). StSprO.
Nr.169.26. -raad, et. raad, som en person
giver en ven; raad, der gives i venskab, af om-
sorg for en. *Til troefast Venneraad han
(0: kongen) Øret bøie ned. NordBrun.Jon.29.
*Hvis . . Du vil følge Venneraad (Oehl.ND.
288: Venskabs Raadj,

|
Saa drag ei ud paa

fremmed 'Kventyr.Oehl.(1831).I.61. Det er

virkelig mit Venneraad til Dem (0: en for-

kølet), at De skulde blive i Kostalden en
fire-fem Timer. IIostr.US.III.4. -rum, et.

(nu næppe br.) i ordspr. vennerum er
ikke stort, venner stiller ikke store for-

dringer m. h. t. plads; hvor der er hjerterum,

er der husrum, her kommer alle tre Personer,

de Høyeste i Verden, og der er Rum for

dem alle tre i vor usle og snevre Hierte.

Man siger Venne-rum er ikke stort. Hersl.

TT.96. vAph.(1764). -saar, et. {ænyd. d. s.;

nu sj.) krænkelse olgn., tilføjet af en ven; i

ordspr. som gode ord læge vennesaar. ilfom.

7237. vennesaar svie længst. Mæm. 22379.
PalM.IL.III.20. -salig:, adj. ("ven-. Moth.
VI17. PNSkovgaard.BS.91). (ænyd. ven(ne)-

salig, yndet, afholdt (PClaussøn.Snorre.(1633).

24.142.326.386 ofl.); jf. salig 6.1; nu sj.)

d. s. s. -sæl 1 ; ogs. f : yndig, henrivende

(Moth.V117). vensalig . . som er venlig og
beleven, smst. *Den Vennesaligste blandt
tappre Mænd i Norden. Nord Brun. ET. 4.

*Var Fengo steds ei vennesalig, mild mod
dig? Oehl.XI1.186. *Han lod mig hente op
til sig paa Slottet

|
Og sagde venligt til

mig: „. .
I

Lad mig nu see. Du sørger godt
herhjemme

|
For Fred og Orden, medens

jeg er borte."
|

— „Ak ja, det var en venne-
salig Herre." Ilolst.VI.15. || om udtryk, hand-
ling, samvær olgn.: venlig, indladende, hygge-

lig olgn. *Guds Moder, hvilket vennesaligt
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Ansigt,
I

Høi Skiønhed, jordisk Ydmyghed
ioTene.t.Oehl.V120. *Dig vi .. skylde,

|

Mangt et vennesaligt La,^. Aarestr. SS.III.
99.

II
hertil Yennesalighed. hans Godhed

og Vennesalighed imod mig. Rahb.E. 1.173.

0rst.VI.56. *Adelstein mig viste Vennesalig-

hed. Oe/iZ.X7/.i3i. (Oehlenschlåger) havde
slet intet af den rahbekske Vennesalighed.
VilhAnd.AO.III.130. -samfand, et. (jf.

-kreds;. Schand.UD.181. EHenrichs.MF.l.
185. især om grundtvigiansk kreds: Pont.

Muld.300. ta -sind, et. *0 kommer med
det Vennesind tilbage,

|
Hvormed I (o: det

kgl. teaters tilskuere) vare her. Thaar.ES.477.
Venskabet var saare ensidigt, ikke fordi der

hos Erik var nogen Mangel paa virkeligt

Yennesinå.JPJac.II.104. *Mændene takker
hinanden

|
for Venne- og Nabosind. Ok/

Hans. DB. 52. \\ hertil yennesindet. PGFi-
biger.Overs.afSophokles.II.(1822).17. -ska-
re, en. (j). -flok; især oj. FOuldb.II.45.
Aarestr.SS.III.255. D&H. -skød, et. (poet.)

især i forb. i venneskød. *For du i Venne-
skiød din Glædes Fylde lætter.NordBrun.
Jon.94. *Kaaben . .

|
hvorpaa i Roskild

hviled
I

Den svegne faldne Knud, da i

dit (o: Absalons) Venneskiød
|
Han rørt

sin Aand opgnY. Grundtv. (1940). VII. 128.

-stykke, et. ftVen(s)-. Moth.VlU. Eolb.

HAmb.III.3. KomGrønneg.V 218. Schous-
bølle.Saxo.119. Frank.SM.1805.560. Gude.O.
150). (sv. vånstycke, jf. ty. freundsstiick og

I. Stykke 6.1 ; smi. Venskabsstykke; nu sj.)

handling, hjælp, tjeneste, der er udsprunget af
ell. bevis paa venskab; vennetjeneste. Oehl.

XI. 7. har du faaet det sat igjenneml Det
var et sandt Yennestykke.Hr2.XVIII.336.
*Tal intet Ord om dette Vennestykke,

|
Som

Magnus Saxesøn har viist mig. Recke.KM.
198. -sæl, adj. (nu næppe br. ven-. Moth.
V117. Grundtv.PS. II. 476. III. 330). best. f.

og flt. -e ell. (nu næppe br.) -le (Rahb.E.
1.214. Grundtv.PS.II.476). {optaget fra oldn.

vinsæll, afholdt, yndet, jf. sv. vånsall, fsv.

vinasall, no. dial. xinsseil; sm?. -salig) I) (nu
1. br.) som har mange venner; som er afholdt,

yndet, populær. Moth.V117. *vend dig . .
|

Til stærke Kvinder! du hos dem er vensæl.

Grundtv.PS.11.175. *Sunket under Kronens
Byrde

|
Vensæl han (o: Fr. VII) til Hvile

gik. smst. IX. 65. den nagende Misundelse,
han følte over hendes store Vennesælhed.
Hauch.V.40. 2) (især CPj som er som en ven

overfor en, holder af at have ell. være sammen
med venner ell. venlig, indladende overfor men-
nesker; nu især: som optræder venligt over

for, søger at komme paa en god, venskabelig

fod med andre mennesker, spec. sine under-

givne ell. publikum (og derved gøre sig afholdt,

populær); ogs.: jævn og ligefrem, hyggelig

i sin omgang med mennesker. *Kong Olaf,

som er altid
|
Saa vennesæl og giestfri. Oehl.

ISID.364. (Thorvaldsen kunde) ikke undgaae
en rejsende Konges Besværligheder: med

at tage imod til alle Tider, høre paa lange
Taler, være vennesæl uden at kjende Saa-
meget som Navnet paa sine \ennex.MHamm.
Thorvaldsen.(1870).72. danske Præstemænd
af den vennesæle Art. Pont.LP.VI1.27. Ma-
ren Sofie var . . vennesæl mod fremmede.
ZakNiels. Saml. Skrifter.V (1905). 278. Dr. R.
lod sig Skibet forevise, redebon taget under
Vingerne af den vennesæle første Mester.

10 JVJens.RF.64. \\ om udtryk, udseende, op-
træden, karakter olgn. Kierulfs aabne Ansigt,
hans godmodige Caracter, og overalt det
meget vennesæle, der i alle Henseender ud-
mærkede h&m.Rahb.E. 1.214. Oehl.I.249(se
u. -huld;. *Det er saa vennesælt,

|
At høre

dine Eventyr og F&ver. smst.VII.5. de bleve
af hans allertroeste Folk, da de ikke vare
vundne med Sværd, men ved vennesæl Om-
gang. PJIføH.fiS55;.//.39. hun gik altid om

20 med milde, vennesæle id\ne.TDitlevsen.BF.

132. den (i) Aasynets Træk afspeilede Ven-
lighed og Yennesælheå.Molb.NTidsskr.
IV479.LTuxen.EnMalersArbejde.(1928).200.
-tale, en. (jf. -ord; højtid.). *Det er saa

sødt . .
I

Ved Vennetale sig at glæde. Rahb.
PoetF.II.167. Ha, falske Vennetale, som
med Klogskabs Raad

|
Vil sindrigt lede.

Oehl.XXX.162. *Kain gav ham (o: Abel)

Banesaar
|
Under YennetalelGrundtv.SS.II.

30 26. -tjeneste, en. (f Vens-. Lodde.NT.
25). (jf. -stykke og Venskabstjeneste^ tjeneste,

som man gør en ven (ogs. brugt iron.). Bag-
ger.1.122. det var Kvaksalveren , . som be-

viste hende den Vennetjeneste at slaa hende
ih]el.PEBemon.P.79. Det er en fortrolig

Vennetjeneste, man gør den døde, at lukke

hans Øjne. MartinAHans.A. 66. -viv, en.

(ænyd. d. s.; af ænyd. ^den, min osv.) venne
(o: væne) viv (fx. DgF.11.607.IV.269) m. til-

40 knytning til I. Ven (Venne-)
; jf. I. Venne

;

nu næppe br.) (kær, kærlig) viv (hustru).

de skulle have ihielslaget en Trold kaldet

Glamus med hans Yenne-Yiif.Pflug.DP.44.

*Gid snart i en lykkelig Vennevivs Favn
|

Du glemme din Sorg. Rahb.PoetF. 1.202. *Jeg

henter dig
|
En ung, livsalig Pige til din

Venneviv. Oe/iZ./7.2i9. *Ham skjænker Gud
et stille Liv,

|
Ham skjænker Gud en Venne-

mw.Grundtv.SS.IV350. Ing.VSt.177. hun (o:

50 en taterske) fik sig en Kjæreste og blev hans

Yenne^w. HGAnd.AV.121. billedl.: *Gjennem
vort Levnetsløb vort Liv

|
Klares til Aan-

dens Yenneviy. Grundtv.PS.IX.310. smst.314.

-vold, subst. (en. Moth.VlU). (nu sj.) i

forb. i vennevold. I) i forvaring hos en

ven; i en vens hænder, beskyttelse, varetægt.

Moth.VllS. *Fru Inge lader han Budstik

bringe:
|
„For Valdemars Søster I Sorgen

tvinge I
I

I Vennevold er liden Kirstin."

60 Ing.VSt.185. betroe noget i Vennevold. MO.
Det er i Vennevold. sots<. jf.:

* Resten (o: af

sæden, kornet) faldt i Venne-Vold,
|

I Muld-

Jord, god, den iavnedyhe.Grundtv.SS.I.SlB.

2) i enrum med en ven ell. venner; blandt,

XXVI. E«ntrykt Vio 1951 72
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mellem venner; i venners selskal; ogs.: i for-

troligt venskab; i al venskabelighed, det, som
jeg . . havde udsat, i Vennevold at forestille

min Kone, (brød) med Hæftighed . . ud.

Rahb.Fort.1.420. Undskyld at jeg saa dri-

stig udtaler mig om Litteraturens største

Mænd, men De selv har opfordret mig .

.

og i Vennevold tør man jo tale frit. HegermL.
(Hjort.B.1.371). da han følte sig i Venne-
vold, hyggede han sig i sine Værtsfolks i'o

Sehk&h. OGeismar.E.130. \\ i forb, gaa i

vennevold, som udtr. for, at noget forløber

ell. behandles paa en venskabelig ell. kamme-
ratlig maade, som ml. venner, ell. drøftes i

fortrolighed. *Skiøndt ueens i den Dom, vi

gav,
I

Alt dog i Vennevold gik af. Rahb.Synt.

271. hvor det hos Biskop Mynster gik i

Vennevold, var jeg vis nok paa at staae

udenfor. Grundtv.KS.395. Det gaaer i Venne-
vold, naar man ved en Handel, et Laan 20

o. d., mere tager Hensyn til Venskab, end
til Foråeel. Levin.(G.). CP -»Je, et. i flt.,

om blik ell. mening, vurdering olgn., der er

præget af venskab. *Jeg staar paa Bjær-
gets Tinde,

|
og mine Stjærners Venne-

øjne straale. Jørgf.B.i(?5. betragte Noget med
Venneøine. VSO.
Veiinike, en. se Venneke.
ven-salig, adj. se vennesalig.

Ven8(e), propr. se Venus. Vense- 30

bjerg, et. se Venusbjerg.

Venskab, et ell. (nu kun dial.) en
{Holb.Jean.III.6. Cit.1718. (Falsteriana.llO).

Esp.387. jf. Feilb. arkais.: Rist.P.132). ['væn-

|SgaJZ)] ell. (især gldgs., vulg. ell. dial.) ['væn-

|Sga'v, -|Sgau] (jf. skrivemaaden Venskav.
Holb.Bars.I.l (sa.Bars.(1731).I.l: Venskab;;.

flt. (se u. bet. Lij -er. (glda. venskab (Mand.
103), venskob (GldaKrøn.117), winskap,
oidn. vinskapr; afl. af I. Ven; mods. Fjend- 40

skab, Uvenskab)
I) det at være ven (I.l) med en ell. være

indbyrdes venner (I.l); det af gensidig
sympati, velvilje, fortrolighed, hengi-
venhed prægede forhold mellem venner;
undertiden: den (uselviske) følelse (af velvilje,

hengivenhed osv.) , man nærer for en ven;

venskabsfølelse; tidligere ogs. (uden tanke paa
forhold ml. venner) om venlig, velvillig ell.

nedladende holdning ell. optræden over for en 50

(fx. en undergiven, laverestaaende) ell. men-
nesker i olm. (jf.: „god omgengelse". ilfo</i.

V118. Sorø Saml. 111. 169. MO. sml. Gæste-
venskabj; ofte i attrib. forb. som evigt, for-

troligt (Robinson.1.26), inderligt (se in-

derlig å.i), nært, oprigtigt (Moth.VllS.
Holb.MTkr.546. VSO.), trofast (smst.),

ubrydeligt (se ubrydelig 2), ubrødeligt
(VSO.), varmt (se varm 2.i; venskab; om
forb. wild og (ell. ellerj venskab se Vild. 60
I.l) i al olm. Betyder det Venskab, at rykke
ærlige Folk i B.s,Viret} Holb.DR.V4. Et ret-

skaffent Venskab bestaaer udi en nøje For-
eening imellem 2 eller fleere Personer, der

elske hinanden indbyrdes, og befodre hin-

andens Interesse og Velfærd som deres egen.

sa.MTkr.550. Harald: *„følg med mig til

Norge, vær mig der | Én huld Veninde I"

Maria: „Nej, min Harald, nei!
|
Vel er min

Kiærlighed ulykkelig,
|
Men dog for god, for

hellig, til at køles
|

Til blotte Venskab."
Oehl.VIII.112. Hermed vil jeg da slutte og
anbefale mig paa det beste i Deres Ekssel-

lenses Venskab og Bevaagenhed.i?asA;./yr,/.

158. Den absolute Betingelse for Venskab
er Eenhed i Livs -Anskuelse. J^C^er^-.7/. 256.

I Venskabet har vi et Begreb af mandlig
Æt, en Sammenknytning af Mennesker i

høj, ren, usanselig og u-interesseret Luft.

JacPaludan.FJ.lOl. j| i forb. m. med ell.

(nu næppe br.) til. BJosii Venskab til

Tih. Gr&cchnm.Holb.MTkr. 553. Han har
fortalt mig om sit Venskab til Meisling.

ECAnd.Breve.I.171. *jeg er syg efter Ven-
skabet med ham som jeg frygter for ikke
bryder sig om mi^.JVJens.Di.86. \\ (nu
olm., jf.: „usædv." Lewn.j i flt., om de en-

kelte forbindelser, forhold ml. to venner. En-
hver, der nødigt giver slip paa gamle Ven-
skaber. Ørs<. 7/7.29. Jeg betragter Venskaber
og Bekjendtskab som Støvler; man skal

træde dem ud , før de rigtig passe En.
Goldschm.Hjl.il1. 46. Der findes kvindelige

Venskaber, men sjældent med Tinder op i

evig Sne. Smukke, unge Kvinder har dog
ikke Yenner. JacPaludan.FJ.102. 1.2) i sær-

lige verbalforb. have (2Makk.6.22(Chr.VI).
VSO. Job.34.9(1931)), holde, indgaa (Nye-
rup.LittM.261), pleje (se II. pleje 2.\),

slutte, stifte (se III. stifte 2.2) ell. (nu
kun dial.) gøre (Moth.VlW. Hott.MTkr.550.
Feilb. se ogs. u. gøre å.e) venskab (med en);

(nu l.br.:) føle (VSO.), have (Leth.(1800)),

nære (VS0.IVN18) venskab (for en);

indlægge sig (Schousbølle. Saxo. 219) ell.

(nu) vinde (Holb.HAmb.1.4. VilhAnd.Litt.

11.316) ens venskab; sværge (Mall.SgH.
454. Aarestr.SS.III.27) ell. tilsværge (Ew.
(1914).III.67) en venskab; vise en ven-|
skab (VSO. jf. u. bet. 3). Vil nogen spørge,!

hvem jeg (0: en snyltegæst) holder Venskabj
med, svarer jeg: Alle Mennisker. Holb.TybA
I.l. Den Fornemme har Venskab for enj

Mand af ringere Stand. MO. interessante Be-

kendtskaber og Venskaber, som jeg sluttede!

under mit første Besøg i Kristiania. iS'c/tani.I

O. II. 139. de holdt Venskab med dereaj

T!^Sbhoer.EBertels.D.148. 1.3) i særlige forb:

efter præp. \\ (nu næppe br.) i forb. somi
komme (Schousbølle.Saxo.78) , staa (Nørreg.^

Privatr.V86. 2Makk.6.22(ChrVI. afvig.); se

ogs. M. II. staa 4.1; i venskab med; tag<
en i venskab (igen) (Moth.T12). \\ i al(t^
venskab, (nu 1. br.) i al venskabelighed

(se u. Venskabelighed 1). saa ofte som viJ

hændelsesviis, mødte hinanden paa Gaden,!

standsede vi, og talte nogle Ord sammen i|

al YQrv&kSbh.PAHeib.E.316. hun (anførte), at
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de franske Romaner vare slette. Det vilde

Otto i alt Venskab ikke lade gjælde.GoW-
schm.V.464. \\ for (gammelt) venskabs
skyld, fordi der hestaar et (gammelt) ven-

skab ml. parterne; især i udtr. for at gøre

en vennetjeneste, hun (bad) tienstlig, at jeres

Durchleuchtighed (o: en opmand) icke ville

forsmaae 10 Ducater, som hun offererer icke

for at dømme hende til Velgefal, men alleene

for Venskabs skyld. Holb.Vl.Prol. Efterdi det i'o

ikke kand skille meget, om vi bliver hengte

i Dag eller i Morgen, saa haaber jeg, du
for gammel Venskab skyld lar dig henge
for mig. sa.llJ.IV4. (jeg tænkte) at du for

gammelt Venskabs Skyld nok vilde vise

mig den Tjeneste, at binde mig min Hals-

klud. Heib.Poet.VII.259. For Venskabs Skvld
havde hun laant ham 1500 Kx.PoV'UlMO.
å.sp.S.

II jf. Venskabsmaske: Ikke sjelden

nærmer den snedige Forfører sig under 20

Venskabets Maske til den uerfarne Yng-
ling. TCMuller.Hvad er Venskab ? (1805). 1.

\\

under venskabs skin, se I. Skin 4.2. 1.4)

t talem. og ordspr. (se ogs. Mau.ll387ff.)
og bevingede ord \\ som subj. og præd. det

gamle Ordsprog, gammelt Venskab (alm.:

Kærlighed, se Kærlighed 1.4J ruster ikke.

Rahb.E.III.160. Venskab er dog det Eenge-
lige (0: endelige) — Fanden og hele hans
Armee raspe i Fruentimmerne ! Fritz Jiirg. 30

jir.68. Venskab forynges, naar det ældes.

'^ruHeib.(Katalog over E.ChristiansensBogsam-
Ung. I. (1939). 46). *(her) gjelder hvad et

jammelt Ordsprog siger:
|
Er du i Vaande

ited, er Venskab ude. Bredahl. VI. 167.

irøndum- Nielsen. Da. Ordsprog. (1942). 257.
landelskab er ikke venskab, se Handelskab.
tu især i flg.: venskab gælder ikke i

[ortspil (se Kortspil 1) ell. i kærlig-
led og spil gælder intet venskab (se 40

gælde 4.2^. || som obj. (især i forb. m.
lolde, jf. bet. 1.2^. Man siger jo, at man
ikal kiende Folk paa dem, som de
lolde Venskab med. Holb.LSk.1. 4. Biehl.

)Q.III.78. jf. Mau.11395. kande over gaard

>g kande igen holder længst venskab, se

'lande 1. rent, ret, rigtigt, ærligt regn-
ikab holder ell. (l.br.) gør (Grundtv.Dansk.
11.671) ell. (jf. foreg, gruppe) er (Brøndum-
'Helsen. Da. Ordsprog. (1942). 257) længst 50

'^enskab, se Regnskab 2.2. god (ren) reg-

ling holder godt venskab, se Regning 3.2.

Uge for lige ell. noget for noget, om ven-
Ikab skal holdes, se V lige I.5, nogen
".2;! jf. u. I. Gift 1, I. gælde l.i || efter

ræp. fra fjendskab til venskab er lange-

^ed, se Langeled.

2) det at være ven (1.2-3) med en ell. noget;

sr i flg. anv.: 2.1) (nu kun jarg., spøg.)

Hl I. Ven 2.1, om erotisk forhold, kærlig- eo

\ed(s-forhold). Moth.V118. „En ny Pige

hver Havn?" — „Aaja saagu'. Det er

Igen Løgn. Man trænger jo til lidt Ven-
ikab, naar man gaar i Land." Arne. Korte

Beretninger.(1918).44. 2.2) (nu næppe br.)

til 1. Ven 2.2, om forhold ml. bekendte,
kolleger, studiefæller olgn. jf. Univer-
sitet s v e n s k a b e r. EaM.Om FmsA;aJ. ^iSOC*^,

38. 2.3) til L Ven 2.5, om godt, velvilligt
forhold ell. god forstaaelse ml. menne-
sker (ell. nationer olgn.; jf. Broder-, Nabo-
venskabj; ofte (jf. bet. 1.2) i forb. som holde,
slutte venskab med. Jonathan . . sendte
dem til Rom, for at befæste og fornye det
Venskab, som var med dem (0: ml. det jødiske
og det romerske folk).lMakk.l2.1. *Med nis-

ser maa man et oprigtig Venskab holde.
Holb.Paars.81. Til denne Overenskomst (ml.
Italien og Jugoslavien) sluttede sig en almin-
delig Traktat om Venskab og Samvirke.
ErikMøll.FA.200. 2.4) (til I. Ven 3.1 og Li)
om forhold ml. dyr og mennesker ell.

dyr indbyrdes; ofte (jf. bet. 1.2^ i forb. som
holde, slutte venskab. Vi (o: jeg og en
hund) sluttede Venskab ved vort allerførste

Møde. Duelund.N. 123. jf. bet. I.2: *To Ac-
teurer i een Rolle,

|
Tvende, beilende til

Een,
I

Og to Hunde om eet Been,
|
Aldrig

kunne Venskab holde. Wess. 261. jf. Mau.
10335a samt Hunde-Venskab varer ej længe.
Mau.11398. 2.5) til L Ven 3.i: det at ynde,
sætte stor pris paa noget; forkærlighed
(for); dyrkelse (af), der er ædel Lyst i

Venskabet med den (o: visdom). Visd.8.18.

videre gaaer heller ikke deres Venskab for

den (0: rationalismen). Heib. Prås. 1. 395. jf.

bet. 1.2: du (0: en gourmand) holder icke

Venskab med Folk men alleene med deres

Kiøken og Kielder.Holb.Vgs.il. 3. nu især

i bibelcitatet: Verdens Venskab (1907: Ven-
skab med Verden^ er Guds Fiendskab. Joe.

4.4. jf. Mau.11448.

3) (nu sj., jf.: „i dagl. Tale."3fO.^ hand-

ling, der er udtryk for ell. vidner om venskab

ell. velvilje; gunst(bevisning); (venne)-
tjeneste; venlighed (1). Mand byder Folk

til Bryllup som Venner, mand takker for

dend Ære og Venskab, det er smukt og

høfligt nok. Holb.Bars.I.l. Jeg fordrer det

som et Venskab af Dem, at De benytter

sig af alle Stedets Beqvemmeligheder, som
om Stedet var Deres eget.PAHeib.8k.III.

13. især i forb. som gøre (Moth.V119. Leth.

(1800)), have, (be)vise det venskab (at

osv.). vis mig det Venskab at skrive mig
din sande Hjertens Mening. Rask.Br. 1. 160.

Skulde nogen Fejl mod Ceremoniellet være

begaaet beder jeg Hr. Prof. have det Ven-
skab at rette den. sm'it.272. Beviis mig det

Venskab IMO. ||
(arkais.) om skriftligt ell.

mundtligt udtryk for bevaagenhed, venskab.

Budet . . bragte Hilsen og Venskab fra

Stiftsbefalingsmand Christian Skeel. JPJac.
(1924).1.14.

4) (nu næppe br.) meton., om person,
man er ven med. de unge Herrer . . opgave
dette aldrende Venskab (0: en ældre dame),

for at slutte Forbindelser med Personer af

72"
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lige Alder. CBernh.1.160. *I Døren Hanne
stod som gammelt Venskab,

|
Med hvem

han hurtig gjorde nyt Bekjendtskab.Paiilf.

V27.
venskabelijT« adj. [væn'sga^bali] adv.

-t ell.d.s. ell ^) -en (Rahh.Fort.I.303.

Mynst.(Hjort.B.1.139)). (endnu ikke olm. i

slutn. af 18. aarh., fx. ikke i vAph.(1772).

III, men i JBaden.DaL.; dog ofte hos Ew.
(se u. bet. 2.\); jf. sv. vånskaplig, no. venn-
skapelig; afl,. af Venskab) I) m.h.t. forhold

ml. mennesker. I.l) (nu 1. br. i olm. spr.)

om person: som er ven med ell. lige som en

ven overfor en; som viser en venskab ell. vel-

vilje, venlighed ell. handler i god forstaaelse

med en, gør en en tjeneste olgn.; om kreds af

personer: som bestaar af venner ell. bekendte

ell. er præget af indbyrdes venskab ell. be-

kendtskab, god forstaaelse olgn. Jeg var saa
usigelig vel i det venskabelige Huns. Bagges.

L.I.49. han (synes) at være et sundt Hoved
og meget venskabelig, saa at jeg kan vente
adskillige smaa Tjenester af h&m.Ørst.Br.
1.123. De . . var saa venskabelig at give

hende 10 Rbd. Sedler. Cit.l832.(Hjort.B.II.

308). lærde Theekredse og . . venskabe-
lige Sa,m\Big.Kierk.VII.221. Jeg besøgte dem
igaar; de vare begge særdeles venskabelige.

VSO. Jeg gjorde mig meget venskabelig

og beundrede den Mængde Firkløver, hun
havde s&mlet. BornhIIaandvEr.l8. Voldgifts-

mændene kan afgive deres Kendelse som
„venskabelige Mæglere" . . hvis de er

udtrykkelig bemyndiget dertil af Parterne
i H. t. Voldgiftsklausul eller Overenskomst
om at søge Yoldgiit. Handels Tekn. 450.

\\

det venskabelige selskab ell. (forkortet)

(det) venskabelige, navn paa en 1783 op-

rettet klub, der bl.a. afholdt baller. Love for det

Venskabelige Selskab, oprettet^U 1783. PalM.
AdamH.1.247. Bal-Direktør i det Venskabe-
lige. ZierA;.F//.2(?9. Medlem af Venskabelige.
smst.XIY17. CBernh.VIII.85. \.2) om forhold

til, mellem mennesker, om handling, holdning,

udtryk, følelse olgn.: som viser, vidner om, er

præget af venskab ell. et velvilligt indbyrdes for-

hold, god forstaaelse, tilbøjelighed til fredelig,

mindelig afgørelse, venskabeligt Brev. JBa-
den.DaL. vor venskabelige Følelse. TCMuller.

Hvad erVenskab? (1805). 21. Nu negter han
mig reent ud at laane mig (bogen). Er det
en venskabelig Adiærd? PMøll.(1855).V55.
(han lovede) stedse at vedligeholde en ven-
skabelig Forbindelse med Svendsens Fa-
milie. Gylb.Novel. 11.279. (paa en tilsendt

Bog) venskabeligst fra Forfatteren. DÆfi^.
vi har henvendt os til et Firma, som vi staar

paa en venskabelig Fod med. Ludv. (han)
blev venskabelig knyttet til M.OFriis.Litt.
503. Venskabelige . . Afgørelsesmidler mel-
lem St&ter. Rasting.Folkeretten.I. (1940).181.

II (sport.) om sportskamp ml. to hold: som
spilles for fornøjelses skyld og ikke som del

af turnering olgn. Efter at Kampen var endt.

blev der spillet en venskabelig Match. Do.
Sportstidende.l890.181.sp.3. 2) overf., om ting

ell. (andre) forhold. 2.1) (nu næppe br.) som
er en gunstig, til hjælp, opmuntring ell. vir-

ker blidt, mildt, venligt (5.2), behageligt, huldt

(III.2) paa en. *eensommes Liise,
| Ven-

skabelig lindrende Slummer. Eu).(1914).III.

88. *Ved Dans venskabelige Bred
|
Er Svig

og Ondskab ene ræd. smst.220. Naar Stor-

10 men undertiden sagtnedes, naar Skyerne for-

deelte sig, og en venskabelig Straale af Soelen
naaede mit Bryst. smst.V141. en venskabe-
lig Bramseilskuling. yZor^<sen.r0.7/.i. 2.2)

venskabelige tal, (mat.) to hele positive

tal, hvoraf hvert er lig summen af alle det

andets faktorer; beslægtede tal. SaVXXIV738.
Venskabeli£:-hed, en. flt. -er (se bet.

2). I) det at være venskabelig (1); venskabelig

holdning, optræden, dine yndige Gebærder,
20 dit livsalige Væsen, dine alle Sind og Hier-

ter indtagende Venskabelighed. Suhm.1. 78.

de to Piger kom mig altid imøde med saa

megen Venskabelighed og Opmærksomhed.
Gylb.(1849).IX.21. || nu især i forb. i (al)

venskabelighed, paa en venskabelig maade
(uden ondskab, trætte olgn., uden at ville

støde, genere en, i den bedste mening); ogs.:

i mindelighed, afgiøre noget i Venskabelighed.
MO.^ To Hunde . . sprang gjøende op paa

30 hver Side af Hesten, som vilde de nappe
den i Snuden i al Venskabelighed. /ScAand.

AE.47. er det et Mandfolk, du ofrer dine

Penge paa, saa gør du i Nælderne . . Det
var det, jeg i al Venskabelighed vilde gøre

dig opmærksom ]^a3i.ErlKrist.DH.155. 2) om
enkelt venskabelig handling ell. bemærkning.
det (var) langtfra . . Venskabeligheder, man
udvekslede. Pont.LR.117. undskyld, men jeg

har ikke Tid til Venskabeligheder. Hvad
40 vil De? EChristians.Hj.215.

Venskabs-, i ssgr. ['vænsgabs-] (tid-

ligere ofte skrevet i to ord), (især tg) af Ven-
skab i bet.l og 2

\\ foruden de ndf. medtagne

kan til bet. 1 nævnes Venskabs-bevis, -brud

(jf. IV Brud 2.3^, -farlig, -kys, -ord, -pant,

-pligt, -ytring. || til bet. 2.3 kan nævnes Ven-
skabs-aftale , -erklæring. (3 -baand, et.

(ænyd. d.s. (Kingo.SS.1.296); til Baand 6.i)

*Forny'r (o: til to stridende kavallerer) det

50 forrige og gamle Venskabs B&and.Holb.Mel.
V7. en Mand, der var nøie forbunden . . med
(ham) ved mangeaarigt Venskabs Baand.
HNClaus.Tale. (1843).17. SMich.Dommeren.
(1921).178. jf. Venskab 2.i: *Der er jo mel-

lem os (o: Adam og Eva) et kiærligt Ven-
skahs-Ba&nd.Helt.Poet.lO. til Venskab 2.2:

*Nei aldrig vi glemme det Venskabsbaand,
|

Der snoer sig om Nordens Stammer. J^aMc/i.

SD.I.147. -bog;, en. (nu næppe br.) d. s. s.

60 Stambog 4. Leth.(1800).65. -brev, et. spec.

(foræld.) om en form for lykønskningsvers

olgn. (der opbevaredes i en udsmykket porte-

feuille). JSødring.E.ll. -by, en. (i nye-

ste tid) by i et land, der har knyttet ven-
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skabelig forlindelse med by i et andet land,

med hvilken der udveksles besøgende m. m.
Andragende fra F. D. F. (i Kolding) om til-

skud i anledning af 32 drenges besøg i den
norske venskabsby Drammen. Byrådsbogen
1948-49. Kolding Købstadkommune. (1949). 61.

-fad, et. (fagl.) fad, udført til minde om et

venskabsforhold ml. to personer. Nationalmus
A.1928.65. -forbindelse, en. TCMuller.
HvaderVenskab? (1805).8. da vi Kvinder
maaske ofte er blevet skræmt i, hvad der
hedder Kærlighed, saa lad os begynde at

føle os for gennem Venskabsforbindelser.

Drachrn.F.I.159. de (havde) begyndt For-
retning i Byen, begge Familier som unge,
nygifte Folk, og fra de første Aar havde de
staaet i Venskabsforbindelse med hinanden.
Søiberg.KK.1.24. -forhold, et. Rahb.Om
Venskab.(1800).93. unge Piger, som alle vare
rige og fornemme, og som vilde have skam-
met sig over at staae i noget Venskabs-
forhold til mig. Heib.TR.nr.39. 11. Det var i

samme Periode, at jeg kom i nærmere Ven-
skabsforhold til Dr. Edvard Brandes. (?c/iand.

0. 11.34. det Venskabsforhold jeg staar i

til Fynboerne (o: de fynske malere). JVJens.

JL.8. -forsikrine, en. (han) overøste
mig med Taksigelser og Venskabsforsikk-
ringer. Oylb. (1849). IX. 205. * Venskabsfor-
sikkringerl

|
Kong Svend har faaet Viin

paa Tungen . . den er bleven g\&t.Boye.PS.
11.81. til Venskab 2.3: Holb.Eh.1.116. (man)
huskede den tysk -russiske Venskabspagt
med dertil knyttede gensidige Statsmands-
besøg og Venskabsforsikringer. Fem kngfe^ar.

252. -fnld, adj. (nu næppe br.) opfyldt af
ell. vidnende om venskab; venskabelig. Her
saae han (o: Aedon, som Uge havde mistet

sin søn) Orest, sin Ven, hvilken sørgelige

men venskabsfulde Bevægelser (o: stærke

venskabelige følelser) havde kaldet til ham.
JSneed.III.334. Vi modtog med skyldig
Taknemlighed deres venskabsfulde Tilbud.
Gude.0.193. dette Ungdommens varme, ful-

de, elskovsfulde, venskabsfulde Hjerte. Zierfc.

XII.367. -følelse, en. MO.* En fanatisk

Venskabsfølelse betog ham. Han vilde give
Afkald paa . . Alting for Eriks Skyld. JPJac.
11.181. -haand, en. i forb. som række en
venskabshaand, tilbyde venskab; blive ven-

ner med. Jeg har altid været bered til at

række Enhver Venskabshaand. Barens. Bio-

grafie.(1813).45. Den Mand, som han trods

gammelt Nag havde rakt Venskabshaand.
OyrLemche.S.III.46. jf.: den gode skik

mange have, nemlig at lægge venskabs-
hånd på modstanderen for såvel ved hånden
som med munden at formå ham til sam-
tykke. Cit.ea.l830.(Vider.n.380). -kamp,
en. (sport.) d. s. s. -match, -maske, en.

(jf. II. Maske S.2). * Hovmodig Keiser paa
Svend nedseer;

|
Ei Venskabsmasken han

bærer mecr. Ing.VSt.188. Folk, der møder
udstyret med Venskabsmaske og Dolk i

Ærmet. Soeialdem.**U1945.6. sp.l. -match,
en. (sport.) venskabelig match (se u. ven-
skabelig 1.2 slutn.). Socialdem.*y»1945.2.sp.3.
Sportsleks.II.654. -pafft, en. de (to græske
ynglinge) havde i Ungdomstid sluttet Bro-
derskab, valgt den skjønneste og dydigste
Pige i den hele Egn til at vie dem til Ven-
skabspagten; jeg hørte saa tidt om den
smukke, sælsomme Skik. HCAnd. (1919). I.

10 296(jf.smst.407ff.). *deres (o: heltenes) Ven-
skabspagter,

I
dem, de holdt trods Blod

og Yildheå.Drachm.UD.30. Den Venskabs-
pagt, de havde sluttet med hinanden. JPJac.
11.209.

II
(polit.) til Venskab 2.2. Italien

haaber . . at slutte en ny Venskabspagt med
Jngoslavien. Pol^i 1938. 2. sp. 4. de (o: ty-

skerne) gør os da ikke noget. — Vi har
jo en Venskabspagt med dem, ikke? ERode.
OgsaaideandreHuse—.(1946).187. -prøTe,

20 en. handling, hvorved et venskab prøves, ell.

(nu 8J.) bevis paa venskab, han maae strax
vise mig den Venskabs Prøve og besøge
mig i mit Fængsel. Skuesp.11,1.77. en farlig

Venskabsprøve. Rahb. Om Venskab. (1800). 27.

*Som en Venskabsprøve
| Jeg her forlanger,

at dit Liv du spdirer.PalM.TreD.181. VSO.
-raad, et. (1. br.) venneraad. Hvis du vil

lyde Venskabsraad, saa giør det ikkelOehl.

XV186. D&H. -ring, en. (jf. Tankering 1)
30 ring (ofte af særlig form: tynd snoet ring

(med et hjerte)), der (især tidligere) udveks-

ledes ml. en ung mand og en ung kvinde som
tegn paa venskab (og som ved evt. senere for-

lovelse og vielse kunde udskiftes med forlo-

velses-, vielsesring); ogs. undertiden om ven-

indering, (danselærerindens fingre) var fulde

af Venskabsringe fra Balletskolen. Bawgr. t/J..

120. PolitiE.KosterbU^'il922.1.sp.l. han . .

havde (kun) lært at lave Venskabsringe og

40 lignende men ikke Armlænker, Herreringe,

Armbaand eller 'Qro^cher. Pol.^U1926.6.sp.4.

-stykke, et. (nu 1. br.) d. s. s. Vennestykke;

ofte i forb. vise en et venskabsstykke (Et-

lar.GH. 1.216. Zak Niels. GV 131). Oehl.ND.
276. det vilde være et Venskabsstykke af

Niels at komme.JPJac.il.181. KBlixen.AF.
366. -te^n, et. forsmaa icke et par Ducater,

som jeg giver til et Venskabs Tegn. Holb.

Jean.III.2. *han . . beder ham
|
At bære

50 Ringen, som et Yensksibstegn. Oehl.V 94.

JVJens. RF. 205. -tjeneste, en. venne-

tjeneste, det er en Venskabstjeneste, jeg har

beviist Dem, det er af reen uegennyttig

YeWillie. Hostr.GE.56. Hvis De faar Fod-

kulde, kære Ven, det kan jage Dem ud af

den bedste Lejlighed i Verden. Glem det

ikke. Hører Del Det er en Venskabstjeneste,

jeg gør Dem.KLars.GV17. JVJens.RF.175.
-traktat, en. (jf. -pagt; polit.). den Anno

60 1629. indgangne Freds- og Venskabs Tractat.

Slange.ChrIV 896. Nørreg.Naturr.463. Pol.*/*

1941.2.sp.3.

Vens-stykke, et. se Vennestykke.

venster, adj. se II. venstre.
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Vens-tjeneste, en. se Vennetjeneste.

I. Venstre, et ell. (nu næppe ir.) en

(se 1. 50). ['vænsdra] hest. f. næppe Ir.; flt.

(spøg., sj.) -T (de specielle Hovedstads-

venstrer, det socialistiske og det literære.

Cit.l882.(Brandes.Br.111.359)). (sv. vånster,

no. venstre, ty. die linke osv.; efter fr. la

gauche (se u. II. venstre 1.3^; jf. I. Højre;

især polit.) parti, der repræsenterer de
mest liberale ell. radikale synspunkter, \o

især inden for politik; parti i forsk, landes

politiske forsamlinger, der staar i (størst) mod-
sætning til de konservative partier; m. h. t.

danske forhold om et saadant parti, der i

tidens løb har delt sig i to, et radikalt og et

mere moderat parti, nu (uden nærmere angi-

velse) om dette sidste parti, især saaledes som
det har været efter 1910. Ing.LB.lI.163(se u.

1. HøjreJ. Venstre . . har (ikke) Personlig-

heder, der kunne bruges til en Regering. 20

Brøchner. (Brandes. Br. 1. 206). Det var 6te

Juni; og hele dette summende Menneske-
mylr Staden Kjøbenhavns Yenstre.Stuck.I.

132. Et saadant Venstre er en Ulykke for

et Land. y^SO. Oplysningens negativt kriti-

ske Venstre (0: i Frankrig i det 18. aarh.).

VilhAnd.Litt.11.1068. det danske venstre,
om den 1884 skete sammenslutning af det

moderate venstre og C. Bergs nærmeste tilhæn-

gere (mods. „europæerne" under Hørup). SaU 30

XXIY739. det forenede venstre, det i

1870 ved sammenslutning af forsk, venstre-

grupper (det Grundtvigske, I. A. Hansenske og

Tscherningske venstre) dannede parti. Hørup.
1.3.21. Ottosen.VH.III.392. det forhand-
lende venstre, efter 1890 betegnelse for det

moderate venstre. Cit. 1903. (Hørup. II. 331).

det litterære venstre, (jf. Europæer 2)

i 1880erne og 1890erne betegnelse for den fløj

af venstre, der bestod af ell. var præget af en 40

række litterære personligheder. Dags -Avisen.
*y10 1879.2. sp.3. Vodskov. SS.Forord. jf.: Til

Lykke . . i Kampen mod Venstre i Litera-

turen, som De alt har haft Lykke med Kam-
pen mod Venstre i Volitiken. FruHeib.B.II.
389. det moderate venstre, se u. mode-
rat 1.2. det radikale venstre, se radikal

2. det rene venstre (mods. det moderate
ell. forhandlende venstrej: Hørup. 11. 329.
FoW/<il951.15.sp.2. det ell. f den yder- 50

s te venstre, om det mest radikale parti

ell. den mest radikale fløj af et venstreparti;

ogs. om de mest radikale i en retning inden-

for morallære, kunst, videnskab osv. en saa-

dan Dame, der i Ord og Fagter bekjendte
sig til yderste Venstre. Winth.IX.33. fra det
yderste Venstre (af denne skole) lod sig

snart høre mere end een Stemme. Brøch-
ner.Overs.af Strauss: Troeslære.I.(1842).4. den
constitutionelle Opposition . . forenede sig 60

. . med den radicale „yderste Venstre".
Goldschm.BlS.il1. 67. jf. u. II. venstre 1.3:

I mit berygtede Program, hvorefter man
endog uden Grund har anviist mig Plads

paa den yderste Venstre (for at bruge et

moderne Udtryk) har jeg udtrykt min Me-
ning saaledes: „Slesvig skal hverken være
Danmark eller Rolsten." CFWegener.(Perso-
nalhistT.9R.V.lll).

II. venstre, adj. ['vænsdra] Høysg.AG.
13. (ikke i alm.rigsspr. venster. Moth.V255.
den venster Deel af Byen. PEdvFriis.S.255.
Feilb.). gradbøjn. (sj.), supert, venstreste
((Vilh. Lassen maatte) anses for at høre til

Ministeriets venstreste 'F\ø].MRubin.MB.63).
(æda. wenstræ (AM.50), winstræ (smst. Harp.
Kr.96.176), sv. vånster, no. venstre, oldn.

vinstri, vfstri, oeng. win(e)stre, oht. winistar;

komp.-dannelse til stammen i I. Ven; egl.:

,,den gunstigere" (vist opr. eufem. betegnelse

for den side, der betragtedes som den uhel-

dige); sml. link, links)

A. m. h. t. rumlige forhold.

I) som adj. (i reglen i best. stilling, med
ell. uden best. art.): som hører til den side
af legemet (delt ved en tænkt lodret midter-

linie), hvor hjertet ligger, ell. til den side,

retning, hvori denne side af legemet peger,

ell. til tilsvarende side af synsbilledet, naar
øjnene ser lige ud (alt betragtet i forhold til

en persons frontstilling); ogs.: som hører til

tilsvarende side af en genstand, opstillingl

osv., betragtet ud fra dennes front, forside,

forende olgn. I.l) i al alm., om del af gen-

stand ell. samling. Du skalt staae i Spidsen,
paa den venstre Fløy, og Peer skal føreJ

den høyre an.Holb.Tyb.V8. *See Maanenj
hvor den seiler

|
Hen over Voldens Kant!

\

Det venstre Lys den feiler (0: den er i tiU]

tagende),
\
Saa er den Ilaabets Fsmt.Heib.

Poet.IX.61. Det venstre af de to forreste
j

Stolebeen. VSO. Den venstre Plads i en Sofa.

smst. Venstre Lader (ved en kanon). Scheller.

MarO. venstre spændkegle, se Spændkegle.

II
om flodbred. Den største Deel af Rom!

ligger paa den venstre Bred af Tiber. Fj^O.

Naar man taler om en Flods højre eller]

venstre Bred, tænker man sig staaende medj
Ansigtet vendt nedad i Løbets Retning.

Steensby.Geogr.161. 1.2) om legemsdel ell. hvad-

der hører til ell. benyttes af ell. paa en legems-

del. Venstre Stigbøjle. t;^p/i.(';772;.//7. *De:
Bølger de bryde med stor Allarm,

|
Og Ski-

bet det krænger og knager:
|
Dog holder han;

Drengen i venstre Arm
; |

Med høire i Vantet
I

han tager. Blich.(1920).XXI.184. (jeg) havde;
faaet Haaret kjæmmet i en Sjask over det

venstre 0re.Bergs.GF.il.14. *Kaveline dan-

ser daarligt med det venstre Ben.Sommer-
revyen.1919.19. *du (skal) drømme om de

Læber, der kyssed | dit hvide og bange
venstre Brystl ThBarfod.DenblaaSommerfugl.
(1921).41. En venstre Herregaloche. Po?.»'%

1942.20.sp.6. se ogs. u. II. højre l.i. || i over-

tro, husraad olgn. naar man klæder sig af,

skal man trække den venstre Arm først ud
af Ærmet, thi dermed sikkrer man sig mod
Trolddom og S1p0geri.Thiele.il1.46. tag den
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venstre Strømpe om Halsen naar du sover;

det er et godt Middel (mod hæshed). AndNx.
PE.III.359. Feilb. JSMøll.MB.53. se ogs. u.

III. klø 2.1.
II

venstre haand, se Haand
1 og 6.1. 1.3) i forb. venstre side. || i al

alm. Venstre Side af et Skih.vAph.(1772).
III. den venstre Side af en Frakke, en Flip.

VSO. i venstre Støvles venstre Side mang-
ler 2 Rægtei. PoUtiE.KosterbUysl923.2.sp.l.
I Heraldiken maa Begreberne Højre og Ven- i'o

stre altid opfattes som gældende for Skjoldets

Bærer; man maa altsaa tænke sig i dennes
Sted, staaende bag Skjoldet . . I Modsætning
til den gængse Sprogbrug taler man om
heraldisk højre og venstre Side. PB Grand-
jean.IIeraldik.(1919).55.

II
ow side af legemet.

læg Dig paa din venstre Side.Ez.é.é. *Kon-
ning Hagbarths Sværd

|
Har giennemboret

Heltens venstre Side (Oehl.VIII.188: Hel-

tens Bryst). Oehl. (1831). 11.210. om hjertets 20

plads: *Hvad kalder du dit Hierte?
|
Den

kolde Kiødklump i den venstre Side
j
Gier

du dog ikke dette Hædersnavn? sa.ND.338.
Du er født med Noget her i venstre Side

ligesom jeg og andre Mennesker — og det

er din Onkel ikke.Bøgh.JT.^(1864).88. \\ om,

plads ved ell. bevægelse forbi ell. hen til den
venstre del af ens legeme; ogs. spec. om den
mindre vigtige ell. ringere plads; oftest i forb.

paa ell. ved ens venstre side. 2Sam.l6.6 30

(se u. II. højre l.i^. (de) korsfæstede . .

ham der, og Misdæderne, den eene ved den
høire, men den anden ved den venstre Side.

Luc.23.33. Gaae paa Eens venstre Side.

vAph.(1772).III. Jeg sad paa Admiralens
venstre Side. Wied.Sn.l7. Dribler han løst,

kan Bolden slaas foran ham forbi hans
venstre Side, hvor man saa kan gaa til den.

Sportsleks.II.149. se ogs. u. II. højre 1.2.
||

om side, del af rum (i forhold til betragteren 40

ell. rummets forside). Merari' Børn . . stode
ved den venstre Side (1931: til venstrej.

lKrøn.6.44. Jeg mærker, at du ved den
venstre Side seer noget, som du glæder dig

. . ved. Holb.Plut.II.l. Det er paa venstre

Side af Gaden, naar man kommer fra Torvet.

VSO. se ogs. u. II. højre 1.3. (teat.) om del

af scenen: Mogens (kommer) fra Baggrunden
over Broen, og derpaa indtræde fra venstre

Side Kongen og Flemming. Heib.Poet.III. 50

363.
II

(efter fr. la gauche; nu sj.) egl. om
den del af (det parti i) en forsamling, der

sidder paa præsidentens (dirigentens) venstre

haand; i parlamentarisk sprogbrug om det

(mest) liberale ell. radikale parti (stammende
fra den franske nationalforsamling 1789, hvor

trediestand sad til venstre i salen). Fra ven-

stre Side fik Forslaget en meget kølig Mod-
tagelse. VSO. se videre u. II. højre 1.3 slutn.

ogs. om fl,øj af ikke-politisk parti, ,,skole". ep

Den Ilegelske Skole deelte sig i en høire

og en venstre Side. Brøchner. Overs.af Strausz:

Troeslære.I.(1842).4. \\ i udtr., der betegner ret-

ning for bevægelse ell. linieføring; især i forb.

til (den) venstre side, nu oftest: til ven-
stre (se bet. 3.a). dersom du vil til den ven-
stre Side (1931: til venstre^, da vil jeg fare
til den høire, og dersom du vil til den høire,

da vil jeg fare til den venstre (1931: til

venstre). lMos.13.9. det luder til den ven-
stre side. Moth.V129. *som vi kom til Helle-
spontum . .

I

Da dreyed' vi, og lod staa til

den venstre Side. Falst.Ovid.26. se ogs. u. II.

højre 1.1 slutn.
\\ (vel hentydende til udtr.

som vie til venstre haand, ell. til at bastar-

ders vaaben var venstrevendt, jf. SaUXI.294.
PB Grandjean. Heraldik. (1919). 245 og lign

.

anv. af eng. sinister (i forb. bar sinister^ og

fr. sénestre) f m. h. t. afstamningsforhold gen-

nem illegitim forbindelse. *et langøred D5n*,

som dristed sig at bramme
|
Paa venstre

Side ned fra Pegaso at st&mme. Holb.Metam.
48. 1.4) i særlige udtr. (der er opstaaet ved

omdannelse af bet. 2 og B.i) om hvad der

drejer, snor sig til venstre, ell. hvad der kende-
tegnes ved en saadan drejning ell. ved en be-

vægelse, der er størst i venstre side. venstre
galop (ogs. VenstregdÅo^. Hag. IV. 381), se

Galop 1.
II

venstre skrue. 1. (fys. ell. 0)
skrue, som skrues ind i møtrikken ved at be-

væges venstre om. NordConvLex.III.682. se

ogs. u. II. højre 1.4. 2. (bot.) skrue (stilling),

der er saaledes snoet, at den nedefra set drejer

sig opefter til venstre. 'Warm.Boit.36. \\ ven-
stre spænd, se I. Spænd 1.6.

||
(zool.) om

visse dyr (jf. VenstreegernJ. Som hos skov-
mus kan man for egernets vedkommende
tale om højre og venstre dyr, alt efter om
de holder koglens spids til højre eller ven-
stre. Samme dyr holder altid koglerne på
samme måde. VLDyr.I.60.

\\ (fys.) om stoffer,

der har evne til at dreje polariseret lys (polari-

sationsplanet) til venstre (jf. venstredrejendej;

se u. II. højre 1.4 slutn.

2) som adv.: fra højre til venstre side;

til venstre (se bet.S.i). 2.1) (især ^ ell. gym.)

i forb. m. om ell. omkring; ofte i forb. gaa
ell. gøre (se gøre 13.7J venstre om. Vending
venstre om. Scheller.MarO. jf.: Vi gik højre

om Juletræet, og vi gik venstre om Træet.

Ellekilde.DJ.368. substantivisk, om dans avet

om: Mor . . valser hende rundt . . med
gammeldags Venstreom ligesom de andre

Mødre der lufter deres oversete Afkom.
TDitlevsen.BG.124. i kommandoer: Venstre

oml VSO. Venstre omkringl Scheller.MarO.

jf. halv sp.762": halv venstre oml Schel-

ler.MarO. 2.2) i forb. m. part.; især i faste

forb. (ofte skrevet som eet ord, se venstre-

i ssgr.). venstre drejende. TeJcnO. venstre

skaaret Gevind./S'Å;o^s0.67'. venstre af-

marcheret, se afmarchere 2.

3) (jf. I. Venstre^ i substantivisk anv., i

tilfælde, hvor ord som Haand, Side er ude-

ladt (underforstaaet). 3.1) (oftest efter gen. ell.

poss. pron.; især ia) den venstre haand.
Herrens kæmpestærke Venstre havde for-

maaet at knugholde Krabaten (0: en hund),
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medens den Høire bearbejdede hans B,yg-

stykker. Blich.(1920).XVL138. Så tog jeg

Revolveren over i Yenstre. StDrewsen.K.215.

*Skjold for Brystet med Venstre klem I

KMunk.DS.7. se ogs. u. II. højre 3.1. 3.2)

(sport.) stød med venstre haand i boksning;

især i forb. lige venstre, (bokserens) lige

Yenstre. Poiyiil938.8.sp.l. (bokseren) sco-

rede . . point med en serie gode, lige venstre.

Pol."/il951.4.sp.2. 3.3) den venstre fod; se lo

u. II. højre 3.2. 3.4) (forkortet af venstre

haand, sidej venstre side. Forskjellen paa
Høire og Venstre er gammel. Baden. 7^1.755.
*Ved Fru Margrethes Venstre snart

|
Hun

standsed rask sin Gangers Fart.Winth.Y90.

II
ikke kende forskel paa højre og

venstre, se II. højre 3.3 || efter præp.ixa,.

Vore runeindskrifter følger med hensyn til

skriftens retning intet fast princip. Vi finder

dem skrevne både fra venstre til højre og 20

fra højre til \eT\&tre.Wim.(Aarb.l874.128).
(de overtroiske aalestangere) kan . . hugge sig

et nyt Hul (i isen) og gaa en Gang rundt
om det fra Venstre, inden de jager Aale-
stangen i det. Socialdem.^^/il946.Sønd.3.sp.2.

se videre u. II. højre 3.3.
||

(ikke i alm. spr.)

efter præp. i. Himlen (paa maleriet) skulde
være let Graavejrshimmel med en pariser-

blaa Tordensky over de . . rustrøde Stald-

bygninger i venstre og Solen brydende igen- 30

nem i høire. MLorentzen.R.1. 73. den er skæv
i venstre, egl. udtr. fra keglespil; (jarg.) i

videre anv., som udtr. for at noget ikke er,

som det skal være. TJfF. ||
(nu næppe br.)

efter præp. paa. en Mand . . som ei alene

tog disse (jorder) paa sin Samvittighed, men
spørger efter meere Land og fleere Gaarde,
baade paa høire og venstre. Wemmc/t.
Stevns.' (1798).X. Han har ledet V. hen til

Bænken ^^aavenstre. Heib.Poet.V1.264. || efter 40

præp. til. 1. ved angivelse af beliggenhed ell.

stilling, heelt til Venstre det romantiske
Asmildkloster op over sin unge frodige ^kov-
haye.Blich.(1920).XXX.55. 1 Fløjen til ven-
stre havde „Glassererne" deres Tørrestue.
Bergs.FD.46. Han boer paa 2den Sal til

Venstre. VSO. (teat.) i sceneangivelser: I Bag-
grunden høres et Jagthorn, tilvenstre, i Af-
stand, TromipeteT. Heib.Poet.III.363. Fra an-
den Dør tilvenstre kommer Professor Lyng 50

med Frue.Rode.EM.ll. se ogs. u. II. højre
3.2. til venstre for ell. f af noget: Tilven-
stre af 22de Regiment stod 2det Inf.-Re-

giment. Falkenskjold.22de Infanteri-Regiment.
(1866).60. Du vil finde Huset til Venstre
for Veien. y^SO. vi havde faaet Kypern i

Sigte og vare komne den forbi til venstre
for os (1819: paa venstre B.aimå).ApG.21.3
(1907). jf.: Det laveste Lufttryk ligger altid

til Venstre for Vindretningen (0: naar man eo
vender ryggen mod vinden). VSO. 2. om ret-

ning for bevægelse (ell. linieføring). Skriften
læses (hos semitterne) fra højre til venstre.
Rask.II.394. vende sig til Venstre. MO. dreie

til Venstre. "F»90. Skil dig hellere fra mig;
vil du til venstre (1871: den venstre Side^,

saa gaar jeg til højre (1871: den høirej, og
vil du til højre (1871: den høirej, saa gaar
jeg til venstre (1871: den venstre^! 2Mos.
13.9(1931). til højre og (eller) venstre,
se u. II. højre 3.3. se til venstre, træk
til venstre, (gaa) ud til venstre, se u.

II. højre 2.3, trække 34.1, ud l.i.

B. (udviklet af forb. venstre side, se u.

bet. 1.3) som udtr. for at repræsentere
yderliggaaende frisindede, radikale
anskuelser, især i politik; spec.: som hører
til ell. er præget af partiet venstre (I).

4) (1. br.) som adj. (især i stilling som
præd.). (rigsdagens) høire og venstre Parti.

Folkets Nisse.*/sl852.sp.ll41. den offentlige

Mening . . er venstre her i Landet. Hørup.
11.39. Det er det litterære Venstres Høv-
ding, der her taler, saa kan man selv se,

hvor meget Venstre han \ar. Stangerup.K.
11.22. jf.: (Erik Skram) var udpræget litte-

rær venstre. MRubin.Er.91.

5) som adv. At tale og skrive Venstre her

i Hovedstaden var . . swært. Hørup.(Arup.
VH.75). især i forb. stemme venstre, se

III. stemme 1.8.

6) i substantivisk anv. (se ogs. I. Ven-
stre^. 6.1) (l.br.) tilhænger af partiet venstre;

venstremand. *Udenrigsministeren . . til

„Høire" og til de „Venstre" slog. Folkets

Nisse}^U1851.629. De moderate Venstre, som
havde afstedkommet YorXiget.KGBrøndst.E.
165. 6.2) (styret af præp., især tilj om be-

vægelse, udvikling i retning af noget
mere radikalt ell. om stilling, der er

mere radikal end en anden. Danmark (fik)

ved sidste Valg (ikke) det store Ryk til

venstre — med lille w.GadsMag.1945.376.
politisk staar han til venstre for hoved-
massen af sine kolleger I

jf.: deres (0: en

mands og en kvindes) bekendtskab udviklede
sig med rivende fart til venskab og et langt

stykke til venstre for det. Hjortø.(GadsMag.
1921.361).

Venstre-, i ssgr. I) (ofte vekslende med
usammensat forb.) af II. venstre A (hvor in-

tet andet angives ndf., foreligger denne bet.);

især i flg. anv.: f.l) af II. venstre I.1-3, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Venstre-arm, -fod,

-handske, -side (i bog), -ærme. 1.2) (fagl.)

af II. venstre 1.4, bl. a. i betegnelser for hvad
der har synligt hængsel i venstre side, naar
man staar med ansigtet mod det, som Venstre-

dør, -vindue samt -laas (i venstredør). 1.3)

(kern.) af II. venstre I.4, * betegnelser for

syrer, der drejer polariseret lys til venstre,

som Venstre - mælkesyre (SaUXVII.555),
-vinsyre (smst.XXV.251). 1.4) (fagl.) af II.

venstre 1.4 og 2.2, i udtr. for at være slynget,

snoet olgn. fra højre til venstre, ell. om hvad

der har ell. er dannet ved saadanne slyng-

ninger, snoninger, fx. (foruden de ndf. med-
tagne) Venstre-bor, -gevind, -gænget, -knude,
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-skruegang, -slyngende (se u. III. slynge l.ij,

-spiral, -spundet (se u. II. spinde 1.2^. 2) af
I. Venstre og II. venstre B, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Venstre-aand, -avis, -bevæ-
gelse, -blad, -bonde, -demokrati, -fest, -fler-

tal, -folk, -forening, -forfatter, -fører, -grup-

pe, -kreds, -kurs, -liste, -løsgænger, -mini-

sterium, -møde, -organ, -parti, -politik,

-politisk, -presse, -program, -redaktør, -re-

formparti (se u. Reformparti^, -regering, i'o

-rigsdagsmand, -sind(elag), -vælger. || i be-

tegnelser for radikale retninger (og deres til-

hængere) inden for ikke -politiske grupper,

,,skoler", bevægelser, fx. venstre -grundtvi-
gianer (Stangerup.É.1. 59), -grundtvigiansk
(smst.49), -hegelianer (Bråndes.X.482. Stan-
gerup. K. 1. 102), -hegeliansk (NMøll.VLitt.
III. 773), -kunst (Wilmann. Dansk Kunst.
(1934).81.89). -ben, et. Moth.V129. især

(sport.): han har et koldt venstreben
j || 20

gen. venstrebens brugt som adj. ell. 1. led

af ssgr., spec. om sportsudøver, der bruger

venstre ben, ell. om hvad der udføres med
venstre ben, især om skud i fodbold, en vel-

placeret Venstrebens Jordstryger. PoJ.%7934.
4.sp.3. Han førte selv Bolden op, trak ind-

efter med højre Ben og sparkede i Maal
med et Venstrebens-Skud. srøsf."/. 1928. i2.

sp.4. -drejende ell. (tidligere) -drejet
(S&B.), part. adj. (jf. II. venstre 2.2^ spec. 30

(fys.) om stof: som drejer lysets polariserings-

plan til venstre. Sal.XVI.382. Den vandige
Opløsning (af kolkicin) er venstredrejende.

PharmDan.(1933).172. -egern, et. (zool.)

egern, der under gnavningen af en grankogle

holder denne saaledes, at koglespidsen vender

til venstre. Lieberkind.DVX.348. -gaaen-
de, part. adj. især (fagl.): som bevæger sig

i retning fra højre til venstre, venstregaaende
iiiotOT.FhjveO.

II ^;7. Venstredør m. Venstre- 40

1.2
; fagl.). Naar man stiller sig paa den Side

af Døren, hvor Hængslerne sidde, kaldes

den venstregaaende, hvis Hængslerne sidde

i den venstre Kant. Gnudt2m.Husb.241. -ga-
lop, en. se u. II. venstre 1.4. -gang, en.

(jf. -gaaendej. VærktMask.70(se u. Højre-

gangj. -haand, en. Moth.V129. R. tørte

sig med en stor, bred Venstrehaand om
sit Frederikdensyvende Skæg. Z)rac/im.jP.//.

22. Han langede ud med Venstrehaanden. 50

KAabye.KA.26.
\\

gen. venstrehaands brugt

som adj. ell. 1. led af ssgr., i betegnelser for

redskab, der føres med venstre haand ^Ven-
strehaands Dolk. MitbedsteKunstværk.(1941).

114), ell. især (sport.) i betegnelser for slag,

spil osv. med venstre haand ell. for sports-

udøver, der bruger venstre haand, som Ven-
strehaands-fægter (Sportsleks.II.654), -slag

(smst.), -spil (Gymn.II.68), -spiller (i tennis,

baseball. TomKrist.Overs.afFarrell:UngeLoni- 60

gan.(1942).117), -stød (i boksning. SvClaus.
IRosenlænker.(1933).56); endvidere (1. br.) i

udtr. for morganatisk ægteskab ell. illegitim

forbindelse, som Venstrehaands -gifte (Hjæl-

peO.), -ægteskab (Sélmer.FO.II.462). jf.: det
opdagedes, at han havde en talrig Venstre-
haandsfamilje. jBsm./.2i4. -kørsel, en. kør-
sel, der skal foregaa i venstre side af gade,
vej. den djævelske Venstrekørsel (i London).
TomKrist.Vi.l55. den svenske Venstre- Kør-
sel. PoL"/.i938.5.sp.i. -mand, en. I) (jf.
Venstre- 2) person, der er tilhænger af par-
tiet venstre. Kolding Folkeblad^*/il874.2.sp.2.
VKorfitsen.GM.78. Er De Venstremand,
Frøken Jenny. Schand.SB. 167. ORung.VS.
32. moderat (Hørup. II. 323), radikal ven-
stremand

i 2) (talespr., især spøg.) per-
son, der bruger venstrehaand til et arbejde

(UfF.), ell. som spiller med venstre haand
(jf. Venstrehaandsspiller^; ogs. (skræd.) m.
henblik paa tilpasning af herrebenklæder i

skridtet, -riflet, part. adj. (især ^) hvis

riffelgang gaar venstre om. Scheller.MarO.
-sidig, adj. (især med.). Hun havde . . be-
tragtet det røgfarvede Glas, han bar klemt
i venstre Øjenhule. Hun var . . ikke den
første, der havde hentydet til hans venstre-

sidige Blindhed. ORung. VS. 22. Han havde
ved Indlæggelsen svær venstresidig Pleuritis.

Ugeskr.f.Læger.1926.181. \\ som under ar-

bejdet med redskab, fx. skovl, holder skaftet

paa venstre side af kroppen. V var venstre-

sidig. /Smaasiøyd. 33. -sigte, et. (jæg., ^)
det at sigte med venstre øje. DJagtleks.1361.

-skaaret, part. adj. 1) om skrue, ge-

vind: hvis gænger danner en spiral, der gaar
opad fra højre til venstre, venstreskaarne
Skruer. OpfB.*11.497. venstreskaaret Gevind.
DaEngTeknO. 2) ^ om skibsskrue: som be-

væger det øverste blad ud til bagbord (til ven-

stre), naar den slaar frem. Bardenfl.Søm.I.230.

KuskJens.Søm.243. -skrue, en. venstre-

skaaren (1) skrue. Haandv.239. SaUXXI.
667. -skrnet, adj. se u. skruet l.i. -slaa-
et, part.adj. (reb. ell. ^) kabelslaaet. Kusk
Jens.Søm.9. venstreslaaet Tov. DaEngTeknO.
-snoet, part.adj. (fagl.). venstresnoet Rif-

ling. /Sc/ieiier.MarO. Garn, Trosser og Kor-

deler er (sædvanlig) højresnoede. Dugter
og Kabelgods venstresnoede. Sal.'XIX.981.

Trappen, der mod Sædvane er venstresnoet.

DanmKirker.III.491. \\
(zool.) om snegleskal.

Boas.ZooU(1888).300. DanmFauna. X.13(se

u. højresnoet 2). -staal, et. drejestaal, der

drejer et venstreskaaret (1) spor i et cylindrisk

arbejdsstykke. Bildsøe.Smedebogen.(1928).188.

-sting, et. (haandarb.) venstrevendt kontur-

sting. BerlHaandarb.il1. 335. -vendt, part.

adj. især (zool.) om flynderfisk: hvis øjne

sidder paa den opadvendte venstre side (jf.

Vrangflynder;. Nat Tid. "/, 1877. Aft. 1. sp. 5.

Lieberkind.DVV330.
Ven-stykke, -sæl, se Venne-stykke,

-sæl.

Vent, subst. [væn'd] (no. vent, isl. vænt;

vbs. til II. yente;næsten kun dial.) det at vente

paa ell. afvente noget; i forb. ^igge, staa

osv.) paa vent. FCLund. Thorseng. (1823).

XXVI. Kentrykt "/u 1961 78
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106. (hjergningsdamperen) lagde sig for An-
ker paa Vent. NatTid.'*/iil902.M.Till.2.sp.6.

*Som Faaret paa den stejle Skrænt
|

jeg

staar og tripper om paa Yent. Lunde.Fynske

Digte.f1926). 129. Der var kun lige lukket

op, men omkring Bar'en flokkedes en hel

Skare, der øjensynlig havde staaet paa Vent
uden for Døren. Berømte Kriminalhistorier

.

(1945).226.

I. Vente, suhst. (en: Moth.VlSO. UfF.
et: Cit.l782.(HimmerlKjær.l919.192). jf. I.

Paavente og Uvente ndf. u. let. 1). ['vænda]

fit. (se bet. 1) -r. (glda. vænte, æda. (flt.)

wæntæ, anelser, bekymringer (Harp.Kr.185),

iSV. vånta, no. vente; til II. vente)

1

)

(nu ikke i rigsspr.) det at forvente, regne

med noget (kommende, fremtidigt); forvent-
ning. *Ja! kun som Minde

| Og Vente du
|

Hver Fryd tør finde. Staffeldt.Digte.(1804).

139. imod vente, imod forventning, *en

liden Skiøde-Hund | Til saadan Tvistighed

er eenest rætte Grund, |
Den Philocyne fick

ved Moders Testamente
|
Imod Luciliæ den

ældste Søsters Yente.Holb.Mel.Y2. skulde

sligt imod Vendte fejle, haver han derom
at give mig Underretning. Cif.i 758. ^J.ar&

Vejle.1938.218). Af disse (o: raadsherrerne)

bleve nu Nogle uden al deres Vente
grebne, og.. ombrdigte.Appian.RomsBorger-
krige.(overs.l806).95. jf. (om (det forhold, at

der indtræffer) noget uventet) : man skulde .

.

venne unge Mennesker gradvis til at see

ekle Gienstande, saasom Saar, Liig . . alt

det som , . kunde foraarsage dem et ube-

hageligt Uvente, en Frygt og en yderlig

Skræk. vAph.BO.214. \\ ordspr. en skæppe
fuld af vente (Moth.VlSO. VSO. VI.336) ell.

en skæppe (fuld af) venter er ej en haand
fuld af visser, bedre at have lidt sikkert end

forventning om meget. Mau.11748. „I har jo

Penge i Vente." — „Aa ja . . Men i en hel

Skjæppe Vinter er der ikke en Haandfuld
\isser." Thyreg.Udv Fort. 1. 51. En Skæppe
Venter er ikke saa god som en Haandfuld
Yisser. Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).

257.

2) (nu kun dial.) det at vente paa ens

komme, en begivenheds indtræden olgn., ven-
ten, ell. tiden, i hvilken man venter, vente-
tid. Moth.VlSO. et frugtesløs Vente paa
hans Forbedring. Cit. 1782. (Himmerl Kjær.
1919.192). efter lang Vente da de saa, at

ham ingen Uheld tiislog, faldt de paa langt

andet, og sagde, at han var en Gnd.ApG.
28.5(OGuldb.). Han fik en lang Vente. UfF.

3) i forb. i vente, i forventning ell. udsigt.

3.1) i al alm. (uden for faste verbalforb.).

Imidlertid samlede han, i Vente af det sam-
me Svar . . en Armee. Schousbølle.Saxo.S63.

Kunde jeg i Form og Klang
|
Tolke denne

ædle Trang!
| Skabe Lighed med det Ube-

kjendte,
|
Som de Bedres Sværmeri

|
Higed

til i Minde eller Yente. Staffeldt.D.I.SlS. især
(nu sj.) i ordspr. og talem.: bedre lidet i eje

end meget i vente. Moth. ESI. Brøndum-
Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).257. bedre i visse

end i vente, se u. I. Visse, bedre er halvt i

hænde end helt i vente. Mau. 628. D&H.I.
382. 3.2) i forb. være i vente; dels (l.br.

i rigsspr.) i udtr. for at noget ventes at an-
komme, (der) var en nye Esqvadre Skibe i

Vente til Øerne. LTid.1732.81S. det Russiske
Gesandtskab . . var udi vente til Danmark.

10 Slange.ChrIV.44. *en ny Flok Væringer
|
Er

alt i Vente, kommer her i Dag. Oehl.VIII.lS.
Nattoget var i Yente. Ohlsson.S.152. dels i

udtr. for at noget ventes at ville ske i frem-
tiden, at fremtiden har noget i behold for en,

at der er udsigt til noget, at noget forestaar.

Ydermeere forstaaes ved Skade ikke allene,

at vore Sager udi sig selv forderves og be-

skadiges, men end ogsaa Frugten deraf,

enten den allerede er fremkommen, eller

20 er i yente. Holb.NF.1.76. *naar Sæden var
saaet, og naar Høst var i Vente. Oehl.XXIX.
205. en Stigning i Priserne er i Yente. Ludv.
en Lussing var i Yente. ORung.K. 19. i udtr.

for forestaaende fødsel: „Er det ikke Num-
mer syv, der er i Vente nu?" . . „Nummer
otte, min Gode, Nummer ottel" Sødb.Røn-
nerne.(1903).6. hans Enke sad tilbage med
to smaa Børn og et i Yente. AarbKbhAmt.
1938-39.367. 3.3) i forb. have noget i vente;

30 dels (sj.) i udtr. for at vente ens ankomst.

jeg kan ikke sige Dig hvor glad hun var,

over at have Dig i Yente. Cit.1805. (Oehl.

Br. 1.113). dels i udtr. for at vente ell. have

udsigt til noget, at fremtiden vil bringe en

noget. Monsieur Leonard har ogsaa Midler i

Vente. Hånd skal jo arve sin Farbroder.

Holb.Tyb.III.S. jeg troer Du har en vis Ud-
vikling i\ente.Rich.(Brandes.Br. 1.275). vi

har utvivlsomt mange Døgns Vinter i Vente.

40 PoUy»1940.1.sp.4. talem.: Hvad hånd har
i Vente, det har de andre udi Hænderne.
Holb.Tyb.III.S. Jeg ansaae det (o: hendes

hjerte) med Rette som min Ejendom; men
jeg udsatte med Villie den gjensidige Til-

staaelses søde Time ; det er saa rart at have
Noget ivente. Blich.(1920).XIII.133. 3.4) i

forb. se noget i vente, (sj.) imødese. *Jeg

Aftenrøden . . saae med Fryd i Vente.

FGuldb.I.123.

50 II. vente, v. ['vænda] -ede ell. (nu kun
dial.) d. s. (jf. Feilb. LollO. samt: Saaledes

kommer af jeg venter Imperf. jeg ventede

eller contracte jeg vente. Holb.Orthogr.112);
part. -et ell. (nu kun dial.) vent ^*Slig far-

lig Kietteri jeg aldrig havde vendt. Holb.

Paars.41. Feilb.). vbs. (1. br., alm. bruges for-

men Ventenj -ning (Moth.VlSl. TBruun.
V.219. Tops.III.513. HøjskBl.l897.sp.l412.

jf. u. af-, II. paavente^, smZ. Vent, I. Vente,

60 I. Ventende, Venteri. (æda. (i bet.: forvente,

formode, tro, mene, tiltænke) wæntæ (DGL.
I.46.II. 129.260. 309. 338), wintæ (FlensbSt.

80), SV. vånta, no. vente, oldn. vænta, vætta,

give en udsigt til, haab om noget, formode,
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I

forvente, til oldn. væna, d. s., oeng. wenan,
oht. wanen (nht. wåhnenj, got. wenjan, der

er afl. af oldn. van, udsigt til, forventning om
olgn. (svarende til glda. waan, won, æda. won
(Harp.Kr.l71), oht. wan (nht. wahn^, got.

wens); jf. II. van || ord af lign. ell. nærstaa-
ende let. er haabe og (især) bie; om dette

sidstes forhold til vente se PEMUll.^487. Levin.

KS.78 og sml.: Der er begribeligvis stor For-

skel paa at vente og bie. Man venter paa i'o

Maden og Avisen og paa, at det skal blive

Sommer; men man bier paa det Øjeblik,

da man skal føres til Retterstedet, og man
bier paa Herrens Time. Verbet „bie" er

saaledes blot Verbet „vente" iført Kirke-

gangstøj. iVtsPef.S'G.^Si; jf. ogs. varte 3
||

sml. er-, forvente samt af-, opvente, over-

ventende(s), uventende, uventet)

I) m. h. t. hvad man forestiller sig som
en (forholdsvis sikker) mulighed: (sikkert) 20

regne med ell. være forberedt paa, at

noget vil ske, indtræffe, blive en til del

olgn.; have udsigt til; have i vente; for-

vente; m.h.t. et gode: gøre sig sikker for-
haåbning om; ogs.: med rimelighed, sandsyn-
lighed antage, formode, (ofte i forb. m. maades-
udsagnsord som kunne, maatte, turde (se turde

4.2JJ. l.\) i al alm. giører vel, og laaner, ven-

tende Intet (1907: uden at vente nogetj der-

for. Luc.6.35. *en fornuftig Mand bør forud 30

see en Fare.
|
En Daares Mundheld er: Hvem

havde ventet sligt. Holb.Paars.44. Raadet og
Borgerskabet kand icke vente andet end
Stadens Velstand under saadan en høy viis

ØvYigh.eå.sa.Kandst.III.2. *Engelen, som
Han udsendte,

|
Tog mig fra min Faders

Faar,
|
Salved mig til Stort at vente:

|

Krone-Guld i Kongens GsLaxdlGrundtv.SS.

11.167. (nu) ere de forenede for dette Liv
og for det som vi Yeiite.Blich.(1920).XVIII. 40

188. jeg venter endnu adskillige Visiter

iformiddag; hele Grenaa vil see min Kone,
og gratulere os. Heib. Poet. VI1. 345. *Det
havde sidst af Alt jeg ventet høre. PaZM.
(1909).

I

II.140. da Kompagniet var kom-
met paa Plads og havde taget ved Foden,

var der lutter Forbavselse over, at det ven-

tede Hvil ikke kom. Rist. S. 222. beregnet

eller ventet lasteklar en vis Tid . . vil sige,

at Rederiet efter den mest nøjagtige Bereg- 50

ning har Grund til at vente, at Fartøjet vil

kunne være klar til Lastning til den opgivne
Tid. ForrO.75. et Problem, der maatte ven-

tes at have budt paa adskillige Vanskelig-

heder. //is<Tidss/cr.iiP.7.745. ofte i forb. som
være hvad man maatte ell. skulde vente,

være hvad man havde ventet, være som
man havde ventet, som man maatte ell.

kunde vente ell. (forkortet) som ventet;

være anderledes, bedre, mer osv. end (man eo

havde) ventet, end man kunde vente; være
ell. (nu næppe br.) staa til (PVJae. Breve.35.

Bergs.PP.7) at vente. *Er der da slet ingen

Raad?
|
Er der ingen Trøst at vente? A'ingfo.

SS.III.176. Materiens Vidtløftighed har alt

ført mig videre, end jeg havde ventet.
J8need.IV.39. Mit Frieri tog en ulykkelig
Ende, hvilket ogsaa var at vente. Hrz.III.30.
De syntes begge bedre om hinanden end
ventet. CMøll.F.435. *for en Prinsesse lød
Kanonsalut. Naa Tak

|
men det var re'nok

ikke det, de havde ventet. Sommerrevyen.
1909.24. at han er at finde i Vikingernes
Skare, er netop, hvad man skulde vente.

Brøndum-Nielsen.(NordiskKultur.VI.(1933).
135). Som ventet havde Købmanden . .

ikke solgt . . nogen Kasse 01 Søndag Mor-
gen. Duelund.N. 70. i forb. m. mindst (2)
ell. sidst (se u. III. sidst S): de havde
mindst ventet, at Biskoppen saa hastig

skulde have endet sine Bage.Schousbølle.

Saxo.330. t lade vente noget, give ud-

sigt til, haab om noget. Store, skjønne og
modne Frugter lade ogsaa vente got Frø.

Funke.(1801).II.18. \\ vente noget af en,

regne med en gave ell. gunstbevisning, tjeneste

ell. handling, holdning fra ens side. (de) lode

sig alleene nøye med Tegn at give det til-

kiende, at de ansaae ham som deres Friheds
Beskytter, og at de ventede meere af ham,
end af nogen a,nåen.Holb.Hh.II.423. Denne
mand kan du vente meget godt åf med
tiden. H0ysg.AG.l68. *o Gud, hvad kan jeg

vente,
|
Af din Reti3drdighed?Ew.(1914).I.

257. den Fiinhed, som man vel er berettiget

til at vente af Dem. Heib.Poet.V261. det

havde jeg ikke ventet af Bem.Ludv. vente
noget efter (0: som arv efter) en: mig kan
du jo ikke vente noget efter. Raage.Dag
Hrude.(1906).15. \\ i talem. og ordspr. haabe
det bedste (jf. u. bedst 1.3^ og vente
det værste, se værst, han maa ej lente,

som godt vil vente, se lente l.i. 1.2) refl.:

være forberedt, belavet paa; regne med; være
sikker paa (noget fremtidigt) ; gøre sig sik-

kert haab om; ofte i forb. kunne vente sig.

*0 Gud Du seer og kiender
|
Hvad Art aff

Jord Jeg er,
|
Mit Hierte-Land sig vender

|

Paa Verden, og det bær
|
Saa lit udaff dend

Grøde
|
Og Frugt Du venter 'Dig\Kingo.SS.

IV.266. da kan en saadan Oprører vente sig

uudebliveligen at blive str&^et. PAHeib.R.
II.XVII. Kunde han virkelig . . vente sig

Forlægger til et saa uhyre Værk?iVJIfPe<.

IV.282. hans Bravhed og danske Uforfærdet-

hed kunde man . . vente sig forud. Hrz.JJ.

11.85. Ja, det var jo, hvad man kunde
vente s\g\Steincke.Tegnestifter.(1938).45. (jf.

ovf.l.21) i forb. »n. af: Kraft.VF.224. Jeg

venter mig ikke meget af denne Foranstalt-

ning. 750. den yngste Svend og den, af

hvem hans Herre kunde vente sig mindst.

OFriis.Litt.109. Man forstod paa hans Ord,

at H. ikke var den af hans Børn, han ven-

tede sig noget »,i.Søiberg.KK.II.159. (jf. u.

bet. 3.2 slutn.) i trusler: du kan vente dig!

Bl&T.
2) m. h. t. kommende begivenhed, hvis ind-

73*
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træden man har vished for ell. er (forholdsvis)

sikker paa: regne med ell. imødese ankom-
sten, tilsynekomsten af nogen ell. noget,

tilsendelsen ell. indtrædelsen af noget

paa et vist (angivet) tidspunkt ell. i en
nær fremtid. 2.1) m.h.t. levende væsen, især

personer; ofte i forb. m. præp.-led ell. adv.,

der angiver sted, hvortil ell. hvorfra noget

kommer. „Naar venter I ham hiem?" —
„I Dag eller i Morgen." Holh.Er. 1.2. *skiøndt i_o

du nu vil fra os drage,
| Saa vente vi dig

dog vist igien.0ehl.XIX.]2. vi kunde jo

vente dem (o: fjenden) ud igen (o: fra hav-

nen) for at fortsætte.Cit.l864.(KLars.UK.

243). Jørgen kom som sædvanlig hjem midt
i Juni det Aar, da Ellida og hendes Moder
var ventet i Besøg. StJørgen.(1904).137. be-
fordrer ham videre i Fred . , thi jeg venter

(1819: forventer^ ham med Brødrene, i Cor.

16.11(1907). Vi kan snart vente Kongen 20

tilbage. KMunk.EI.36. han kan ventes hvert

Oiehlik. Bl&T. (dagl., spøg.:) I skal ikke
vente mig, før I ser mig! olgn. Feilb. hvor
jeg ser ulveørene, der venter jeg ulven, se

Ulv 2. f lade sig vente (til et sted), ventes

at ville komme (til et sted). *Dronning Dag-
mar ligger udi Ribe syg,

|
til Ringsted lader

hun sig wexvte.DFU.nr.23.1. || i udtr. for

at en kvinde er med ham, imødeser sin ned-

komst; i forb. som vente et barn, smaa, 30

smaafolk (se Smaafolk I.2J. De havde
tænkt paa at slaa op med hende, men De
vidste allerede, at hun ventede Barnet.
Tandr.K.108. der (var) en hel Hoben, som
ventede Smaa paa samme Tid som Køerne
kælvede. Rørd.Va.77. hans unge Hustru ven-
ter et Bsirn.0Friis.Litt.118. m. refl. hens-obj.:

Hun venter sig en Lille. F^O. refl,. vente
sig {tilsvarende udtr. i ænyd., sv., no.; vel

egl. forkortet udtr. for vente sig et barn olgn., 40

jf. ogs. vente sig ned u. II. ned 3.2 ; talespr.)

da det derfor lakkede ad den Tid, Thora
ventede sig, seilede hun . . fra Moster, og
vilde op til Sæm . . men hun kom ikke
saa langt inden hun gjorde Bdbrsel.Grundtv.

Snorre.I.114. At Søster Sara er i velsignede
Omstændigheder og snart venter sig, veed
Du maaske. jffr2.Brcve.i6. Mange af Kvin-
derne har Patteglutter ved Brystet; nogle
ser ud til at „vente sig". Drachm.V1. 72. En 50

Dame, som venter sig, kan faa billigt Op-
hold paa et Føåehiem. BerlTid.*/iol909.M.

3Till.l.sp.4. (spøg.) om hundyr: To Kæmpe-
hunner (0: elefanten og giraffen i Zoologisk

Have), der venter sig. PoVyil915.2.
\\

(bibl,

relig.) m. h. t. Messias, Kristus. Er du (0:

Jesus) den, som kommer, eller skulle vi

vente en Anden? Matth.l1.3. *Vi vente ham
igien,

| Som os et Sted bereder. Brors.295.
*Hvem vil dog paa Vinger

|
Opfare til Him- io

merigs Slot,
|
Til os at nedhente

|
Den Herre,

vi \ente.Grundtv.SS.IY19. 2.2) m.h.t. ting
ell. begivenhed, tidspunkt. leg venter det
hvert øiehlik. Moth.VlSO. Igaar indløb ende-

lig det længe ventede Svar. FiSO. hvorover
vi venter Regning. Lwdv. jeg venter brev i

morgen
j

(delvis til bet. 2.\) i forb. som før

man venter det, før det kunde ell. skulde
ventes, var ventet ell. (forkortet) før ventet;
naar man mindst venter det (se ogs. u.

Hare 2.s): *tidt før vi det ventede,
|
Kom

ned fra dig FoThdiTmelse.SalmHus.38.2. *Jeg
pludselig tilsyne staaer,

|
Naar mindst man

venter det.0eW.XX/FJJf2. Fødselen over-
raskede hende, førend den kunde ventes.

KPont. Retsmed. 1. 205. Den 30. December,
tretten Dage før ventet, maatte Jordmoren
'hentes.AHenningsen.LG.56. vente sin dag,
nedkomst, se Dag 6, Nedkomst 2. || i

forb. m. retningsangivende adv. ell. præp.-led.

jeg venter . . en hoben Baand hiem fra

Holland i en af I>&gene.Holb.Vgs.I.4. (fær-
gen) ventedes ind (0: til havnen) i Løbet af

Natten. PoUU1940.4.sp.3. 2.3) (m. overgang

til bet. B) m. bibet. af, at ens holdning, op-

træden, sjælstilstand er bestemt af det, man
regner med, iynødeser, ser hen til, især saaledes

at man er meget optaget af tanken paa det

kommende, imødeser det med længsel, spæn-
ding, uro ell. er hæmmet i sin virksomhed,

indtil noget kommer ell. indtræder: afvente;
oppebie; vente paa (se bet. S.5). med en
stor Utaalmodighed ventede (de) Svar paa
deres vigtige Ansøgning. JSneed. VII1.491.
Uden at vente hendes Svar, tog han een
af hendes Hænder. Tode.IX.462. det (blev)

blikstille, og vi maatte taal modig vente Vind.

Riber.(Egeria.1,1.(1804).201). *Med spændt
Forventning . . |

De unge Præstcdøttre
vente dem (0: studenterne paa julebesøg).

PalM.AdamH.1.15. *han (staar) som en

Synder, der venter sin Dom. Rich.1.42. *Vel
mødt igjen, Kong Frederik, ved Hæren 1

|

Til Kamp beredt den venter kun dit Bud.
Holst.IV129. vi venter endnu kun Deres
Samtykke. Lud«;, (nu l.br.) m.h.t. tidspunkt,

lejlighed: *bered mig. Herre Krist,
|
At

vente
|
Den store Morgen, naar du vist

|

Vil hente
| . . Mig hjem til Himmerig.

SalmHj.638.4. *Der kanst i Mag du vente
Leiligheden (0: til at dræbe Palnatoke).Oehl.

IV84. *Det bliver saa deilig en Foraars-

dag;
I
Nu kommer den favre Tid, jeg vented

saalxnge. Ing.RSE.VII. 241. *Vi vil leve,

men kun
|
For at vente den Stund,

|
Der

vort Liv gjør til Dødsgudens Bytte. Paiilf.

TreD.231.^

3) forblive paa et sted ell. holde sig i

ro, uvirksomhed, slaa sig til taals ved
udsigten til at, ell. indtil det tidspunkt
da, noget kommer ell. indtræffer (og

holde sig parat til at modtage det ell. træde i

virksomhed); bie (paa); ofte i forb. som
ligge, sidde, staa og vente. 3.1) (nu l.br.

i rigsspr.) m. obj.: (nu alm.:) vente paa (se

bet. 3.5J II
m. person-obj. værer ligesom de

Mennesker, der vente (1907: vente paa^ deres

Herre, naar han bryder op fra Brylluppet,
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paa det . . de strax kunne lade op for ham.
Luc.12.36. *De vilde ikke vente dig (o: op-

sætte tvekampen, til du kom),
\
Og Stærkodd

vilde ikke vente Eigil OehlY246. *Fat eder,
|

Og vent mig lidt; jeg har jer Meer at

sige. HeiJ).Poet.III.295. *Det var en Lørdag
Aften

I

Jeg sad og vented Dig. Morskabs-
læsningf.denda.Almue.1839.487. Vil I vente

mig i S&len?KMunk.DU.21. (dial.:) „Vent
os dog efter," raabte Karl, der stod med i'o

sin og Gertruds Cykler. Strange. IP. 1. 24.

lade sig vente, (nu næppe hr.) d. s. s.

lade vente paa sig (se bet. S.s). Isabella (til

de Indtrædende): *„Velkommen Alle! See,

det maa jeg lide,
|

I lade jer ei vente. —
Don Giovanni!

|
Det glæder mig, at I er

saa iiræcis." Heib.Poet.IY230. talem. Store

Herrer lade sig længe vente. Mau.9659.
||

m. tings- obj. *Nøkken opløfter sit vaade
Skieg

I

Og venter med Længsel sit Bytte. 20

Storm.SD.144. „Vil du hjem i Dag, skulde

du lette (0: sejle) nu," sagde en anden
Fisker . . „Jeg venter Postvognen," sagde

Ajs, „det er mit Embede.'' Elkjær.HF.IO.
i talem. (jf. bie 4.i slutn.): Du vil see (mine

øjne) flyde strømmeviis i Vand, saa den eene

salte Taare ikke kan vente (Biehl.DQ.IY
29: holde; den d.nåen.Lieb.Dq.11.264. 3.2)

i abs. anv. || om forbliven paa et sted, for-

holden sig i ro et sted, indtil noget kommer 30

ell. sker; ikke begive sig bort; bie (3.1 ). *Gaa
hiem . . vent med Ydmyghed,

|
Til Sultan

Soliman dig atter kalder !Oe/iJ./.256. Vent
et Øieblik, du! Jeg har endnu Noget at

sige dig. Gylb.Nf. 27. *Mens han Elskovs-

lønnen henter,
|
Jeg (0: tjeneren) paa Gaden

staaer og yenter. da Ponte. Don Juan. (overs.

1864).5. Jeg skue vente i to Timer (i Odense)

(0: paa togforbindelse). Korch. LL. 61. Alle

stod ventende med Hatten i Haanden. 40

ErlKrist.DH.232. *saa la'r han mig sidde

allene, og vente og vente. Riber.II.20. Jeg

har ventet og ventet derhjemme . . og Du
kom iWe. Ohlsson. S. 26. vent lidt! ogs.

brugt i videre anv. (til flg. gruppe) som op-

fordring til at standse lidt med sin tale ell.

virksomhed ell. som udtr. for, at den talende

ønsker tid til at tænke sig om: bi lidt I (se bie

L2); tøv lidt I (se u. tøve 2.2). Vent lidt, jeg

gaar med. Bjarnhof.LE.24. Ja men vent lidt . . 50

det kan jo kun have været Køkkenklokken,
der kunde bringes til at ringe paa den Maade.

PoV/iol944.Sønd.l4.sp.3. \\ uden (udpræget)

tanke paa forbliven paa et sted: forholde sig

i ro, være taalmodig gennem nogen tid, til

noget kommer ell. indtræffer; bie (1); give

tid; ogs.: være i en tilstand, hvor man er op-

taget af, har opmærksomheden rettet mod det,

man ved ell. tror vil komme. De hørte paa

mig og ventede (1931: bied^, og de taug eo

til mit Raia.d.Job.29.21. »Vist skal du hente,

kun ved at vente
|

. . vor Sommer ind.

Brors. 295. en Time eller mere var for-

løben under frugtesløs Yenten. Blich.(1920).

XXIY162. vi kan ikke lade vore Kunder
vente længer. Ludv. Folkemassen sank hen
i spændt Yenten. MartinAHans.JR.45. Bare
vent, der skal nok komme mere. Hilmar
Wulff.VL.98. Skulde Din Kjærlighed aldrig

vaagne igjen . . Jeg vil vente, om Tiden
end bliver mig lang, jeg vil vente, vente
til Du er træt af at elske Andre. Kierk.EE.
1.320. i forb. som han kan vente længe
som udtr. for at det vil vare længe, før noget

sker, indtræffer, skal man i denne Verden
vente til man faaer Noget med Rette, saa
kan man vente længe. Hrz.IY147. hun kan
vente længe, før jeg besøger hende. Bl&T.
i talem. og ordspr.: hvis du kan vente, saa

kan du blive konge i Sverrig, se I. Konge
1.4. haabe og vente er gækkerente, se u.

Gækkerente. at vente og haabe gør mangen
til taabe, se haabe 2.i. den, der troer,
kan vente, (jf. Es. 28. 16). Mau. 11410.

Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).257.
\\

som udtr. for at opsætte noget, ikke gaa i

gang med noget før paa et senere tidspunkt;

bie (2); især i forb. m. til. jeg havde ordnet
Papirerne (for) at udgive dem i Trykken,
men meente dog, at det var bedst at vente

nogen Tid. Kierk.Lxill. de holdt sig rolige

Natten over, idet de sagde: „Vi vil vente

(1871 afvig.), til det bliver lyst; saa slaar

vi ham ihiell" Dom.l6.2(1931). „Vent, til

jeg faar at høre (1871: venter lidt, og jeg

vil hørej, hvad Herren paabyder !"4ilfos. 9.8

(1931). (delvis til foregaaende gruppe) i forb.

vente og se {især efter eng. wait and see, se

Vogel-Jørg.BO.'659) lad os nu vente og se!

Elkjær.HF.90. \\
(næppe i rigsspr.) udeblive;

tøve med at komme; bie (3.2); lade vente paa
sig (se u. bet. 3.5;. Du venter noget længe.

Elkjær.HF.18.
||

(maaske egl. delvis til bet. 1)

i forb. som du kan vente! brugt som trusel

om senere straf: bi du kun (se u. bie 4.i;.

Vent du blot, slemme Dreng! 750. Du kan
vente, sa hun og knyttede Hænderne. Grafi.

VF.81. vent du kuns. Saa snart jeg faar

ham i Kapellet, bliver du kostet nd.Erl

Krist.DH.226. (han var) dejlig fuld. Lallende

og syngende stod han ved en Dørpost. Hans
store blonde Kone saa paa ham. Hun blev

haard i Blikket. Ja, han kunde vente. i4ase

Hans.Vr.llO. 3.3) i forb. m. præp. efter:

vente paa (se bet. 3.5); nu især om ophold,

tøven, tilbringelse af tid i længsel efter, ønske,

haab om noget, i steden for at ligge og vente

her efter Breve, skulle I have reyst liige

til jer Broer. Holb.KR.I.l. Man venter efter

Herren med Maden. PAHeib.Sk.1.121. man
venter efter Abildgaards Hjemkomst. Ørs<.

Br.1.3. Hun venter med Længsel efter at

høre fra dig.VSO. Hun gaar nok og venter

efter, at du skal „liste af" (0: dø).KrJens.

DF.97. Feilb. i rigsspr. nu næsten kun m.

efterstillet præp.: ikke længe efter (holdt de)

Bryllup, thi de havde „ikke Noget at vente

etter." Tops. J.90. bliver det idag eller imor-
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gen? Hvad venter Du efter? SvLa.M.92. det

ligger nu for langt ude i Fremtiden, det

kan vi ikke vente eiteT.LindskovHans.G.7.
||

lade vente efter sig, (nu næppe dr.) lade

vente paa sig (se u. bet. d.s). De lader vente

efter sig — De veed at vi ingen Middags-Mad
har indt&get. Ew.(1914).IY107. De kommer
saa silde — De lader vente saa længe efter

Dem. CBernh.II.75. 3.4) i forb. m. med;
dels: styrende betegnelse for noget, man har lo

rede ell. allerede (for) længe har haft rede til ens

komme. PAHeib.Sk.I.121(se ovf. sp.ll62'').

(hun) havde ventet med Maden og serve-

rede med sur Mund. LeckFischer.HM.40.
chaufføren ventede med vognen uden for

huset
j II

dels styrende betegnelse for hvad
der opsættes, udskydes til et senere tidspunkt.

skulle vi da vente med at opføre Retfærdig-

heden en Bolig iblandt os, indtil disse Himle
ere sammenrullede som et Klæde? Mynst. 20

Præd.(1842).17. „det er en lang Historie!"

. . „hør, lad os vente med den til en anden
G&ng.'' ABuntz.F tA.74. de havde ventet med
at spise, til Fru T. kom. Søiberg.KK.1.128.
Han havde ventet med denne Samtale, til

alle var gaaet. LeckFischer.HM.63. 3.5) i forb.

vente paa noget,
f';/. II. paavente) vente

indtil ell. i forvisning ojn ankomsten ell. mod-
tagelsen ell. indtrædelsen af noget, det rette

øjeblik; m. h. t. ting og forhold: afvente; ogs. 30

(jf. bet. 1-2): haabe sikkert paa ell. regne med
(ankomsten, indtrædelsen, opnaaelsen af) no-

get. *Hvad Land de komme til jeg veed
ey self, jeg venter

|
Paa meer Oplysning

og paa fleere Docnmenter.Holb. Paars. 261.

*Saa venter paa Haren den lurende Hund.
Bagges. Ungd.11.95. *Stærke Herre ! siig, hvad
vil du? See, jeg (0: lampens aand) ven-
ter paa dit 'Bud. Oehl. 1.163. jeg ventede
paa at min Frøken skulde ringe paa mig. 40

Oylb.(1849).IX.163. Eli (til Raum): „Er der
andre, der venter paa Far?" — Raum:
„To Rener." Rode.EM.29. Og nu venter vi

paa Skih. Lauesen.(bogtitel.l931). (hun) laa

hjemme og ventede paa Bøden. Elkjær.RK.
78. Artist . . venter paa sin Entré. Hvad
hedder det? (1947).378. Jeg gik og ventede
og ventede paa dig. AAndreasen.DN.91.

\\

lade vente paa sig, tøve med at komme;
ikke komme til tiden; komme sent. *Svend 50

la' er vente længe paa sig.Boye.PS.n.78.
Den fornemme Mand lod længe vente paa
sig. Schand.TF. 1.273. 3.6) (sj.) bet. 3.2 brugt

m. (refl.) obj. i forb. m. flg. præp.-led ell.

adv. ell. obj.-præd., især i udtr. for at bringe

(sig) i en vis (angivet) tilstand ved at vente.

vi skal gaa som de andre og vente vor
Kærlighed til T>øde.EBrand.EF.43. vente
sig trdst. Bl&T. haarde Timer at vente sig

igennem. Woel.D.15. 60

4) bet. 1-3 brugt i videre anv. om ting ell.

forhold. 4.1) som udtr. for at noget (frem-
tidigt) er i behold for en, vil blive en til

del, forestaar en. *Den Fryd, som venter

(o: i Elysium), jeg dig ikke maler. Oe^i.X.
272. Verden venter. KBecker.(bogtitel.l934).

II
især i forb. m. obj. *Hvis uden Bod du

gik herfra,
|
En evig Død dig vented da.

SalmHus.416.4. *Salig Slummer
| Venter

snarlig Sorgens Nen.Bagges.JJngd.il.206. og-

saa dem venter et Evighedens Regnskab.
Kierk.XlV.325. 4 Biler blev slemt molesteret,

og der venter Statsbanerne et større Er-
statningskrav. Jernbane T. V» 1939. 5. sp. 4. jf.

bet. 4.2: Graven venter os Alle. Mynst.
Jubélf.23. 4.2) være rede, parat til brug
for en (ved ens ankomst); især om befor-

dringsmiddel og maaltid olgn. (ogs. m. bibet.

af at det allerede har været rede i nogen tid).

*(hun) kaldte til Bords, da hun sagde:
|

. .

„alt Fiskene vente, og mine Bryllupskar-
toHer." Riber.II.169. *Aldrig han (0: van-
dringsmanden) spørges om hvem eller hvad,

|

Bordet venter med 01 og med Mad. Hostr.

T.151. *Vognen alt venter for Døren. Røse.

MD.59. Maden venter . . Lad os sætte os

til Bord3.Søiberg.KK.II.31. \\ i forb. m. obj.

*Ved Bredden venter os den lette Snekke.
Heib.Poet.IV.230. I Oldenborg . . ventede
mig min egen lille Stue, hvor Alt var gjort

.. hyggeligt for mig. HCAnd.ML.344. Paa
Vinnerup ventede de rigt dækkede Kaffe-

borde Følget. .4aZ)ons.ikfTr2 74. 4.3) som udtr.

for, at noget endnu ikke er blevet (ell.

kræver at blive) udført, gjort, fundet,
behandlet olgn. jeg skal hjem. Arbejdet
venter. ErlKrist.MM. 104. \\ i forb. m. obj.

Der venter mig et svært Arbeide.MO. Pro-
blemer, som ventede deres Løsning. iVofwr-

forskerenJohs.Schmidt.(1947).160. 4.4) som
udtr. for , at noget henligger paa et sted,
ell. at noget udsættes, udskydes , stilles

i bero til et senere tidspunkt. Fyrstinden
vilde se (maleriet). Men Mestren stansede

hende: — Det venter, sagde han. — Om
otte Dage kan De hente Deres Portræt.

Bang.Mi.l45. Sendingen har maattet ligge

og vente til næste Damper. Bl!<feT, især i

forb. m. verber som faa, kunne, lade,
raaatte: *Jeg kommer her i Gaden tidt;

|

Det vente kan saalænge,
|
Det haster ei

med Fenge. Heib.Poet.VIII.116. det (0: at

læse et brev) kan gjerne vente, hvis De vil

tale med mig. Ooldschm.Hjl.il.399. Der var
en Masse andre Ting, han skulde se efter,

men det fik vente. ErlKrist.DH.123. Det kan
vente til i Morgen . . til en bedre Leilig-

hed.VSO. Jeg vil have et bredt, jævnt,

folkeligt Flertal . . Saa maa Marxismen
vente til bedre Lejligheder. Howalt. DB. 60.

4.5) (jf. bet. 3.5^ i forb. m. paa.
|| (1. br.)

d. s. s, bet. 4.1. en forfærdelig Dom venter

paa eder. Basth.AaT. 249. || d. s. s. bet. 4:.2.

*her et Fredens Hjem
|

. . vented paa den
Trdstte. Hauch.E0.54. Min Vogn holder . .

og venter paa mig. Gylb.(1849).VIII. 202.

der (stod) et ordentlig fad smørrebrød og
ventede paa dem (0: børnene, der kom fra
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skole). JoakSkovgaard.(Tilsk.l908.308). hans
Stilling ventede paa ham (o: en langvarigt

syg).Pol.*y»1940.4.sp.4. \\ d. s. s. bet. i.s.

Samlivet . . ventede kun paa en Anledning
for at blive oj)løst.CBernh.NF.XI.269. den
egentlige Mytheforskning venter paa nye
Mænd. Vodskov. SS. 99. Inden for Holberg-
forskningen venter en smuk Opgave paa sin

Løsning. BilleskovJ.H.11.84. || lade vente
paa sig, som udtr. for at noget endnu ikke

har fundet sted, er fremkommet, ell. at det

trækker i langdrag med noget. Intet af mine
Ord skal lade vente paa sig (1871: for-

hales^ mere; hvad jeg taler, skal ske. £2.

12.28(1931). Det tredje Maal (0: i en fod-

boldkamp) lod ikke længe vente paa sig.

PoVhl934.4.sp.2. En saadan Undersøgelse
lader vente paa sig. OFriis.Litt.79.

5) pari. ventende ell. (gldgs., dial.) ven-
tendes i særlige anv. (jf. forventende(s) u.

forvente 3, uventendej. 5.1) i aktiv bet., om
person.

\\ (1. br.) om kvinde: som venter sig,

venter sin nedkomst, nu ligger han . . ind-

svøbt i Bandager om Underlivet, fyldende i

Sengen som en ventendes Dame. AKohl.MP.
11.40. det var jo Skik, at en ventende Kone
før Tiden gjorde Kirketm. Søiberg.FLP.179.
(meton.) i forb. som ventende uge {jf. sv.

våntande dagar; nu næppe br.) uge, i hvilken

en kvinde venter sin nedkomst, hun gåer i

sin ventende nge.Moth.VlSl.
||

(delvis til

bet.b.2; nu næppe br.) i ordspr. ventende
mand er god, som udtr. for at en person,

der venter (sig) noget, har haab om noget, er

lykkelig olgn.; ogs. undertiden m. pass. bet.:

person, hvis komme imødeses, er god (jf. Kalk.
IY892a^'S-). Moth.VlSl. dersom hun intet

Guldstykke har givet Dig, saa er det sikkert

kommet deraf, at hun ikke har havt noget

ved Haanden; men ventendes Mand er god,

naar jeg faaer hende at see, saa skal alt

det finde sig.Biehl.DQ.il.150. (jf.u. eii&ren

1.2, forsøgt d) i forb. ventende mand er

god at gæste. Mau.11405. JBaden.Gram.
225. Molb.Ordspr.49.

\\ f være sig noget

ventende, vente (sig) noget, (han) var sig

vel ikke meget got ventendes, naar han
ender sin Forestilling til den regierende

Keiserinde. OeconT.y/.iS. han var sig ikke

vore Herrer saa tilig ventendes, men be-

lavede sig paa tre Dages Giestebud. Bie/iL

Cerv.LF. 11.297. Dette Svar var jeg mig
ventendes. Skuesp.Y 249. JBaden. Gram. 224.

5.2) m. passiv bet.: som (kan) ventes (1-2)

II
som attrib.; dels (nu kun dial.) om le-

vende væsen. 1 Morgen skeer Formælingen til

Wolfenbiitel med vores ventende (o: kom-
mende) Dronning luliana Maria. Langieftefc.

Breve.150. man forstaar, at den ventende

Borger Nr. 100,000 imødeses med febrilsk

Forventning. SilkeborgVenstreblad.^*U1927. 1.

sp.l. Feilb. (dial.) i talem. og ordspr.: Ven-

tende Mand kommer engang, men død Mand
&ldng.Mau.ll406. Feilb. (jf. u. bet. b.w)

Ventend' mand er god, kommen er bedre.

Krist.Ordspr.10124. dels om ting, forhold: som
kan (for)ventes ell. som man har i vente, hans
saa vel begyndte og med første vendten-
de Supplementum. Cit.l715.(Falsteriana.81).

den ventende 'P3ikke.Gram.Breve.26. Andre
nu levende brave Mænds enten allerede ud-
givne eller ventende Arbeid. Langebek.SA.39.
(ordspr.:) Ventendes Lykke er god.VSO.III.

10 L231. nu i rigsspr. kun (jur.) i forb. ven-
tende(s) arv, se tt. Arv l.i.

||
(lign. udtr.

i ænyd., no., færøisk; nu kun dial.) som præd.,

i forb. være ventende(s), ventes (1-2);

være at vente; være ventet; være i vente, et

stort Partie Salpeter . . var ventendes at

skulde gaae igiennem Sundet i November-
eller December - Maaned. Slange. ChrlY 955.

„Skovrideren er indkaldt (til militærtjene-

ste)" . . „Det var jo ventendes." Bangf.T.24.

20 *store Ting var \entenåes.Rørd.JH.II.234.
April var snart ude og Maj ventendes. Grat;L

Helligdommen.(1925) .167 . om person: er det

vist, at Henning Nielsen er ventende hid i

A&r. Holb.llJ.L2. hun vidste slet ikke, naar
jeg var ventendes. Blich.(1920). XI1. 165.

Oversk.Com.III.162. Barnet kom fire Maa-
neder, før det var ventendes. Wied.Silh.21.

Nå, er du der, sagde Kirstine (0: en sjæl-

landsktalende kone) . . Man havde jo nok hørt,

30 at du var ventendes. Raae.F.64. jf. Mikkels.

Ordf.375. være ventendes hjem (jf. hjem-
ventende u. hjemventej; Min Mand . . er

ventendis hiem fra Armeen. Holb.Didr.7sc. nu
var der kun en Time til Aften, da Hexen var

ventende hjem. SvGrundtv.FÆ.1.54. Fuld-

mægtigen var ventendes hjem om Løvei-

da.gen.JakKnu.EtOjensyn.(1898).85. (arkais.)

i subjektløs sætn. m. som: Hans Majestæt
kom snarere fra Norge, end som ventende

40 \&x. Rist.P.128. 5.3) (vel efter staa til tro-

endes olgn. (se u. I. Troendej; arkais., sj.)

i forb. staa til ventendes, være at vente.

han har ført sig saaledes op imod mig som
mestendels er utroligen at fortælle, men som
nok stod til ventendes af slig en smukke
iunkexe.JPJac.(1924).I.216.

Vente-, i ssgr. af II. vente, især i bet. S;

foruden de ndf. medtagne kan nævnes beteg-

nelser for siddepladser ell. rum, hvor man kan

50 vente, fx. paa trafikmidler, som Vente-byg-

ning, -bænk, -hal, -lokale, -rum. -aar, et.

(1. br.) aar af en ventetid; om de aar, en fra-

skilt maa vente, før nyt ægteskab kan indgaas:

VortHj.III,3.23. -brev, et. f';/.
Vartebrev

;

især hist.) brev (I.2), der tilsikrer en et embede,

et len olgn., naar dette bliver ledigt. 1627 fik

han Ventebrev paa et Kanonikat i Roskilde.

HFRørd.ArrebosLevnetogSkrifter.I.(1857).57.

Lensmændene indskrænkede sig ikke til at

60 sikre sig Lenene for Livstid; de fik Vente-

breve for deres Hustruer, om disse over-

levede dem. KrErsl.KL.73. billedl.: *Han le-

ved, førend Verden blev,
|
Han lever, naar

den falder, |
Med sig han gav os Ventebrev
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I

Paa Evighedens Alder. Grundtv.SS.Y540.

-dør, en. i forb. vor frue ventedør
{ænyd. d. s.; nu næppe br.) katolsk navn paa

8. december (da jomfru Maria havde und-

fanget og ventede paa at føde Jesus); Mariæ
undfangelse. Moth.VlSO. Hist.Almanak. 1760.

C3.^ -fangst, en. (1. br.) fangst, der drives

ved at sidde og vente paa dyret et sted, hvor

det plejer at komme, han tog ud til sælernes

aandehuUer og drev ventefangst, i^rewc/ien.

S.188. -grnppe, en. om hver af de illegale

militærgrupper, der under Danmarks besættelse

i den anden verdenskrig hemmeligt uddannedes
til at træde i virksomhed, naar tiden for almin-

delig kamp mod besættelsesmagten var inde.

Teglers.Kæmpforalt.(1945).95.

ventelig, adj. ['vændali] adv. -t ell.

d.s. ell. (t) -en (LTid.1724.801. Biehl.

(Skuesp.III,4.38). lCor.l6.6(OGuldb.)). (æda.

wæntælic (DGL.II.168), no. ventelig, jf.

isl. væntanlegur; til II. vente 1; sml. for-

ventelig, uventelig)

I) som adj.: som man kan ell. maa
vente (sig); forventet; formentligt,
sandsynligt forestaaende, kommende;
(især gldgs.) i videre anv. om sandsynlig

antagelse i al alm.: (meget) sandsynlig

,

rimelig. I.l) (1. br.) som attrib. en Reces,

hvorudi blev foreened, at denne ventelige

Arv (o: Oldenborg og Delmenhorst) skulde

deeles imellem dem (o: Fr. III og hertug

Frederik af Holsten). Holb.DH.III.639. naar
jeg først faaer besvaret et par ventelige

Indvændinger. fl'øi/sg'.2Pr.7. Vi ville oppebie
Udgangen af Congressen . . og de deraf vente-

lige Krige. Rahb.Tilsk.1797.804. (en agitatorisk

tale var) et sædvanligt og venteligt Num-
mer paa DdLgsordenen. ORung.L.106. (han)
tegnede Grundplanen af alle Etagerne .

.

med Vaskekælder, Dagligstue . . og sine ven-

telige Børns Værelser. KNordent. JL. II. 73.

1.2) t3 som præd. (han) synes at tænke sig

en . . Bearbeidelse \QTitQ\\g.NyerupEahb.VI.
309. *Folke-Lykken er Guds Laan,

j
For-

brudt, naar den misbruges,
|
Men immer

ventelig igien.Grundtv.PS.VIII.432. Den
folkelige Digtning, der maatte synes ven-
telig sammen med den mægtigt stigende

Folkeoplysning, lod vente paa sig. RGandrup.
(PoU'/iil918.7). især i forb. som det er

venteligt, som ventelig(t) (er), (der-

som) hånd dem (o: de laante ting) saalænge
bruger og beholder, at det (o: for tredje

mand) er venteligt, at de ere hans egne.

DL.5—8—5. Gouverneuren blev over disse

Tidender, som venteligt er, aW&rmeret. Holb.

DH.II.38. det var . . ikke venteligt, at (dom-
stolen) vilde gaa Regeringen imod i sin Dom.
Bråndes.X.389. Hestene gik bedre, naar han
havde Haanden paa Ploven, som vente-
lig var. Hjortø.(BerlTid.*^/>1926.Sønd.l.sp.4).

Som venteligt fejredes Dagen (o: fandens
fødselsdag, ^^i) med en allerhelvedes Varme.
MLorentzen.AL.30.

2) (især [3) som adv.: som det er (var)

at vente; efter hvad man maa regne med,
kan forudse som sandsynligt; ogs. som udtr.

for sandsynlig formodning i al alm.: for-
modentlig; sandsynligvis; rimeligvis.
lader os . . betragte de U-leiligheder, som
disse mange Stiftelser (0: enkekasser) ventelig

kand foraarsage, og som man allereede føler

Virkningen &i.Holb.Ep.III.410. tilintetgiort

10 af Græmmelser af Frygt, af de skumleste,
skrækkeligste Udsigter, i min ventelig korte
Freratid. Ew.(1914).IY378. Hansen er lidt

syg i Dag, han har ventelig forkjølet sig i

YorgSiSirs. Heib.(FruHeib.HG.390). „vi faaer

ventelig Regn inden Aften." — „Troer Frøke-
nen det?'' CKMolb.Amb.l. En ung Lybæker .

.

hvis Mor var en født „Seelånder", altsaa

ventelig stammende fra SiæWand.VilhAnd.
S.32. Al (Hans Egedes) Lid stod nu til

20 Bergen . . hvis foretagsomme Købmands-
aand ventelig vilde muliggøre hans Fore-
tagende. Bobé.HE.18.
Venteling, en. se Vinterling.

"Vente-liste, en. (især oj ekspektance-

liste (især for folk, der venter paa (efter tur)

at opnaa et gode, fx. stilling, lejlighed, opta-

gelse i forening, skole, hospital osv.). Meyer.
322. der gaas for langsomt frem med Byg-
ningen af Sanatorier; saa og saa mange

30 Hundreder staar paa Ventelisterne. PoL''*/io

1906.3. paa Grund af Materialevanskelig-

heder er (der i Kbh.) en Venteliste ])aa vist-

nok ca. 30000 Personer, der i de senere Aar
har bestilt Telefon, men endnu ikke har
faaet en saadan leveret. Ugeskr.fRefsv.1946.

B.263.
I. Ventende, et. (ogs. Ventendes, se

ndf.). (nu næppe i rigsspr.) vbs. til II. vente.

I) til II. vente 1: d.s. s. I. Vente 3. Jeg kan
40 immer fornemme det i de Fingre, som at

jeg har mistet, naar der er undt Vejr i

Ventendes. LBruun.SF.50. 2) til II. vente 3:

venten; ventetid, en del af kongens flåde blev

under det lange væntende ødelagt ved storm.

Barfod.DH.II.25. II. ventende(s), part.

se II. vente 6.

Vente-nummer, et. spec. (l.br.) om
nummer, der udleveres en kunde paa apotek,

naar kunden maa vente (ell. komme igen

50 senere) efter den bestilte medicin. PoU*U1944.
lO.sp.4. -penge, pi. I) (jf. Vartpenge;
emb.) den aarlige, midlertidige ydelse, som en

tjenestemand, efter at han er fyldt 30 aar, har

krav paa, naar hans stilling inddrages og en

anden passende stilling (m. mindst samme
indtægt) ikke tilbydes ham. Levin, (politi-

direktøren) blev afskediget i Naade og med
Ventepenge. Davids.KK.340. PoulAnd.F.167.
oppebære (LovNr.98*y»1931.§59) ell. (for-

60 æld.) staa (VSO.), sættes (smst.) paa
ventepenge, billedl.: *Se det var Heltens

første Streg; men om
|
han dermed er paa

Ventepenge sat, |
Beror paa gunstig Læsers

gode Dom. Drachm.DJ.1. 79. 2) (fagl.) be-
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taling, der ydes for ventetid (fx. til vognmand,
chauffør, en svend, der venter paa materialer

olgn.). MO} Arbejdsløn.74. Det midlertidige

tillæg til lodstakster, ventepenge, opholds-
penge og betaling for ikke benyttet lods.

Bek.Nr.467 */itl950. -per, en, (særlig m.
tanke paa Venteper, navn paa en (tung, tro-

skyldig) fisker i Kielland. Garman og Worse.

(1880), jf. EBrand.Br.Y151; sj.) øgenavn til

person, der er langsom, afventende; smøle-

hoved; nøleper. *Han (o: Tordenskjold) var
ej født som Vente-Per

|
med Konnexioner

bag. Drachm.PT.33. Lad os faa . . til Fører
ikke en Venteper, der siger som Katten:
nu sidder vi alle godtl EBrand.(Nordsjæl-
landsVenstreblad.^^/il907.1 .sp.3). -politik,
en. (1. br.) afventende, nølende politik; nøler-

politik (se u. Nøler 1). C Th Sørensen. Dan-
markl864.(1895).82. -post, en. (Ibr.) post,

stilling, i hvilken en person ansættes, indtil

han kan faa en anden ham tiltænkt post.

I Somren 1862 var (Bismarck) bleven kaldt
hjem fra Petrograd og derefter sendt paa
en Ventepost som Gesandt i Paris. Ferofens-

hist.VI.147.

Venter, en. flt. -c. (1. br.) person, der

venter (3) (paa noget). Saadan som jeg er

nu, en livsfjærn Grubler . . en livstræt

Venter, hvis Tur endnu ikke er kom-
men. SKoch.UngKrigsmand.(1903).55. Staten

(faar) Ret til at anbringe sine „Ventere" —
domfældte Fanger, for hvilke man ikke har
Plads paa Straffeanstalterne — til mode-
reret Pris i (Kbh.'s) Vestre Fængsel. DagNyh.
*Uil927.7.sp.l. Paa dem ser man, hvad Men-
nesker er for ynkelige Væsner, hjemløse,

Ventere i en 'W&xitesvÅ.MartinAEans.A.79.

"Venteri, et. (1. br., nedsæt, ell. spøg.) det

at vente (3); venten, det sidste Aars Sinds-

bevægelser og Venteri havde bragt hende i

en ynkelig Forfatning. Allenningsen.SA.l 30.
YBergstrom.GodeDanskere.(1946).112.

Vente-række, en. (1. br.) række afven-
tende personer; kø (I.2). Meijer.''726. unge og
ældre Mænd (stod) opstillede i Venterækker
ved Indgangen. Brandes. y/7. 5^. Iljortø.Af-

løsnings-Ordbog.(1933).54. -sal, en. sal, hvor

sporvognspassagerer (jf. Sporvognsventesal^
ell. (især) rutebil-, togrejsende kan vente

paa deres befordring. HCAnd. ML.409. han
aabnede Døren til tredie Klasses Vente-
sal. 6'c/iand. .4£. 45. JVJens.Di.67. ||

(nu 1.

br.) sal ell. (større) stue, beregnet for ventende

patienter, audienssøgende olgn. et stort Væ-
relse, der tjente baade til Spisestue og til

Ventesal (hos en læge).Gjel.R.16. Begrebet
„et fyrsteligt Forgemak" var overhovedet
mangesidigt, et sligt Rum tjente jo ikke blot

som Ventesal, men inddroges helt i Her-

skabets daglige Tilværelse, brugtes fx. ofte

til Spisning. EUing.(UnivProgr.l944.1.58). \\

hertil (jærnb.) fcZ.a. Ventesals-billet (under-

tiden om særlig billet, der kræves for at faa

adgang til veriiesalen. Sal.*XII.913), -byg-

ning', -station, en. (1. br.) station, hvor pas-
sagerer maa vente paa togforbindelse. Drachm.
F. 1.516. -stol, en. (1. br.) stol, beregnet

for ventende kunder olgn. Dengl.By.1946.61.
-stue, en. (l.br.) venteværelse. Esm.I.167.
D&H. -stand, en. (nu vist kun dial.) d. s. s.

-tid; især i forb. ventestunden er lang.
*lang er Ventestund paa længe savnet Ven.
Poet Saml. II. 56. Krist.Ordspr. 10125. Feilb.

10 UfF. -syg, adj. (sj.) meget længselsfuld (i en
ventetid). PoulPed.DP.(1937).46. -syge, en.

(jf. -syg; sj.). (hun) gav efter for den Vente-
syge, der prikkede i hende. EBertels.Kvinder
vedStranden.(1940).12. -tid, en. (jf. -stundj
tid, i hvilken man venfer paa noget; tid, der

tilbringes i afventen af noget. Basth.(MO.).
*Da sender han dig (0: den gamle Simeon)
Englebud,

|
Din Ventetid er omme. Brandt.

(Psalmerudg. afPOBoisen.(1853).164). (hun)
20 fyldte Ventetiden (0: før middag) med at

slaa nogle Gloser OY>.Sehand.VV173. der var
ti Minutters Ventetid paa Banegaarden.
JesperEw.AP.40. togenes ventetider (0: de

ophold, togene gør paa stationerne)
\

i sam-
menligninger: den fuldstændige Resignation,

som havde gjort Moderen saa træt af Livet,

at hun kun betragtede det som en Ventetid
paa Dødens Frigjørelse. Tops.//.279. talem.

ventetiden er ell. falder altid lang.
30 længe maatte hun vente og Ventetid er lang!

HCAnd.(1919).III.397. Mau.11411. Vente-
tid har Ord for at synes lang. EJuelHans.
HM.212. Feilb.

||
(jur.) den tid, en enke ell.

fraskilt kvinde maa vente (nu 10 maaneder),
inden nyt ægteskab kan indgaas (jf. Sørgetid^.

Drachm. BF.175. MunchPet.BR.'' (1940). 50.

II
(forsikr.) karenstid. PoU'/n 1904.2. sp. 5.

ForsikrL.148.
\\

(hos sprogrensere) advent.

HDahl.Vortkirkemål.(1888).2. *0 Ventetid,

40 O Adventstiå. MadsNiels.PaaKirkesti.(1917).

[12], -time, en. (1. br.) time, der tilbringes

med venten paa noget, man tager tiltakke

med meget paa Reiser for at fordrive en

Ventetime, der som bekendt paa Reiser

tæller 120 mnnter.Drachm.EO.375. MCohn.
VH.27. -trin, et. (efter eng. hcsitation-step;

dans.) i visse former af moderne dans: det

a* løfte foden og holde den lidt i luften, inden

det næste trin tages. FrediePedersen.Lærebog.

50 Danse.(1943).18. -træk, et. (skak.) af-

ventende træk. et uskadeligt Ventetræk, der

opretholder Træktvangsstilllngen. Skakopga-
ven. (1942). 14. -age, en. I) (efter mlat.

septiraana exspectationis; kirk.) tiden ml.

Kristi Himmelfartsdag og pinse. WRothe.Det

da.Kirkeaar.(1836).130. smst.^(1878).229. 2)

(jf. ventendes uge u. IL vente 6.1 ; dial.)

om ugen ell. tiden, da en kvinde venter sig

(se u. II. vente 2.\). UfF. -værdi, en. (forst.)

60 værdien af et vist skovstykke, beregnet som for-

skellen ml. alle ventelige indtægter og udgifter

ved den fremtidige drift af det paagældende
skovstykke, tilbageført med renters rente til

tidspunktet for vurderingen. ForstO. AHoward

XXVI. Eentrykt "/„ 1051 74
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Grøn. Skovøkonomiens Teori. II, 2. (1944). 13

.

-værelse, et. (jf. -sal, -stuej forværelse

for ventende, der søger foretræde ell. konsulta-

tion. S&B. CESim.86. han (skal) bruge sin

tid til at logre for verdens mægtige, sidde

og bide negle i deres venteværelse. GrønJ.i/.

1.102. \\(l.hr.) mindre ventesal paa jærnhane-

station. VSO.
Ventil, en ell. f et (SjællJernb.Loc.9.

Rambusch.L.15). [væn'tiJi] fit. -er. {fra ty.

ventil, af mlat. ventile, sluse, til lat. ventus

(se Vind^; sml. u. Lufttræk; jf. ventilere)

I) anordning, maskindel til aahning og

lukning for gennemstrømning af vædske ell.

luft (vædske- ell. luftformige legemer), i reglen

bestaaende af et i et hus (13) indesluttet be-

vægeligt legeme (klap, skive olgn.), der kan
lægge sig mod en fastsiddende del (sædet) og

danne lukke ell. fjerne sig derfra og danne
aabning; dels om selvvirkende indretning, der

kun tillader gennemgang i een retning (idet

den aabnes ved vædskens, luftens tryk og luk-

ker sig, naar trykket ophører ('ustyret ventil.

TeknO.)); dels om en udefra styret, reguleret

indretning f'styret venti\.OpfB.'IV,2.26), der

bl. a. kan være saaledes konstrueret, at den
tillader gennemgang i begge retninger; ogs.

(især uden for fagl. spr.) om det bevægelige

legeme alene (klappen osv.). Vand-Samlinger,
Haner, Yenti\eT.LTid.l739.462. vAph.(1759).

Professor Charles havde . . forsynet sin Bal-

lon med en Ventil, der kunde aabnes og
slippe Gas ud, naar man ønskede at dale.

OpfB.^IIl.129. (jærnovne bestemte for brænde
og tørv har) gerne en Ventil foroven, f. Eks.

paa Indfyringslaagen, til Indføring af ekstra

Luft oven over Fyret. smst.*IY388. Ventilen

er utæt. Scheller.Mar O. PSchrøder.Maskin-
lære.II. (1916). 272. jf.: Kviksølvdamplam-
pen (med Jærn- og Kviksølvelektrode) kaldes
ofte en elektrisk Ventil, fordi den kun
tillader Strømgennemgang i den ene Ret-
ning, men ikke i den modsatte. 0-p/B.*/.26(?.

de i olm. (ikke-fagl.) spr. almindeligste anv.

er flg.: om (del af) indretning, hvorved skaffes

aftræk, gennemtræk, luftfornyelse: der (var)

varmt i den store Sal i det smukke Land-
sted . . Luften (var) trods Ventilerne, ikke

. . tilstrækkelig kjølet./'Ciara^ndersewJ.Zasto-

niebaandet.(1861).16. Er Luften i Værelset
for varm, aabnes Ventilen under Loftet i

Udsugningskanalen ; men er det den daar-

lige, kulsyremættede Luft, man vil have
bort, aabnes Ventilen ved Gulvet. LandbO.'^

634. den indretning paa luftslange (til cykel,

automobil osv.), gennem hvilken luften pum-
pes ind (undertiden medindbefattende den paa
fælgen siddende indfatning): Cyclehb.21. Hun
bøjede sig . . over Cyklen og skruede Hætten
paa Ventilen. Sonja Hauberg. SyvAar for Lea.

(1944).156. AutomobilO.
|| J^ mekanisk ind-

retning paa messingblæseinstrument, der giver

luften adgang til een ell. flere bøjler af forsk,

længde, hvorved det tonegivende rør forlænges.

MusikL.II.448. (altbasunen) stod i Es, og
da Grebene paa de tre Ventiler var de
samme som paa en Kornet, kunde jeg alle-

rede i den første Time . . finde mig tilrette

paa Instrumentet. CarlNiels.MinfynskeBarn-
dom.(1927).152. om indretning paa orgel:

spilleventil. Hallager.136. SaVXYIII.602.
2) bille dl. (især m. tanke paa en sikker-

hedsventil), oftest om hvad der skaffer afløb

10 for en trang, følelse, ell. om middel, hvorved

man giver luft for anskuelse, noget, hvorved

man sikrer sig en udvej (af en vanskelighed)

olgn. Hr. Nellemann har sagt, at Provisoriet

er Forfatningens Yentil.Hørup.III.107. (vi)

betragtede en Lov, som gav Tilladelse til at

oprette Frimenigheder i Folkekirken som
et ubetinget Gode . . en Ventil, der kunde
forebygge den Sprængning, som let kunde
ske . . i det kirkelige Samtunå.Birkedal.O.II.

20 82. (Ørsted) har benyttet den (o: Kollegial-

tidende) som ventil for sådanne anskuelser,

som han ønskede offentlig bekendte. LKoch.
ASØrsted.(1896).81. Man bør altid . . holde
en Ventil oppe, for at en mulig Vildfarelse

ikke nødvendig skal sætte sig fast, men igen

kan slippe ud. VVed.M.35.
\\

(jarg., foræld.)

om hul i klæder (buksebag). Rappee.1860.38.

sp.2. MH.I.ll.
Ventil-, i ssgr. af Ventil 1, bl. a.

30 Ventil -aabning, -anslag (jf. Anslag 1.5^,

-arm, -belastning, -bevægelse, -bor (o: jord-

bor, bestaaende af en lukket cylinder, hvis

bund har en ventilklap, der kun kan aabnes

indad, brugt ved optagning af jordprøver),

-bremse, -celle (o: leder, der lettere lader den
elektriske strøm passere i en vis retning end
i den modsatte; elektrolytisk ensretter. Sal.*

VII.338. EHolstein-Rathlou.S.1.354), -damp-
maskine, -dræning (o: dræningsmetode, der

40 anvender samledræn med ventiler, og ved

hvilken der iværksættes afvanding i den fug-

tige tid og vanding i den tørre tid), -dæksel,

-fjeder, -form, -føring, -gummi (o: stykke

smalt rørformet gummi, der omslutter det

nederste af ventilen til en cykelslange osv.),

-haandtag, -hane (o: ventil, der kan indstilles

V. hj. af en skrue), -hjul, -hoved, -hus (o: det

hus (13), der omslutter en ell. flere ventiler,

ell. det hus, hvori selve ventilen (dens legeme,

50 sæde) er indbygget), -hætte (især: støvhætte),

-indretning, -indstilling, -indsugning, -kam-
mer (fx. i kondensator), -kasse (spec. om
kasse, der indeholder et system af ventiler, især

i forb. m. pumpeanlæg paa skibe), -kegle

(o: ventillegemet i en kegleventil), -klap (især

om klap i vandpumpes stempel, hjerte {l.l.i)),

-krave (jf. I. Krave 4.2j, -kugle (o: ventil-

legemet i en kugleventil) , -kurv (o: støbt, i en

glidercylinder indsat metalstykke, der danner

60 sæde for to ventiler), -legeme (o: den bevæge-

lige del af en ventil, der lægger sig tætsluttende

til sædet, naar ventilen er lukket), -line (o: line,

hvormed ventilen i en luftballon betjenes),

-luftpumpe, -lukke, -lukning, -løfter (i en
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motor), -løs (motor), -maskine (o: dampma-
skine med ventilstyring) , -mekanisme, -motor
(o: motor, der arbejder v. hj. af ventiler), -pak-
daase, -pakning, -par, -plade, -prop, -pumpe
(o: pumpe, hvis stempel har en gennemboring,
der lukkes af en opadgaaende klap), -regule-

ring, -rist, -rør (o: rør til ensretning af høj-

spændt elektrisk strøm), -skaal (om form for

ventilsæde), -skive, -skyder (o: skyder i en
skydeventil) , -slibemaskine, -slibning, -spille- i'o

rum, -spindel (o: den del af en ventil, ved
hvilken ventilens lukke bevæges), -staal (o: art

legeret staal, brugt til ventiler), -stamme (o: del

af ventil, der bærer ventilhovedet) , -stempel

(fx. i vandpumpe), -stopper (o: (en slags)

ventilsæde) , -styr (o: hvad der styrer ventilens

gang), -styring (o: ledningen af dampen gen-

nem cylinderen i en dampmaskine v. hj. af
ventiler ell. de maskindele, der tjener dette

formaal), -stødstang, -system, -sæde (o: den 20

del af en (sæde)ventil, mod hvilken ventilens

legeme lægger sig og danner lukke), -sæk
(o: sæk, fx. brugt til sukkereksport, der er for-

synet med en ventil i det ene hjørne, gennem
hvilken sækken fyldes, hvorefter ventilen luk-

kes), -tallerken (o: ventillegeme af form som
en flad skive), -vandring (jf. Vandring 3.2),

-vippeaksel, -vippearm, -vægtstang.
|| J^ i

betegnelser for blæseinstrumenter, der er for-

synet med ventiler (se u. Ventil 1 slutn.), 30

som Ventil-basun, -(blæse)instrument, -horn,

-kornet, -trompet.

Ventilation, en. [væntila'Jo?n] flt. -er.

(ty., fr., eng. ventilation; fra lat. ventilatio,

vbs. til Zaf. ventilare (se ventilerej) I) luft-

fornyelse. I.l) udluftning af et opholdsrum,
fornyelse af luften deri ved tilførsel af ny
(frisk) luft, enten ved at denne skaffer sig vej

gennem utætheder ell. gennem døre og vinduer,

der aabnes fnaturlig ventilation. Op/B.^F/. 40

364.VIII.172. SaVXXIV.744), ell. ved at

den nye luft ved særlige anlæg blæses ind i

rummet, ell. (og) ved at den gamle luft su-

ges ud ^kunstig ventilation. Op/J5.'F///.i 72.
Sal.*XXIV.744); ogs. om udluftning af ma-
skine, indblæsning af luft til bevægelse af
masse, fraskilning af støv olgn.; endvidere om
de hertil hørende anordninger, apparater. Mø-
derne i Congressen ere skrækkelige, da Ven-
tilationen er overmaade slet. Wors.OB.153. 50

i aflukkede Skibsrum med mangelfuld Ven-
tilation kan der opstaa Ulykkestilfælde,

der synes at maatte forklares som Kvælning
af Mangel paa Ilt. KPont.Retsmed.il.157. J|

i forb. m. af: udluftning af; luftfornyelse i.

Endogsaa Væggene — hvad enten de ere

af Træ, Murværk eller af andet Materiale —
tilstede til en vis Grad en Ventilation af

Værelserne. Op/B.^F/.364. Luftens Udtræ-
delse af Skovlerummet lettes derved, at eo

Bagklædningen ikke lukker Skovlerummet
helt men efterlader en Spalte lige under den
paafølgende Skovle. Denne saakaldte Ven-
tilation af Skovlerummene (osv.).SBorch.

Maskinlære.U.(1898).47. 1.2) (fysiol.) luft-

fornyelse ved aandedræt. Insekterne foretager
bestemte Aandedrætsbevægelser, dels nogle,
som presser Kroppen noget sammen og der-

med Luften ud af Trachéerne, dels saadanne,
der bevirker, at Kroppen igen udvides, saa-
ledes at der suges Luft ind igennem Traché-
aabningerne. Denne Form for Aandedræt
betegnes som en Ventilation af Traché-
sjstemet.Lieberkind.DVII.67. især om luft-

fornyelsen i lungerne ell. (mere konkr.) om
den i hvert minut udaandede luftmængde
(lungeventilation). Med en Frekvens ('o; aande-
drætshyppighed) paa 14 og en Aandedræts-
dybde paa Va Liter faas en Ventilation
. . paa 7 Liter. Sportsleks.1.6. 2) (Q), især
emb.) overvejelse, drøftelse, behandling
af en sag; nu især om overvejelse osv., der

foretages af myndighed, (kompetent) forsam-
ling; oftest i forb. være under (f i. Lange-
bek.Breve.507) ventilation; ogs. (mindre
atm.) i forb. som have (BerlTid."/iol920.9.

sp.5. PoU'/sl921.5.sp.6), komme (ASØr-
sted.(JAHansen.Pol.Skildringer.(1854).115)),
sætte (D&H.), tage (Pol."M914.3) under
ventilation, ved lystig Discursers Ventila-

tion har jeg . . mangen Gang kommen paa
Spor efter Ræven (0: den hyklende ven).

Hørn.Moral.1.35. Hovedsagen selv, nemlig
den Hellige Skrifts nøiere Indsigt, hvortil

ved hvert Ords Ventilation gaves Anledning.
EPont.L.103. Omendskiøndt den omtalte
Sag . . formedelst dens Forbindelse med
Andre under Ventilation værende Sager,

ikke endnu kan foretages til fuldkommen
Afgiørelse, saa (osv.). MR.1833.413. Det er

noget, der længe har været under Ventilla-

tion, men først i Gaar blev Forhandlingerne
bragt til Ende.PoU^'i»1926.2.sp.4. Ven-
tilationi§>-, i ssgr, især (fagl.) af Ventila-

tion 1.1, bl. a. Ventilations-aabning, -anlæg,

-apparat, -blæser (jf. Blæser 2), -glas (0: per-

foreret glas), -grad (o: ventilationens grad, ud-

trykt ved et tal, der angiver forholdet ml.

kubikmeter tilført luft pr. time og lokalets

rumfang), -hul, -hætte (0: hætte over udmun-
dingen af lodret ventilationskanal; lufthætte;

ogs. undertiden om røghætte), -indretning,

-kanal, -karm (0: vindueskarm m. (indstille-

lige) aabninger for ventilation), -klap (paa
automobil), -ledning, -luft, -maade, -maaler,

-maskine, -opvarmning (0: opvarmning, hvor-

ved den opvarmede luft fra varmekammeret
føres gennem kanaler til de enkelte rum og

derfra gennem andre kanaler ud i det fri),

-ovn (0: kappeovn, der i stedet for stuens luft

indsuger kold luft fra det fri gennem en

ledning), -ramme (0: lille ramme (til ventil,

klap), anbragt foroven i større vindues-

ramme), -rate (o: angivelse af det antal

kubikmeter luft, der tilføres et rum pr. time

for hver person, rummet er bestemt til at op-

tage), -rist (spec. om en i muren anbragt jærn-

rist til udluftning af utilgængelige rum, fx.

74*
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under gulv), -rude, -rør, -skakt, -skorsten,

-skrue, -spjæld, -sten (o: tagsten med tud),

-system, -tagsten (jf. -stenj, -ventil, -vindue.

II
(fysiol. og bol.) til Ventilation 1.2, U. a.

Ventilations-aabning (o: om spalteaahninger

i hudvæv hos planter).

Tentilator, en. [vænti'la-tmr] ('f Ven-
tilator. LTid. 1754. 409. JBaden.FrO.). flt.

-er [væntila'toTar, -'to"(r)j] ell. f -es (Aa-
skow.MH.42), -s (Lægen.reg. Fleischer.B.

280). (eng., ty. d. s., fr. ventilateur, jf. lat.

ventilator, person, der kaster korn (m. kaste-

skovl); til ventilere; især fagl.) indretning,

hvorved luften fornys i et rum; spec. om appa-
rat, maskine, der ved en roterende maskin-
del sætter luften i bevægelse og fører frisk luft

ind i eller den daarlige luft ud af et rum;
luftfornyer, -renser; ogs. om apparat, der

ved indblæsning af luft fjerner støv, smuds olgn.

fra et stof ell. en maskine (OpfB.^V1.24.VII

.

468). Aaskow.MH.42. (han) havde ladet et

Par Ruder forsyne med Ventilatorer, hvor-

ved Luften tildeels rensedes. Haitc7i./Y374.

FSchrøder.Maskinlære.III.(1918).224. Nord-
østmonsunen . . stod støt fra samme Hjørne
som fra en Ventilator hele den Tid Rejsen
. . \&Tede.JVJens.RF.96. \\ hertil bl.a. Ven-
tilator-aksel, -buk (jf. I. Buk 3.2), -fabrik,

-hjul, -hus (jf. Hus 13), -hætte, -koling,

-leje, -nav, -rem(skive), -vinge.
ventilere, v. [vænti'leJra] -ede ell. (nu

næppe br.) -te (Nyerup.LittM.47). vbs. -ing

(s. d.) ell. Ventilation (s. d.). (ty. venti-

lieren, fr. ventiler; fra lat. ventilare, (ud)-

lufte, kaste korn (med kasteskovl), drøfte,

diskutere, afl. af ventus, vind (se Vind^; jf.

Ventil
II
m.h.t. bet.- udviklingen sml. drøfte

og diskutere, lufte (2))

I) skaffe, frembringe luftfornyelse,
ventilation i noget. I.l) (især tb ell. fagl.)

m. h. t. (større) rum, hvori mennesker færdes,

navnlig opholdsrum, (baller) i Klubbens Lo-
kale, som var belyst med dryppende Talglys

og ventileret ved en i Loftet aabnet Lem.
Wors.OE.39. Gruberne blive ventilerede.

OpfB.^IV.106. Alle kontorlokaler ventileres

ved, at der indblæses . . renset og opvarmet
Mt.IngBygn.l950.221.sp.l. 1.2) (fagl.) give

adgang for luften til ell. tilføre (frisk) luft til

andre rum ell. til en masse (ved anbringelse

af lufthuller, ventiler, ventilatorer olgn.): især

i part. ventileret brugt som adj. I Ryghjulet
(har skovlene) omtrent F'orm som ved Over-
faldshjul, kun at de er ventilerede. SBorc/i.

Maskinlxjere.'I.(1898).47. ventilere Ladnin-
gen. iSc/ieJJer.MarO. ventileret, kapslet Motor.
Kapslet Motor med Ventilatorkøling. TeJfcn

Leks.1.594. jf.: Overfladevand, som afkøles

om Vinteren, synker ned og . . „ventilerer"

(sadledes) Havet, da det er mættet med Ilt.

NaturensY1921.387. 1.3) (1. br.) billedl. anv.

af bet. 1.1-2. Verdenskrigen har ventileret
Luften i vore aandelige Lønkamre. Bogten-
nen.1926.132.

\\ (ved tilknytning til Ventil 2)

i forb. m. for: give luft for (følelse, stemning).

et Par kraftige Udtryk for at ventilere for

Ærgrelsen. AchtonFriis.AJ.48.

2) fo, isæ.r emb.) have (en sag) under over-

vejelse ell. drøftelse; overveje; drøfte; sætte

under debat; oftest om overvejelse ell. mundtlig
drøftelse ml. flere, spec. i en kompetent for-

samling, hos en myndighed (før der resolveres

i en sag); nu kun dial. om en enkelt persons

10 gennemtænkning af en sag; nu ogs. olm. brugt

i bet.: bringe (en sag) paa bane, paa tale.

Moth.Conv.V61. Disse Spørsmaal bleve vit-

løftigen ventilerede. Holb.DH. 11.685. (offi-

ceren) begiærte at Sagen skulle ventileres i

en offentlig Krigsrætt. PAHeib.B.lO. jeg har
en . . god Ven . . som kender Direktøren
derude. Og ham bad jeg ventilere Sagen.
E Christians. Mødre. (1936). 70.

\\ (nu kun
dial.) uden obj. Han ventilerede frem og

20 tilbage, eller længe nok, før han gjorde

Alvor af det. UfF.(Fyn), i forb. m. om:
Længe ventileret om et Sigill for Societetet.

Intet diigiort.Luxd.Dagb.I.136. Bogdirectio-

nen forsamler sig . . for at ventilere om
Bibliothekets bedste Yremme.MR.1801.137.

II
(foræld.) part. ventilerende brugt m.

pass. bet.: som er under overvejelse, de respec-

tive Sagsdocumenter . . henlægges enten som
afgjorte eller som \entileTende. Hylling.HJ.

30 386.

Ventilering, en. flt. -er. vbs. til ven-

tilere. I) (især fagl.) d. s. s. Ventilation 1.

OpfB.H.278. LandbO.^634. 2) 03 d. s. s. Ven-
tilation 2. vAph.(1764). (Holberg) som efter

tvivlrådige Ventileringer om Anvendelsen af

sin Formue . . besluttede at skjenke den til

. , Sorø. Hjort.B.1.478. Ventilering af den
Slags Spørgsmaal (o: ægteskab i forbudte

grader) var ilde set i herskende Kredse.

40 ThAMim.UH.266.
Ven ns, propr. (og en), ['ve-nus] (f Ven-

s(e). Moth.V129). gen. d. s. ell. -'(e)8 ell. -es

(Skuesp.V102) ell. (foræld.; m. lat. form)
Veneris (Veneris Søn, jeg meener Cupido.

Holb.Tyb.1.6. se ogs. ndf. u. bet. 1.2). flt. (spøg.)

-ser (Åsfalten.^y»1894.2.sp.3. Tilsk.l939.I.

354). (ænyd. (i bet. 1) Venus (DaViser.V 1.266.

Da.Folkebøger.IX.(1923).36.139) m. gen. Ve-

neris (Kalk.111.200.IV.67) samt (m. ty.-paa-

50 virket form) Fenes (DaViser.nr.203.2), Fende
CFru Yende. Ranch.Skuespil.187.263) ; fra lat.

Venus (gen. Venerisj; besl. m. I. Ven; jf. ve-

nerere, venerisk)

I) navn paa den romerske gudinde for
skønhed og kærlighed (undertiden identi-

ficeret med grækernes Afrodite^. I.l) i al olm.

i hentydninger til gudinden. „Saa maa hun
være smuk da?" — „Jeg troer ikke, at Ve-

nus har været saa fuldkommen." i/oZ6.Z)idr.

60 18 se. Der er ikke den Venus, som jo finder

sin Faris. JLGottlieb.Fraseologi.^(1882).374. jf.

bet. 3: dyrke Yenus. J.Baden FrO. han er en
dyrker af Venus og Bakkus

j
til podagra er

Bakkus fader, Venus moder, vrede amme
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eller fostermoder, se Podagra. 1.2) gen. Ve-
nus (es) ell. (tidligere) Veneris brugt i faste

forb. II (jf. bet. 3; nu sj.) i betegnelser for hvad
der angaar elskovsnydelse ell. prostitution. Ve-
neris afkom (o: en føjte, liderlig kvinde).

Reenb.Æ.58. Veneris Vaaninger langs Volden
(o: utugtshuse).Holb.Ep.n.l3. *Der (o: i

nogle telte i Dyrehaven) Veneris Døttre (o:

letlevende kvinder) camperer. Cit. ca.l785. (Ny-
strøm.OF. 11.71). Nu har hun svoret Veneris
Fane (o: givet sig i elskovsgudindens tjeneste).

VSO.II.33. jf. Venustempel: Præstinder i

Venus's Tem^e]. Corsaren.^yiilS59.3.sp.3. \\ i

betegnelser for ting, i reglen svarende til ssgr.

m. Venus-. Venus(es) blomsterkurv, (jf.

Venuskurv; zool.) den smukke glassvamp Eu-
plectella aspergillum. Nord Conv Lex.^111.375.

Lieberkind.D'VI.137. Venus(es) fluefæn-
ger (FJCJensen. Blomstergartneriet. (1844).
75) ell. fluesmække (Funke.(1801).II.481.
Kielsen.FLN.il. 110), d. s. s. Venusfluefan-
ger, -fluesmække, (fru) Veneris kam, ^
(nu næppe br.) (hvashaaret) jomfrukam, Sean-
dix (pecten Veneris) L. JTusch.219. vAph.
Nath.VIII.394. Veneris navle, se I. Navle
3.9. se ogs. u. Venus- i ssgr.

2) om skøn ell. (nu sj.) letlevende
kvinde. Hendes Ord i Æren, min deylige

Yennsl Holb.Usynl.II.6. Ach skiønne Venus!
Vil hun da qvæle mig. smst.II1. 2. jeg . .

betragtede hendes krumme Skikkelse fra

Siden. En Venus var hun egentlig ikke.

PEBenzon.P.146. Man latterliggjorde (Cour-
bets) frodige badende Kvinder og kaldte
dem „polstrede Venusser". Tilsk.1939.1.354.

jf. Gade venusser (o: gadepiger). Asfalten.

'yd894.2.sp.3.

3) (jf. bet. 1.1 ; nu rueppe br.) legemlig,
sanselig kærlighed; elskovsnydelse. De
som have svækket sig ved en alt for tidlig

eller overdreven Yenus. Tode.V177. De, som
flittigen øve Venus, faae letteligen den Gyl-
denaare, da derved Blodet særdeles henledes
til Bækkenet.sa.Gyldenaare.(1802).27.

4) betegnelse for ting. 4.1) navn paa en

af planeterne, hvis bane ligger ml. jordens

og Merkurs. vAph.Nath.V1.261. Bugge.Astr.

348. Der (o: ved dommedag), Venus, brast

dit gyldne Bælte] PalM.(1909).III.185 (jf.

8mst.373). LuplauJ.S.201. 4.2) (kern., foræld.)

betegnelse for kobber (som mentes at have

tilknytning til planeten Venus). vAph.Chym.
III. 618. Hinnerup.Juv. 81. 4.3) (nu næppe
br.) d.s.s. Yenusmnslmg. Fortegnelse paaBye-
skriver Birchs Naturalier. (1 763) .Bl.^ Cuvier.

Dyrhist.II.67.

Venus-, t ssgr. (tidligere ogs. (ofte van-

skelig at skelne fra usammensat forb., se u.

Venus 1.2) Veneris-^. til Venus 1, fx. (for-

uden de ndf. medtagne) Venus-dyrkelse, -dyr-

ker, -fest, -figur, -statue, -støtte; til Ve-
nus 2 kan nævnes: sligt et Venus -noér.

Sort.Poet.75; til Venus 3 kan nævnes ssgr.

(nu næppe br.) som Venus-brynde (Reenb.

11.49), -lyst (Agerbech.FAH.24), -mangel
(Tode.Pathologiens første Grunde.(l 781).60) ;

(astr.) til Venus 4.1 i ssgr. som Venus-bane,
-gennemgang (jf. u. Gennemgang l.i), -pas-

sage (jf. Passage 1.2 slutn.), -skive, -bak-
1te, en. (jf. Skambakke; nu næppe br.)

d. s. s. -bjerg 2. Mesnard.Jordemoder-Skole,
(overs. 1749).15. Saxtorph.FVI.lO. -bjerg, et.

(f (i bet. 2) Veneris-. vAph.(1759). Vens-.
10 Moth.Conv.V61. Vense-. Moth.V129). I) i

tyske sagn et bjerg i Tyskland, hvor „fru
Venus" har sin bolig og lever et yppigt, vel-

lystigt liv med mænd (som fx. Tannhåuser),
der giver sig i hendes vold. Jeg 'saae Fru
Venus i sit YenushieTg.Oehl.XIX.165. Tan-
huser i Venusbjerget. smsi.ZX/¥336. HC
And. SS. IV 51. KNyrop. Tannhåuser. (1909).
13.

II
billedl. ell. i sammenligninger. „De

sidder altsaa stadig som en Tannhåuser i

20 Venusbjerget." „Naa, og De, Højstærede,
De er som den dumme Tannhåuser gaaet
ud af Bierget."Ooldschm.V341. Berlin var
dengang endnu ikke pietistisk, men , . en
Art Venusbjerg, som Ingen ustraffet nær-
mede sig. Brandes.IV265. dette for al Ung-
dom saa fængslende Venusbjerg (o: radika-

lismen). DagbU'^/i2l879.1.sp.6. Medens An-
tonius tryllelænkedes i Kleopatras Venus-
bjærg, handlede Octavi&n. HSchwanenfl.OK.

30 454. 2) (især anat.) en af fedtvæv dannet for-

højning paa den nederste del af kvindens

underliv lige oven for de ydre kønsdele (Mons
Veneris); skambjerg. Meyer.^536. Panum.624.
AKohl.MP.II.277. Elfelt.NB.38. -bregne,
en. 2( (1. br.) d. s. s. -haar 1. Gartner-Tidende.

1925.189.sp.2. t -broder, en. (til Venus 3;

jf. Broder 2.9 slutn.). vi have ey skreven

denne Tractat (o: om gonorrhé) for at for-

nøye de utugtige og urene Venus-Brødre.

40 Weisbachs Cuur. (overs. 1755). 336. -bælte,
et. (f i bet. 1: Veneris-. vAph.(1759)).

I) (nu 1. br.) om Afrodites elskovvækkende

vidunderbælte. Naar dermed (o: med det

franske ord ceste) forstaaes Veneris Bælte,

forestille Poeterne deri udsyede Yndigheder,

Tillokkelser og Længsler.vAph.(1772).I.202.

Du ejer hin Ynde, hint Venusbælte,
|
hvor-

om de Gamle har Sagnet bevaret. DracAm.
FÆ.200. 2) (zool.) den baandformede ribbe-

50 gople Cestus Veneris. Schouw&Eschricht.

DP.13. Lieberkind.DV1.221.223. -dyrker,
en. (jf. u. Venus 1.1j. (Drachmann) er den store

Venusdyrker i vor Litteratur. BiogrL.*V1.90.

-fisk, en. \ akvariefisken Aphyocypris pooni.

KKLaursen.Akvarie-Bogen.(1939).114. Akva-
rie-Bladet.1942.12. -fluefanger (Flora

ogFauna.1893/94.13), -fluesmække (S

&B.) ell. -fluesnapper (D&U.), en. (jf.

u. Venus I.2) ^ den insektædende plante Dionæa
60 muscipula L.; fluefanger (3). -form, en.

i flt., om skønne kvindelige legemsformer (jf.

-maal^. Gaa nu, Sofie. Du skulde jo hen og

vaske dine Venusformer i de her Fyrrenaale.

ErlKrist.DH.165. -haar, en, i bet. 2: et.
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(fibet.l Veneris-. vAph.(1764)). (ænyd. d.

s. (i bet. 1: ApotheckenTaxt.(1619).H3v)) I)

(jf. -bregne samt Frue-, Jomfruhaar (2.2),

Stenrude 2) 2( bregne af slægten Adiantum L.,

især om arten A. Capillus Veneris L. (der i

tørret tilstand brugtes som lægemiddel); vist

ogs. undertiden om bregnen Asplenium adian-

tum nigrum L. to dybe Brønde (i Rom) vare

ganske overvoxede med det fine Grønne, vi

kalde YennsheiSiY. HCAnd.SS.II.9. Bergs.PP. To

530. FolkLægem.I.68.III.116. Joh Lange.
Pl.(1949).75. 2) (dagl.) om kvindens skam-
haar. Lawrence. LadyChatterleys elsker, (nyudg.
overs. 1950). 274. jf. D Jacobson. Jeg husker—

.

(1923). 109. 3) (jf. Kærlighedspil 3; fagl.)

naaleformede krystaller i en slags bjergkry-

stal ell. om bjergkrystal af denne art. Hinne-
rup.Juv.345. VareL.UI.562. -haar-træ,
et. Sf japansk, som prydplante dyrket, træ,

hvis blade minder om venushaar (1) ; tempeltræ; 20

Gingko biloba. JohLange.Pl.(1949).75. -hjer-
te, et. (nu næppe br.) hjertemuslingen Car-

dium cardissa. Cuvier.Dyrhist.il.65. -knrT,
en. 2( (1. br.) d. s. s. Venus'es blomsterkurv
(se u. Venus I.2). BerlKonv.IX.261. -maal,
et. i flt., om legemsmaalene for den fuld-

endte kmnde (i reglen taget fra statuen Ve-

nus fra Milo). Svømmersken med Venus-
msi3i\ene.NatTid.^yil927.11.sp.5. En Manne-
quin med Yenusmsisii. BerlTid.'^/tl951. Aft.6. 30

sp.l. -musling, en. (jf. Venus 4.3, Venus-
snekke samt Kudemusling, Rynkeskæl ; zool.)

havmusling af slægten Venus, især om arten

V gallina. Cuvier.Dyrhist.IL66. Hauch.MfU.
40. SaVXXlV.752. -sko, en. ^ fruesko,

Cypripedium L. Amberg. Schaldem.HB.il.
436. NHartz. Væksthusene i bot. Have. (1894).
39. Warm.SystB.298. -snekke, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -musling. Larsen, f -sot,
en. (til Venus 3^ d. s. s. -syge. Agerbech.FL. 40

195. -spejl, en. ^ prydplanten Specularia
speculum A. D. C. (jf. Spejlblomstj. Ejær-
bøll.FB.422. HavebrL.HI.794. f -spil, et.

(ænyd. d. s. og Veneris spil) elskovsleg; par-

ring. *Paa visse Tider kun en Nattegal om
Aar,

I

Sig udi Venus Spill og i Musiken
øver:

|
Men disse (0: operasangerinder) der-

imod paa begge Ting gir Prøver
|
Fra Vaar

til andet Ya&r. Holb.Metam.60. -sten, en.

(\ (i bet. 2) Veneris-. vAph.Nath.VIII.394). 50

I) (gulds7n.) varietet af kvarts og feldspat,

der indeholder smaa blade af glimmer, jærn-

glans olgn.; solsten (aventurin). Hinnerup.
Juv.354. VareL.*915. 2) f en fossil musling
(hysterolit). vAph.Nath.VIII.394. Nemnich.
-Stjerne, en. ^f Veneris-. vAph.(1764)).
(nu sj.) især i best. anv.: planeten Venus.
*En Sneeblomst, klækket ud i Kulden
under

|
Et selsomt Horoscop, da Venus-

stiernen
|
Formørkedes af en ildrød Comet. 60

Oehl.IV.202. *Elskovs Fakkel,
|

Fra den
fjerne

|
Venusstjerne,

|
Virker da paa begge

sit WaakQ\.PalM.(1909).I.238. -straa, en.

^ mose-hunke, Aira cæspitosa L. JTusch.lO.

t -sygdom (LTid.1725.11) ell. f -syge
(Agerbech.FL.196. vAph.Nath.VI.330. Lægen,
reg.), en. (til Venus 3; jf. -sot samt Lystsyge^
venerisk sygdom; syfilis, -tempel, et. tem-

pel for gudinden Venus; især tidligere i videre

anv. om bordel, een af de Forførere, som
skaffe Venustemplerne Præstinder. Tode./X.
91. Æskulap eller Lægen i Venus Tem-
pel. En Nød- og Hjælpebog for Glædespiger
og deres Kunder, bogtitel. 1799. VSO. Lar-
sen, -vifte, en. (zool.) hornkorallen Rhi-
pidigorgia. Brehm.Krybd.876. BøvP.111.375.
-vogn, en. (jf. Dronningetøfler, Tøffel

-

blomst, Ulveurt 1 samt u. I. Sko 4.8^ ^
stormhat (2), Aconitum (napellus) L. (hvis

blomst ligner en vogn, forspændt med to duer);

(dial.) ogs. om akeleje, Aquilegia vulgaris L.

(JTusch.285). smst. 3.278. MentzO.Bill.136.

et træstakit . . indgennede stikkelsbærbuske,

venusvogne, stokroser. Grønb.SV.17.

Ve-panse, en. (til I.Ve I.2; med.) pause
ml. fødselsveerne. LeopMeyer.FP.43. -pal-
ver, et. (til I. Ve 1.2; foræld.) pulver til lin-

dringaf fødselsveer. CEMangor.FB.^(1779).iii.
-raab, et. {jf. ty. wehruf; til raabe ve
(se u. Y. ve 4j; O, især højtid.) raab, der ud-
løses af smerte, veer, ell. (især) raab, udbrud,

der udtrykker sorg, klage; klageraab; ogs.:

raab, udbrud, der indeholder en forbandelse

ell. trusel om ulykker; ofte uegl. *Et Veeraab
han udstødte over mig

|
Og til en pinlig

Død han mig fordømte. Bredahl.111.18. *Vee-
raab og Suk og Hulken, Klager vilde,

|
Gien-

løde fra den stierneløse Himmel. CKMolb.
Dante. 1.16. Christi Veeraab over Phari-

sæerne. VSO. Barselkonens Veraab. JPJa-
cobs.Afh.117. -raabe, v. (it/. wehrufen ; til

raabe ve (se u. Y. ve 4j; sj.) udstøde ve-

raab. *„0 vee mig!" . . „Snart veeraabe vil

du høiere. " PGFibiger. Overs, af Sophokles. I.

(1821).167. *Hende lad her udenfor
|
vee-

raabe over Venners og sit eget Lod. smst.272.

Veranda, en. [ve'r'cnda] (nu kun som
skødesløs (udtale- ell. skrive)form Varanda.
DRosen.Erindringer.(1839).20). flt. -er [ve-

'renida'ar]. (eng., ty. d.s., /r. veranda; ordet

synes opr. at være port. (varanda) og sp.

(barand(r)a, ældre varanda), og derfra op-

taget i sprog i Forindien, hvorfra det er gaaet

over i eng. osv.) terrasse, galleri olgn., der er

beskyttet mod sol og regn; især: en direkte paa
jorden ell. paa stolper, fundament hvilende,

lettere, paa siderne ell. (og) foroven helt ell.

delvis dækket udbygning (ofte af træ) paa
hus, især villa (m. nedgang, udgang til en

have) (jf. IL Svale 1). Veranda . . Et
Galleri paa eller omkring Husene i Ost-

indien. JiViføsf. en lille Varanda, eller ud-

vendigtil aaben Gang omkring Huset, efter

den sædvanlige Indiske Maade at bygge paa.

DRosen.Erindringer.(1839).20. *dette Land-
sted hvor det ligger nydeligt,

|
Med en

Veranda imod Vest og &%t\PalM.V306.
*ene i Verandaen

|
Huusfruen ene sad,

|
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Omskygget tæt af Vedbend,
| Jasmin og

Gedeblad. Winth.X.250. Villavejens to Ræk-
ker af fortidige Stukhuse med Karnapper
og Spir og ornamenterede Verandaer. LecA;

Fischer.HM.7. || hertil Veranda-dør (især

om dør (hvis øverste del er glas) ml. stuen og

verandaen udenfor), -trappe, -vindue ofl.

Verb, et. se Hverv.
verbal, adj. [vBr'baJZ] ^f verbel. ver-

belle Injurier. Hrz.X.VIII.7. smst.44). intk. lo

-t ell. t (m. lat. form) verbale (Langebek.
Breve.177). {fra lat. verbalis, adj. til verbum
(se Verbum^; jf. II. ordlig)

I) ta som bestaar af, udtrykkes i ell.

angaar ord; især i flg. anv.: i.l) som an-
gaar ell. iestaar af bestemte ord ell. svarer

til noget ord for ord, ordret. Leth.(1800).

Her er Overensstemmelsen (o: mellem to

digte) verhal.HBrix.AP.II.SS. dette Digt
indeholder verbale Reminiscenser . . bl. a. fra 20

Wagners Lohengrin. Roos. Nietzsche. (1937)

.

63. 1.2) som angaar ell. anvender ord som ud-
tryksmiddel, som det skriftlige ell. mundtlige
udtryk (spec. i modsætn. til andre udtryks-

former). vAph.(1764). en verbal Stævning,
som bekiendtgiøres ved Ord, mundtlig eller

skrivtlig. Nørreg.Privatr.Y337 . et verbalt Til-

bud (Verbaloblation).Lassen.40.^252. *hun
. . nægter mig

|
den verbale Tilstaaelse af

sin Elskov. Soph Clauss. Den danske Sommer. 30

(1921).201. Man troede at kunne negligere

hans Meninger, fordi de ikke blev fremsat
med verbal Fynd og A&nd. Stavnstrup.DT.
112. (de militære befalingsmænds) krænkede
fagstolthed . . kræver verbal udløsning.

Bom.S. 11.99.
II

verbal (e) injurie (r),

(jur.) injurie(r), fremsat i ord ell. skrift;

verbalinjurie(r) (især mods. billedlige ell.

symbolske injurier, se u. billedlig, symbolsk
1). Nørreg.Privatr.reg. Jeg frabeder mig 40

alle verbale In]uneT. ChievitzARecke.FA.98.

ORung.PS.147. 1.3) som angaar ord, tale,

skrift i modsætn. til noget sagligt, realt.

Langebek.Breve.177 (se u. real S). Bonaparte
er saglig, ikke verhal.Brandes.NG.7. Her
(0: i Blæksprutten) sejrede det verbale Vid
over den reale é3itiTe.VilhAnd.Liitt.I'V749.

2) (sprogv.) som hører til verbet, verbale

Endelser. Vilh Thoms. Afh. III. 461. verbale

Substantiver, Adjectiver. VSO. som Regel 50

(kan participierne) ikke paa een Gang . .

have baade verbal og adjektivisk Funktion.

PDiderichsen.DG.69. Yerhal-f i ssgr. I) af

verbal 1, bl. a. (fO ell. fagl.) i flg. ssgr.:

Verbal-erotiker (0: person, der er erotisk i

sin tale. KAabye.BrandeniMagasinduMonde.
(1948).109), -injurie (jur., d. s. s. verbal in-

jurie (se u. verbal I.2). JBaden.FrO. JurO.

(1934).159), -inspiration (0: det forhold, at

gud menes at have dikteret bibelens ord til eo

de mennesker, der har ført dem i pennen
BerlKonv.XXIII.29. Mosbech.Taltog skrevet

(1941).8), -konkordans (mods. Realkonkor-

dans^, -kontrakt (jur., om kontrakt, der ind-

gaas mundtlig ved anvendelse af en bestemt

formel. JurO. (1934). 159) , -kundskab (om
boglig ell. teoretisk Icundskab (uden sagkund-
skab). JBaden.FrO.), -leksikon (jf. -ordbog^,
-lighed (jf. verbal l.i^ -note (0: en slags

diplomatisk note, der er holdt i 3. person, er

uden underskrift og i st. f. adressering bæ-
rer overskriften „verbalnote") , -ordbog (mods.
Real-ordbogj, -overensstemmelse (jf. verbal

1.1^, -politiker (politiker, der virker ved sine

taler. Pingel.Etpolitisk Tilbageblik.(1891).22),
-proces (især jur.: mundtlig proces. vAph.
(1759). ForrO.), -register (0: ordregister.

JBaden.FrO.), -suggestion (suggestion, frem-
kaldt af ord (befalinger, raad osv.)), -tilbud

(jur., om tilbud i ord. HenryUssing.Da.Obliga-
tionsret.(1935-37) .48) . 2) (sprogv.) af verbal

2, bl. a. i Verbal-adjektiv (et af et verbum af-

ledt adjektiv; ogs. undertiden om verbets adjekti-

viske former, participierne. Wiwel.l62ff. PDi-
derichsen.DG.83), -betydning, -bøjning, -dan-

nelse, -endelse (SBloch.Da.Retskrivningslære.

(1805).15), -forbindelse (Wiwel.151), -form
(VilhThoms.Afh.I.18. Wiwel.150), -handling,

-klasse (2. stærke Verbalklasse. Brøndum-Niel-

sen.GG.I.102), -led (jf. Udsagnsled^, -sam-
mensætning (PDiderichsen. DG. 239), -stam-

me, -substantiv (et af et verbum afledt substan-

tiv, der betegner handling, tilstand osv. (nomen
actionis); undertiden om verbets substantiviske

form (infinitiv). FDreier.FFr.54. Jesp.Fon.

565. Wiwel.150. PDiderichsen.DG.80), -sy-

stem (Rask.Br.1.387. jf. System 3.*;.

Verbe, et. se Verbum, verbel, adj.

se verbal.

Verbam, et. ['verbom] Høysg.AG.19.
(sj.Xerhe. GadsMag.1940.153). best.f. ver-

bet; flt. verber ell. (nu 1. br.) verba (Rask.

Br. 1.387). {ænyd.d.s. (DGrammat. 1.135),

SV., ty. verb, fr. verbe; fra lat. verbum, ord,

verbum; besl. m. Ord; ;;'/. Proverbe samt Ger-

nings-, Hoved- (2.3), Livs- (1), Sige-, Tids-

ord (2); gram.) d. s. s. Udsagnsord. „Skal

det (0: ordet Imprimatur) da være et No-
men eller et Verbum?" — „Det er et 1:^0-

men." Holb.Er.III.3. JBaden.Gram.117. Mik-
kels.SproglS .34. (foræld.) ubest. f. brugt i

best.anv.: JSneed.IX.186. naar samme (0:

trykket) hviler paa verbum (0: i forb.

„brække paa"). VSO.I.478. *De første Prygl,

vi i Skolen fik,
|

Det var for verbum
&m&re.Wilst.D.I.38. jf. VSO.VIII.240. \\ i

forb. som (in)transitivt, reciprokt, refleksivt,

tilbagevirkende, (u)personligt, (u)regelmæs-

sigt, ufuldstændigt, uselvstændigt, ((u)ægte)

sammensat verbum, se II. intransitiv ost'.

Verden, en. [ivBrd(9)n] best. f. d. s.

(den alm. form i best. anv., undt. som 2. led

af ssgr., hvor den er sj.: (jeg) trænger til al

den Meddelelse, jeg kan faa fra Yderverden.

Drachm.(Brandes.Br.III.36). De Digte, der

her blev forelagt Læseverden. Ber^s^røm.jKD.

75. Romanen skal bære hans Tanker .

.

ud til Lsiseverden.Tilsk. 1934. 11.166) ell.
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(1. Ir. uden for ssgr.) -en (*i Verdenen ny.

Grundtv.PS.Y520. Verdenen om os er Usta-

dighed. ZierA;.¥S5. Vedkommende har be-

rejst hele Verdenen. PoLV,i922.i2.sp.i. han
selv var død for Yerdenen. smsfys 1940.

lO.sp.6. jf.: en Verden, og denne Verden,

men dog aldrig med Endeartikel Verdenen.
SBloch.Sprogl.131). ftt. (især i bet. 3.2 og

i) -er (Holb.JH.11.461. Ew.(1914).III.89.

Birch.II.79. NMPet.Myth.57. Saaby.') ell. ib

verdner (Tullin.I.191. Bagges.Ungd.il.161.
Winth.HF.103. Drachm.fMBredsdorff&Nutz-

horn.DennyeSangbog.(1884).146). OFriis.Ldtt.

13); gen. (i best. og ubest. anv.) verdens ell. (nu
kun dial., i mer ell. mindre faste forb.) verd-
sens ['vBfsens] ^*Vor Bonde-Mand ey torde,

|

For noget Verdsens Barn det giøre aaben-
bar (o: at hans høne lagde guldæg). Helt.176.

den, som kiender lidt til Verdsens Sager,
|

Begriber let,
|
At det i dette Liv, som har 20

saa mange Plager,
|
Er ikke nok med det.

Bagges.11.15. især i bet. 7.3 (s. d.)). (glda.

werdhen (i thette werdhen, thet gantske
werden) og wæræld, wærild, wærælde (best.

f. bl. a. wær(l)den), æda. wæræld (DGL.11.13.

gen. wærælz, wærldz. smst.; best.f. wærælden.
Harp.Kr. 42. 114. wærældet. Da. Sprogtekster.

III.(1929).l) ofl. (se Brøndum-Nielsen.GO.
1.239), SV. vårld, no. verden ell. verd, oldn.

verold, oeng. weorold (eng. world^, osax. 30

werold, oht. weralt (nht. welt^; et ikke uden
for germ. forekommende ord, der er smsat.

af run. wær, mand, ægtefælle (DRun.), oldn.

verr, got. walr osv. (der vel svarer til lat. vir,

mand, y/. m. Varulv) og af I. Old; grundbet.:

menneskealder, tidsalder; bet.-udviklingen skyl-

des indflydelse fra lat. sæculum (se II. Sekelj

og gr. kosmos (se Kosmopolitj || da ordet

hyppigst brugtes i best. f. (m. best. art.), blev

denne opfattet som ordets grundform; den opr. 40

ordform ligger til grund for gen. verdsens og

afl. verdslig)

I) om tilværelsen, livet paa jorden,
ell. om alt det, der danner betingelsen
for ell. rammen om ell. er knyttet til

denne tilværelse.

I.l) (m. overgang til bet.2.i) om tilstand

af liv paa jorden, der if. kristelig an-
skuelse er skabt af gud og en gang skal
ophøre; menneskeslægtens fortsatte liv, men- 50

neskenes liv paa jorden under de der givne

kaar; indbegrebet af alt levende paa
jorden, betragtet som en ordning, et

samfund; især om menneskesamfundet, men-
neskeheden; indbegrebet af alt det fysiske,
der findes paa ell. omkring jorden (ofte

(jf. bet. S.i) indbefattende dele af universet

som solen, maanen, stjernehimlen) og be-

tinger, præger livet der. saa haver Gud
elsket Verden, at han haver givet sin Søn e'o

den eenbaarne, at hver den, som troer paa
ham, ikke skal fortabes, men have et evigt
Liv. Joh.3.16. (Israel er) udvalgt af ham
(0: gud) før Yeiåen. KMunk.EI.6S. Denne

lære (hos Fichte), så ny den end kan fore-

komme, er lige så gammel som verden selv.

EThoms. (Univ Progr. 1950. II. 41). komme
ind i verden, (især bibl.) om forhold: faa
indpas i og komme til at præge menneskers
tilværelse. Synden kom ind i Verden ved eet

Menneske. i?om.5.i2. ved Djævelens Avind
er Døden indkommen i Verden. Visd.2.24.

Naar Overflødighed engang er kommen ind
i Verden, bliver den ved Vane fornøden.
JSneed.VII.29. verdens lys, se I. Lys 1.3,

6.1. jf. Verdensorden: *hvor god,
| Er Ver-

dens Orden ey? Ew.(1914).1.179. Ploug.

1.5. jf.bet.l.B slutn.: forplante verden,
se u. forplante 2.2.

||
(delvis til bet. 2.i og

3.1) i udtr. for tilværelsens (og jordens, uni-
versets) fortsatte bestaaen ell. tilintetgørelse.

Kong Valdemar der bygged
|
Saa fast sit

Kongehus,
|
Som det hans Liv betrygged,

|

Til Verden sank i Grus. Ing.RSE. II. 130.

Thronen staae, til Verden falder! Stub.87.

(der) faldt en Nød ned og slog Kyllingen i

Nakken. Så rendte den hen til Hønen og
sagde: „Høne-Pøne, rend fast, for nu falder

Verden &tvaksl"Krist.Dyrefabler ogKjæderem-
ser.(1896).103. se ogs. falde sp.663**. ver-
den forgaar (Holb.GW.III.2. Bredahl.I.21.

se ogs. u. forgaa 2.ij ell. gaar under (se

gaa 38.2^; verdens undergang, se Under-
gang 3.1. saa længe verden staar, nu
staar verden ikke længe, se II. staa 16.3.

der var smaafolk til, saalænge ver-
den var til, se Smaafolk 2. (jf. u. bet. 4.9

j

i forb. m. styrte olgn. i sammenligninger w.
henblik paa verdens undergang: en Smule Skin-

syge . . bringer en ung Digter til en For-

tvivlelse, som stjTtede Verden sammen over

hans Hoved. Vodskov.SS.21. (han) følte Ver-

den styrte sammen over sig og i sig. Jør-

genNiels.D.7. 1 dette Øjeblik er det for

K., som ramler Verden sammen omkring
ham. CHans.BK.lOO.

|| (jf. bet. I.2 ; nu 1. br.)

i udtr. for stadier i menneskeslægtens (ell. alt

det skabtes) liv, udvikling. Jødiske Historie

Fra Verdens Begyndelse Fortsatt Til disse

HideT. Holb. (bogtitel. 1742). (til) verdens
ende, se I. Ende 4.4. i forb. som verdens
første, sidste tid(er) ^f de første, sidste

verdens tider^ : Man skulde tæncke . . at det

var mod sidste Verdens Tiider, eftersom

man seer Fluer vil sætte sig op mod Ele-

^hantei. Holb.Tyb.V8. det der har tient til

at befordre Commercen i de gamle Verdens
Tider. Oecon T. III. 67. * Danaidernes store

Kar . . er et Vaskerkar, frygtelig stort,
|

Som i Verdens første Tider blev gjort.

Heib.Poet.X.259. Jeg er en Helt fra gammel
Tid,

I

fra Verdens første Tider. Feilb.Fra
Heden.(1863).142.

1.2) om denne tilstand betragtet i sit

tids- ell. udviklingsmæssige forløb; især

om menneskeslægtens historie ell. udvik-
lingen i civilisation, kultur , teknik osv.

verden gaar frem (Steincke.Brændenælder.
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(1944).42. FestsJcrifttilHPnansen.(1949).68)

ell. fremad (MKlitgaard.MS.53). verden
staar ikke stille, se II, stille l.i. (delvis

til het. 1.4J i fori. som lade verden gaa
sin gang (Vogel- Jørg. BO. 349) ell. sin
skæve gang (Grundtv.Da.Ordsprog.(1845).
nr.2895. se ogs. u. \. skæv 3.2j. verdens
gang, se Gang 3.5. verdens løb, se II.

Løb 5.4.
II

(nu især dial., m. overgang til

bet. 1.2) i forb. i verden, i den tid, der har i'o

været liv paa jorden, i menneskehedens hi-

storie; ogs. (jf. bet. I.b): i ens livstid. Der
har været 4re store Monarchier i Verden,
som alle ere ruinerede ved Spliid.Holb.Hex.

IY.4. jeg (har) aldrig seet Hr. F.s Skrift,

endskiønt jeg en Tid i Verden har giort

mig Umage for at faae det i Hænderne.
Ruge.FT.64. (han) udbrød med de Ord, som
engang i Verden saa meget glædede den
stakkels ¥GtTa,rca.Gylb.III.209. før i ver- 20

den, fordum. Junge.379. Barestens jeg ha'de
min Aangdom og var letfærdig i Lemmerne,
som før i Yeråen.PNJørg.ER.S. D&H. Esp.
499. se ogs. u. II. før l.i.

'•3) (jf- iet. l.i) om livet, tilværelsen
(paa jorden), betragtet som en tilstand
ell. en tid, der gennemleves af et levende
væsen; ogs. om det enkelte væsens livs-

løb, (jorde)liv; (poet.) om et menneskes
liv tænkt som en sejlads (jf. u. Sejlads 2): 30

*Ham (0: gud) gav hun (0: moderen) dig i

Vold
I
paa Verdens Yover.Jørg.BF.84. se

ogis. M. I. Hav 2.1. jf.bet.A.9: *1 Danmark er

jeg født, der har jeg hjemme,
]
Der har jeg

Rod, derfra min Verden gaaer. flC^nd.
SS.XII.337. I 1873 købte Far den gamle
Hovedgaard Kølbygaard . . Her begynder
min Verden, om hvilken nu skal fortælles.

JaeAnd. Er. 1.33. \\ efter præp. i: i livet; i

dette liv (undertiden m. overgang til bet. I.2). 40

den beste Ting jeg har giort i Verden, er at

jeg har udvalt saadan dydig Siæl til Ægte-
Fælle. Holb.Jul.5 se. Jeg har kiendt mange,
der saaledes har forandret deres Christne

Navne, men det har aldrig gaaet dem vel

i Verden. sa.Er.III.4. See, saa har da Over-
daadighed giort denne Mand sit hele Liv
surt i Yerden.OeconT.II.ld. alt i verden
gaar paa tværs, se tværs 2.3. især i forb. her
i verden (jf. u. II. her 3^; *Hjælp os, o 50

Jesu kjærel
|
Vort Kors i Verden her

|
Taal-

modelig at hærel Vægtervers.Kl.l. de (som)
havde dyrket Guderne her i Verden. 5c/ioms-

bølle.Saxo.250. *Den største Sorg i Verden
her

I

Er dog at miste den. Man har kjær.

Blich.(1920).XIV33. (nogle af børnene)^ ejer

ikke andet her i Verden end det Tøj, de
har Y>a.a..PoU'/il940.10.sp.3. || efter præp.

gennem; i forb. som gaa ell. (i rigsspr.

især) komme let gennem verden, ikke (,0

møde (større) vanskeligheder, genvordigheder

i livet. Tænker, hvor let I gaae igiennem
Verden, fremfor disse arme og stræbsomme
Mennesker. OeconT. iY 72. gaa verden let

igennem. Z7/F. talem. (l.br.): Der skal lidt

Mere til, end Ærlighed, for at komme igjen-

nem Yeråen. Mau.12019. hvem der kan gaa
gennem verden uskændt kan gaa gennem
helvede ubrændt, se uskændet 1. slaa sig
(Holb.Hh.1.83. Brandes.Br.1.297), slide sig
(se slide 4.2J gennem verden. || i udtr.

for at dø ell. dræbe, udrydde, sige verden
farvel ell. (nu næppe br.) god nat (Moth.
V132), (nu især højtid.) tage afsked med
livet, (han) sagde Verden Farvel, og døde.
Schoushølle.Saxo.274. *At sige Verden ret

Farvel,
|

I Livets Gry og Livets Kvæld
|

Er lige tungt at nemme.Grundtv.SS.IV399.

jf.: *Far, Verden, far \el. Kingo.8S.111.21 4.

forlade verden ell. (jf. bet. 4.2^ denne
verden, dø. Imidlertid havde Kongen af

Sverrig forladt denne Verden. Schousbølle.

Saxo.367. Kollerød.96. naar de (o: folk) en-

gang har forladt denne Yeråen. Pol.y»1940.
8.sp.4. se ogs. u. forlade l.i. i forb. m. af
(især i forb. ud af^; *Vi faae vel nok

|
I

en Klud
|
Om vor Hud,

|
Naar vi skal af

Verden \iå.Stub.79. *Bønderne i Ingensted
|

Gik til Raads, da deres Smed
|
Var af

Verden tagen,
|
Om at faae en Smed paany.

HMikkels.D.l. at befordre sig selv ud af

YeTden. Kofoed-Hansen. DL. 147. Har man
Lyst til ubemærket at komme ud af Verden.
Watt.PF.194. et Uhyre, som det er en Ære
og Lykke at have skaffet ud af Verden.
SvGrundtv.(DgF.IV23). bringe af ell. (nu
kun) ud af verden, dræbe, urtegaards-

Manden befandtis bragt af verden ved ha-

stig død. RasmWinth. S. 88. (morderen) var
blevet bragt ud af Verden ved Halshug-
ning. /SorøJ.rø<s<id.**/8i9^o.9.sp.i. især billedl.:

tilintetgøre; bortrydde; fjerne; ophæve. En
stor del . . obligationer er ganske vist .

.

bragt ud af Yerden. Finanstidende.1945146.

146.sp.2. de økonomiske uretfærdigheder .

.

bringes ikke ud af verden ved indsats af

tropper. Finanstidende. 1948/49. 91. sp.l. jf.:

for at faa denne Sag ud af Verden. Lud?;,

gaa ud af verden, (nu 1. br.) dø. inden

han (3: en dødsdømt) gik ud af Verden.

Oversk.DS.III.63. Fattig havde han levet

og fattig gik han ud af Verden. iVt/s<røm.

OF.I1.93. billedl: Der findes vel en born-

holmsk Marmor, men denne er ikke benyt-

tet til Kirkebygningerne, og derfor maatte
Navnet „Marmorkirker", om de bornholm-

ske, helst gaa ud af Yerden. UJHolm.BK.
2.sp.l. efter præp. fra: Gud har taget hende
fra Verden. Tode IX.31 8. forløses fra (denne)

verden, se forløse 1. || i udtr. for at føde(s)

ell. bistaa ved en fødsel; dels i forb. m. præp. i.

(min moder) døde, da hun havde bragt mig
ind i Yerden. Schand.BS.98. De sidste fem-

ogtyve Aars Ungdom i Byen havde hun
(0: jordemoderen) hjulpet ind i Verden.

Søiberg.KK.1.111. indtræde i verden, se

indtræde 2.1. især i forb. sætte (ind) i

verden, føde ell. avle; (1. br.) om gud: give

XXVI. Eentrykt "/u 1961 76
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liv; skabe; oftest i forb. som sætte børn i

verden, denne Pligt eller Byrde (o: forsør-

gelsen og opdragelsen) paalegges Forældrene,

som de, der have sat Børnene i Verden.

Stampe.IV189. (han) troer, at Gud har sat

ham i Verden alene for at s]^ise. JSneed.IX.
92. Mangen fornem Herre . . som kun har sat

nogle grimme Vantrevninger ind i Verden,
maa misunde mig . . disse to vakkre Døttre.

Hauch.SK.lS. til Efteraaret skal (hun) sætte lo

en Lille i Yeråen.Drachm.(Brandes.Br.III.
84). hilledl.: Samtiden undrede sig over, at

(Holberg) i saa kort en Tid kunde sætte saa

mange Komedier i YQxåQX)..]^ystrøm.(Skuepl.

8). dels efter præp. til: den Frugtbarhed,
hun (o: en jordemoder) hjalp til Verden.
Søiberg.KK.I.llO. det var strengt at faa

den (o: en nyfødt) til Yerden. GGregersen.
KS.9. især i flg.udtr.: bringe til verden,
føde ell. (sj., om mand:) avle. Frands (sagte:) 20

„Ach jeg elendige Menniske! der har bragt
til Verden saadan Søn." Holb.Jean.1.6. en
Prinsesse . . som i hiin Tid hemmelig skal

have bragt et Elskovsbarn til Yerden. Blich.

(1920).Y11.102. Saaledes var det mellem
Ægteparret, da Bartholine bragte sit første

Barn til Yerden.JPJac.II.lO. billedl: De
sidste Maaneders . . verdenshistoriske Begi-

venheder bragte . . forvirrede Tankers for-

virrede Ordførere til Verden. Kierk.XIII.555. 30

(sj.) om jordemoder: bistaa ved fødslen af.

den mindste (pige). Jordemoderen . . havde
bragt til Yerden. BechNygaard. GØ. 29. (nu
l.br.) føde(s) til verden: Den 28 blev
fød til Verden min Søster Datter Leonore.
Holb.Didr.I.S. Robinson.I.l. (han) er født
til Verden og har levet sin første Opvækst
paa dette fjerne Sted. BjKornerup.Resen.L
(1928).13. se ogs. u. IL føde 3.i og 3 samt
u. nøgen 1.4. jf. (sj.): *da blev til Verden 40

baaren
[
vor Drot. Røse.Bygevejr.(1892). 76.

billedl.: et anseligt Kvantum erotiske Kvad
. . fødtes til Yerden. PHans.KK.77. se ogs.

u. IL føde 4.2. komme til verden, blive

født. Dette Creatur (0: en hund), som for-

medelst sin Skiønhed har sat Spliid imellem
2de Høyadelige Jomfruer, er fød og kom-
men til Verden for 4 Aar siden. Holb.Mel.1 .5.

de største Mænd ere komne til Verden i de
mindste Ruse. Bagges.L.1.242. *Hist (0: paa 50

badeanstalten) seer Du en af Befolkningens
Bryggere,

|
saadan omtrent som til Verden

han kom (0: omtrent nøgen) IRich.1.42. nu
oprandt den store Dag, da et Barn kom til

Verden i mit E.iem.Pont.AG.114. billedl.:

Den 15. Oktober kommer et nyt Ugeblad
til Yerden.Socialdem.^*/9l920.6.sp.3. 1 Gaar
Morges kom Sommerens første Studenter til

Verden. DagNyh.'y«1925.4.sp.3.
1.4) livet, som det former sig paa e'o

jorden, blandt mennesker; de tilstande,

kaar, der findes i samfundene, blandt men-
nesker; indbegrebet af de kaar, omskiftelser,

vanskeligheder, tilskikkelser, muligheder, be-

handling fra andre menneskers side, som livet

paa jorden byder mennesket; de ydre, person-

lige forhold, der præger et menneskes liv (vir-

ken, stræben, kamp). Jeg har haft min del

af verden (0: modgang og besvær).Moth.V132.
En Diplomat er . . altid i godt Lune, Ver-
den maa saa forresten gaae op eller ned.

Heib.Poet.YII.40. *Gør ikke Verden Dig for

tung . ,
I
Husk paa. Du er kun eengang ung.

HCAnd.SS.XI.57. den med Verden absolut

utilfredse Melancholiker. Cit. 1874. (Brandes.
Br.1.310). Verden laa virkelig saa lys foran

ham, baade Rigdom og Berømmelse. iJode.

EM.14. Det er jo min Kaabe hun har paa,

tænkte Lili . . og Manden (0: sælgeren)

sværgede paa, at det var en Model, naa ja,

saadan er Yerden. AaDons.DU.129. Ak! ak!

den Verden, vi leyer UBlich.(1920).VII.
30. Hvad er det for en Verden, vi lever i?

KMunk.DU.54. verdens maade, se I.

Maade 6.1. utak ell. skam til tak er

verdens løn, se I. Løn 1, Skam l.i. || ef-

ter præp. i, i udtr. for at virke, klare sig,

komme frem (til velstand, god livsstilling,

anset position olgn.). han begyndte nu først

for Alvor at tænke paa, hvorledes han skulde

bære sig ad med at blive til Noget i Verden
og „gjøre sin Moder Glæde". Ing.Levnet. 1.208.
stræbe efter at komme vidt eller videst i

Yerden. Kierk.IX.248. udrette noget, gøre

Lykke i Yerden. D&H. Hun skulde nok naa
langt i Yerden. LeckFischer.HM.178. især i

forb. frem i verden: Hånd vil frem, agter

sig frem i yerden. Moth.V132. han havde
med Dygtighed og Energie kæmpet sig frem
i Yerden. Brøchner. (Brandes. Br.1.131). han
vil have sin Nød med at komme frem i

Yerden. PHans.KK. 170. se ogs. frem sp.

1221". jf. (spøg.): nogle Heste . . see, at

tyve Vogne (0: et tog) kunne komme frem
i Verden uden dem.HCAnd.DB.29. jeg vilde

ikke, at (skildpadderne) skulde kjøres over,

og syntes ogsaa, at man maatte hjælpe dem
lidt frem i Verden. sa.SS.VII.223. || verden
gaar en med (PMøll.(1855).V56. jf. med
sp.ll53"&) ell. (især) imod (Moth.V132.
Falst.Ovid.23. Kierk.VIII.412. KMich.(Pol.
yiol940.13.sp.l). se ogs. u. VL mod d.2).

prøve verden, se II. prøve 3.1. tage ver-

den, som den er (se II. tage 9.2J; ver-

den er, som man tager den (Grundtv.SS.

1.106. se ogs. u. II. tage d.2) ell. (nu næppe
br.) tager sig den (Mau.II.546. se ogs. u.

II. tage 19.2). jf.: *Det Ord er sandt:
|

Verden er,
|
Som enhver

|
Tager sig dens

Væsen nær. Stub.'104. han . . tager sig Ver-

den ikke saa nær. Cit.l768.(CChrist.H.163).

jeg ved, hvad verden giver olgn., se I.

give 8.1 (og II. Stød l.s). stikke ild paa
verden, se I. Ild 3.

||
(m. overgang til bet.b)

i udtr. for at have erfaring m. h. t. livet,

menneskene, min Moster siger saa tit til mig,

du forstaar dig ikke ret paa Verden, mit

Barn, hvad dig ligger paa Hierte, det skal
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frem, om det skulde ud af din Side. Eolb.
Bars.II.3. *Han (o: præsten) kjender lidt

til Verden, men mere til Gnd.Aarestr.SS.
111.126. i Kjøbenhavn faa Børnene tidlig

Forstand paa Verden, de vænnes til at have
et skarpt Øje for det Faktiske, det Falske.

Goldschm.111.159. hun var . . saa klog paa
Verden som ti andre gamle Kvinder. <S'op/i

Clauss.R.9. forsøgt, uforsøgt i verden, se

forsøgt 2, uforsøgt 2. || i udtr. for at tingenes i'o

tilstand, det normale forløb er forrykket, af
lave. *I)et synes underligt, at Præsten Degn
vil være;

|
Men Verden er forkeert. Kyhn.

(AarbFrborg.1922.155). Er det ikke den bag-
vendte Yeråen? AndNx.MR.47. verden er af

lave, se I. Lave 1.2. den forkerte, omvendte
verden, se forkert 2, omvendt 1.3.

1.5) spec. om de goder (som velstand, time-

lige glæder, position), der kan opnaas i

tilværelsen, ell. (jf. bet. 2) om alt hvad 20

jorden rummer af skønheder, værdier,
mulighed for livsudfoldelse olgn. hvad
gavner det Mennesket, om han vinder den
ganske Verden, men tager Skade paa sin

Siel? Matth.16.26. (han) sad og røg sin

Cigar med en Mine, som om han ejede
hele Verden. Socialdem. "hal945. Sønd. 9.

sp.4. (han havde) En Gang, som han ejede

Verden. Socialdem. "/lo 1947. Sønd. 3. sp. 3. se

ogs. pisse sp.886*'. erobre verden: *Han 30

drog til Bys, forhaabningsfuld og fri:
|
Som

Vetrinær kan Verden jeg erobre. SigfrPed.

NSY.42. verden er ell. ligger, staar en
aaben: *Kjør, Postillon! blæs din Melo-
die!

I
Fremad! Verden er os aaben. fieiJ.

Poet.X.315. Du er ung og rask. Verden
ligger dig Si3ihen.KnudAnd.HH.234. gerrig
paa verden, se gerrig l.i. verden er ulige-
(lig) skift, se ulige 3, uligelig 4.

1.6) om (livet, rørelserne i) det borger- 40

lige samfund i modsætn. til den enkelte
persons liv, ell. om den virksomhed,
travlhed, larm, der præger menneskene
og deres /ærden.^£^t<;aWj havde opgivet Ver-

den, ligesom den ham. ilfoZi.jEL.i25. ieg(har)
faaet en Afsky for Verden, dens Love og dens

Fordomme. Heib.TR.nr.39.6. hvordan skal jeg

blive fri for Verden? Dens Glans og Glæde—
ja, dens Mørke og Sorg trænger jo ind i mig
gjennem alle mine Sanser. Schand.AE.335. 50

(han) havde det egentlig godt med sig selv

og Yerden..JørgenNiels.D.lO. *naar bort fra

Verdens Larm
|
hvor Frihed, Dyd og Ret

jeg varme Daare drømte, |
til dig jeg skuffet

^yer.FGuldb.11.42. Kan det christelige Sind

ikke ligesaa vel findes . . i Verdens Vrimmel
og Larm, som under Sygeleiets uvelkomne
Eensomhed? i¥«/ns<.Præd.//.70. det maatte
være herligt . . at frede om Philosophiens

stille Bolig, at ikke Verdens Larm og Møie eo

skulde naae forstyrrende åerhen. Kierk.V.67.

jf.: *Fred hviler over Land og By,
|

Ei

Verden larmer meer.lng.RSE.Vl.93. \\
(del-

vis til bet. l.i) i udtr. for at leve tilbagetrukket,

i ensomhed, spec. i kloster, nu hendes Ansigt
er gaaed af Moden, saa absondrer hun sig

fra Verden, som aldt har vendt hende
Ryggen. KomGrønneg. 11.204. forsage Ver-
den. v4p/i.^i759^. En Gjest fra Verden, som
har . . benyttet Abbediets Asylret. Ing.KE.
11.11. Jeg har aldrig levet mere stille og
indgetogent og udenfor Verden end i denne
Sommer. Heib.Hjem.236. den unge Pige for-

lader . . Livets Glæder og gemmer sig fra

Verden i et Kloster. CS Pet. Litt. 142. give
verden over, se L give 16.14. || være død
(sj. &iåøå.Vodskov.SS.12) ell. tabt (se tabe
3.1^ for verden. JHelms. G. 204. Hvo der
omvender sig til gudeligt liv (0: munke-
liv), er som død for verden. JOlr.(DGL.l.
483). Naar K. aabner en kær Bog . . er

han død for Yerden.CHans.BK.56. slaa sig

fra, trække sig (tilbage) fra (ell. ud af)

verden, se III. slaa 26.i, trække 16.3, 64.3,

56.5. vende verden ryggen, trække sig

tilbage til en ensom tilværelse ell. (jf. bet. l.i)

ikke deltage i verdslige handlinger, jordiske

glæder; verden vender en ryggen, (jf.

bet. 2.4J ens medmennesker trækker sig tilbage

fra en, er afvisende over for en ell. (jf. bet. I.4J

verden gaar en imod. Han vil nok blive ærbar
Svoger. Vi har jo været ligedan i vor Ung-
dom, og ikke vendet Verden Ryggen, førend

den vendte os Ryggen. Holb.Masc.il.2. Kom
Grønneg.11.204 (se ovf. 1.3). *Redning mig
Ingen bringer,

|
Verden mig Ryggen ven-

der. Oehl.X.88. *Dig Verden, og du Verden
vender Ryggen.PalM.U.308.

1.7) om jordelivet i modsætn. til livet

efter døden (jf. bet. 4.2), ell. om indbegre-
bet af alt det j ordiske (forgængelige, forfæn-

gelige, syndige), ell. om livsførelse, der kun
tager sigte paa det materielle uden in-

teresse for det aandelige, spec. religiøse; ogs.

(jf. bet. 2.i) m. særlig tanke paa de verdsligt

indstillede, ikke-troende mennesker. *Hvad er

det dog alt
|
Som Verden opsminker med

fauer Gesta,lt?Kingo.SS.111.214. *Verden har

forgyldt sin Pille,
|
Verden skienker Gift i

Viin,
I

Verden kan saa høflig drille,
|
Verden

er saa falsk som ^in. Stub.''66. han vil be-

tegne alt Det i Endeligheden, som bortfjer-

ner de frie Væsener fra Gud, med Navnet
Yerden. Ørst.l.162. *Verden! o Verden! hvi

frister du mig
|
Endnu under Haarene hvide?

Grundtv.(1940).V111.247. det som man kal-

der Verden, eller nøiagtigere bestemmet,

det som Christendommen kalder Verden,

Hedenskabet. ii:ierA;.Z/.i57. det svage ved

Verden hængende Menneske. Hjort.KritLit.

11.42. de vakte, som havde deltaget i Dans
og Kortspil, mens de endnu skikkede sig

lige med Verden (jf. u. skikke 2.8). llBegtr.

DF.11.26. dengang du gik i Verden (0: ikke

var omvendt), var du naturligvis Ven med
ham. NJeppesen.HH.il4. jf. u. bet. 2.4; at

tjene Gud eller Yerden.Kierk.Vlll.289.

Keed af Verden, og kier ad Himme-

76*
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len. Kingo. SS. III. 214. Jeg philosopherer,

naar jeg haver liden Helbrede; er kied af

Verden, naar hun er kied af mig. Holb.

Skiemt.)(2.^ være af verden, (jf. u. bet.

4.2^; Vare I af Verden, da vilde Verden
elske sit Eget; men efterdi I ikke ere af

Verden, men jeg haver udvalgt Eder af

Verden, derfor hader Verden 'Eder. Joh.15.19.

I veed vel selv hvor lidet jeg er af Verden.

I skal finde faae slige unge Koner som jeg;

thi jeg var tilfreds der var aldrig Dants eller

Spill i Verden, min Fornøjelse er at sidde

hiemme ved mit krheiå. Holb.Jul.5sc. ver-
den ligger i det onde, se ond 5.i. || ofte i

gen., som udtr. for at noget er forgængeligt,

tilhører jordelivet, den materielle verden (i

modsætn. til evigheden) ell. den verdslige, ikke-

troende del af menneskene. *Verdens Vellyst-

Skaal,
I

Hvori hun (o: verden) recker dig

besuckred giftig Bærme. Sort.PSkan.85. *Lad
de Kiælne gaae og græde,

| For en lumpen
Verdens Glæde. S^m^.' 73. en end besynder-
ligere Virkning frembringer ofte den gude-
lige Tale, naar den lyder ind i Verdens
T:a\e.Kierk.X.129. verdens ell. (jf.bet. i.^)

denne verdens barn, d. s. s. Verdensbarn,
denne Verdens Børn ere klogere end Lysets
Børn. Luc. 16.8. *AchI Spejler eder her I

Verdens Børn! I Træle!
|
Som med Bekym-

ring og med Uroe eder qvæle. Holb.Paars.259.
Tænk da, gierrig Verdens Barn:

|
Verdens

Guld er Skum og Ska,rn. Stub.*25. *Verdens
Børn har mange Venner,

|
Lysets Børn kun

søge een.Timm.SF.105. *De Hellige præker
om Verdens

|
Fortabelse og Synd,

|
om Ver-

dens Børn, der bunder
|
dybt i Fordærvelsens

Dynd. Hulda Lutk. Grædende Latter. (1944). 40.

jf. Verdensborger: *Som Evighedens Præst
og Verdens Borger

|
Han (o: digteren)

tolker Seklers Lyst og Seklers Sorger. Oe/ii.

XX.53. (denne) verdens fyrste, se Fyr-
ste 6.1. verdens tant, se Tant 4.

2) om (indbegrebet af) de omraader,
der findes paa jorden, og alt hvad de
rummer (især af mennesker) ; ofte (delvis til

bet. 3) i forb. al, (den) hele verden (se IL
al 1.3, II. hel 4.1, 6.2^ ell. (nu kun arkais.

ell. spøg.) den ganske verden (Visd.ll.

23. vAph.(1759). Pol.^y*1940.12.sp.l).

2.1) om jordens overflade; især om de

af mennesker beboede dele ell. alle de
menneskelige samfund; ogs. om den civi-

liserede ell. til en vis tid kendte del af jord-

kloden, fylde Verden op med Bøger til ingen
lSytte.Høysg.AO.Fort.4.'- Det skal .. holde
haardt at opvise en mere skjøn Part af

Verden end .. Sjælland. £fr2.F/,i79. (jeg)

farer fortvivlet fra den ene Ende af Verden
til den anden. Kierk.111.235. *Maalt med
Verden er det (o: fædrelandet) lille. Rich.
VL.[3]. *Verden er saa stoi% saa stor,

|

Lasse, Lasse lille. Syng med os. 2H.[overs.1909J.
12. jf. bet.2.s: jeg (a: Antonius) har indtaget
en Verden og erobret mig Siddeplads mel-

lem Guder. KMunk.E1.25. den Gode levede
i en Afkrog af Y er den. Kierk.V111.143.
En Afkrog af Verden, Thuborg.(bogtitel.l918).

den vide verden, se III. vid l.i. dersom
det at lyve var en kunst, var verden fuld af

kunstnere, se Kunstner l.i. kvinder ell. penge
regerer verden, se I. Kvinde 2.3, regere 4.1.

lyst gør folk, ellers blev verden snart øde,

se Lyst 1. || ofte efter præp. i. alting i Ver-
10 den finder hos sig Elskov endogsaa u-mæ-

lende Beesier. Holb.Kandst. 1.3. *I alle de
Riger og Lande,

|
Hvorhen jeg (o: Holger

Danske) i Verden foer.Ing.RSE.VI.250. Der
ere i Verden, lad os sige, saa og saa mange-
slags Sprog (Chr.VI: stemmer). ICor.14.10.

Han har været vidt omkring i Verden. MO.
Sygdom og Elendighed er der altid nok af

i Verden. PHans.KK.118. Der er da endnu
Venlighed til i Yerden. Pol.^'/tl940.10.sp.6.

20 *atter ene jeg i Verden øiner mig.FGuldb.
1.157. Han følte sig ene i Yerden.EBertels.
D.53. det gaar ingensteds galere (ell. under-
ligere. Mo^^. 7232^ til end i verden, se u.

II. gal 3 slutn. vi tyske frygter gud, men
ellers intet i verden, se I. Tysk 1. (et) ud-
skud i verden, se Udskud 3.2. || ofte i gen.

verdens. Al Jorden frygte Herren! alle

Verdens Indbyggere bæve for ham! Ps.33. S.

Uplettet skal du (o: Dannebrog) svinge
|

30 Dig over Verdens Sø.Ing.RSE.II.190. et
Tempel . . |

Hvor fra alle Verdens Egne
|

Mænd i Tusindtal forsamles. Heib.Poet.III.

19. om Du flygtede til Verdens yderste

Grændse, Han (o: gud) kjender Dig. Kierk.

X.279. Romerne vare Verdens Herrer. F<SO.

(jf. Herre sp. 4^*).
jf. Verdenshjørne: En

stor Mængde af Pillegrime reyse til Jerusalem
fra alle Verdens mørner. Holb.JH.11.727.
Horreb.II.326. Bornholm . . er inddeelt i

40 4 Herreder, som benævnes efter de 4 Verdens
Hjørner. Rawert & Garlieb. Dornholm. (1819).
233. jf. Verdenskant: Mange

|
Fra Verdens

mange Kanter
|

Komme.Heib.Poet.il1.42.

verdens fire vejr, se Vejr 2.3. (til ell. ved)
verdens ende (jf. u. bet. l.i^. Herfra til

Verdens Ende
|
Ér ingen Ven og Frende,

|

ja ingen Broder skabt,
|
Som jo er fød for-

tabt. )S<m&.*33. kommer ei tilbage,
|
Om I

saa skulde gaae til Verdens Ende,
|
Før I

50 mig bringe hine Tvende. Heib.Poet.V11.105.
eet Menneske, jeg, for at undgaae, vilde

flye om det saa var til Verdens Ende. Kierk.

XII.289. selv om Du til Maalet naaer,
|

først ved Verdens Ende. Rich.1.239. Verdens
Ende — var i Oldtidens Opfattelse Herkules
Støtter, dvs. Gihr&ltsir. Vogel-Jørg.BO.* 670.

se ogs. u. I. Ende 1.2 slutn. (spøg.) om sted,

der ligger afsides ell. (jf. bet. 2.2) danner
grænsen for ens hjemegn, by osv. forflyttet

60 til Verdens Ende, nemlig til Ribe, der har
altid forekommet mig at ligge som i en Ud-
ørk . . af Danmark. Molb.(Hjort.B.I.30). Vi
gik ikke længere end til „Verdens Ende",
det vil sige til Enden af Store Kongensgade



1193 Verden Verden 1194

ved Nyboder. Her begyndte Landet, Ha-
verne og Markerne. BerlTid.''Ul949.M.7.sp.l.

restauratør Nathansen (fik) i 1868 af by-
raadet (i Helsingør) . . tilladelse til „at ordne
Hamlets grav paa en til sagnet svarende
maade", hvilket han gjorde ved at flytte en
gammel mindesten fra „Verdens ende" yderst

i skoven op til kurhotellet. PoL"/, 7950.8.
sp.l. jf. Feilb.III.1039b">& Stedn.VII.lO.
X.30. alle verdens ender, se u. I. Ende 2. i'o

verdens hovedstad, (jf. Verdenshoved-
stad^ om Rom (egl. i den romerske oldtid)

(Verden.GD.1.600.Linvald.(BiogrL}XV.lS5));

ogs. (m. h. t. nuiidsforhold) undertiden om Fa-
ris (StSprO.Nr.162.23). verdens kreds, se

u. Kreds 3. verdens skueplads olgn., se

Skueplads 3 (og II. optræde l.i^. verdens
syv mirakler ell. underværker, se Mira-

kel 1, 1. Underværk 2. verdens tag, (geogr.)

d.s.s. Verdenstag(et). Pamir— Verdens Tag. 20

Mentor.(1950).sp.2377. det hemmeligheds-
fulde Land paa „Verdens Tag" (0: Tibet). B.T.
'/il950.5.sp.l.

II
i forb. m. lille; dels i udtr.

for at de forbedrede samfærdselsmidler ell.

det intimere samkvem med fjerntboende synes

at gøre afstandene mindre. Et Bindeled mel-

lem Kvinderne i Santalistan og Kvinderne
paa Vesterhoved! Verden blev lille. Elkjær.

MH.128. dels som udtr. for at man kan træffe

bekendte paa de mest uventede steder, ell. at 3_o

man uventet opdager at man har fælles be-

kendte, ell. at en nyhed hurtigt spredes olgn.

Hvor er Verden lille! . . man kan snart ikke

komme et eneste Sted hen uden at træffe

Bekendte. Soya.GAM.124. Naa, De kender
ogsaa Petersen, ja, verden er lille ! Poi,"/.

1949.6.sp.2.

2.2) om (ell. m. særlig tanke paa) det

omraade, der ligger uden for ens hjem-
sted, hjemland olgn.; især om fremmede 40

lande, udlandet (i videste forstand) og

menneskene der; ogs. om det omkr. et sted,

en bebyggelse nærliggende omraade (og dets

befolkning); omverden; undertiden m. bibet.

af større forhold end paa hjemstedet. Jeg vilde

see mig lidt om i Yeråen. Holb.Er.II.2. for

os Danske er Tydskland jo Verden. ^eifc.

Pros.VI.168. *Lacl os reise, lad os vandre,
|

Lad os fjernt i Verden ga,&e\Winth.Digtn.41.

landsbyer hvor der var få giftermål med 50

verden nåenior. Jesp. M. 44. et Sogn, der

levede . , adskilt fra Neråen. Elkjær.MH. 6.

II ofte i forb. ud(e) i verden. *Vise Mænd
fra Østerland

|
Drog i Verden ud paa Stand.

Grundtv.SS.III.106. *ud i Verden vidt jeg

vandred,
|
Og mellem Fremmede jeg gik,

PalM.AdamE.1.241. (han) vilde ud i Ver-

den for at finde sit eget. Lauesen. RV. 32.

stærkt faldende Priser ude i Verden. PoL
*ld941.13.sp.5. (billedl.:) (bogen) gik ud i eo

Verden (o: udkom) i 1102. EllenJørg.HH.146.

(delvis til bet. b) komme ud i verden,
komme bort fra hjemmet (for at tjene, lære

noget olgn.), ui bl. fremmede mennesker.

T. har havdt særdeles vel af at komme ud
i Neråen.HCAnd.BCÆ.1.201. Man lærer et

og andet med Aarene, især naar man kom-
mer ud i NerÅen. Elkjær.MH.50. den store
verden (jf. u. Storverdenj.- hvor meget
Smukt han nu skulde faae at see i den store
prægtige Neråen.HCAnd.(1919).I.79. Kor-
sør er Sjællands Port ud mod den store
Verden. BøvP.(LandeogFolk.l.(1910).567). de
boede jo saa ensomt og var sultne efter

Nyt fra den store Yerden. Buchh.FD.132.
du glade (se glad 2.5) ell. store verden
(sj. du verdenj! (dagl.) udraab, der ud-
trykker begejstring ell. overraskelse, benovelse.

hun (sukkede) af Velvære. „Aa, du store

Verden, hvor er her deiligt." OlgaEggers.Vi,
dervandrer—.(1921). 36. Du store Verden,
hvad var det altsammen for noget? Pønne-
lycke.Lt.342. Aa du Verden! at Mennesker
kunde kysse sa,ada,n. Alba Schwartz.Skilsmis-
sensBørn.(1936).115. \\ der er ej (en) ver-
den uden for Verona, citat fra Shakespeare
(RomeoandJuliet.il1.3), brugt som udtr. for

at man ikke interesserer sig for, hvad der ligger

udenfor ens hjemsted; ogs. (nu oftest) i formen
der er en verden uden for Verona, brugt

som udtr. for at ens hjemsted, snævre milieu
ikke bor være det eneste, man interesserer sig

for, at man bør have et videre udsyn. Der er

ei Verden uden for Yeron-d. Foersom.Overs.

af Shakespeare.il.(1811). 336. * Dengang du
græd, for første Gang,

|
mit Hjerte sang sin

største Sang:
|
— Der er ej Verden udenfor

Yeron&.ERode.Digte.^(1933).17. Lykke for

Videnskabsmanden i hans Pusterum at vide,

at der er en Verden udenfor Verona ! ^ifunA;.

HJ.31. en Verden udenfor Verona . . er en
umulig Tanke for den Fortvivlede paa tyve
Aa,v.EFrandsen.Ewald.(1939).12. jf.: Ingen
vil gaa i Rette med den forelskede Romeo,
for hvem Verona er blevet hele Verden. Poi.

^''Uol940.11.sp.2. Direktøren . . sendte ham
(0: en ung svensker) ud med Selskabets Skib
„Finland", saa han kunde faa Adgang til

at se Verden uden for Verona. smst.*''/al945.

lO.sp.5.

2.3) især i forb. m. attrib. adj., om del af
jordens omraade ell. en vis gruppe lande
ell. (jf. bet. 2.i) om indbyggerne i et saa-

dant omraade ell. (jf. bet. 4.8^ om alle

mennesker af en vis nationalitet ell.

tro. En Ludvig den 14de bliver en Skrek

for vor heele Europæiske Yerden. Holb.Hh.
1.3. hele den beboede og civiliserede Verden.

Rahb.Tilsk.1801. 698. den germanske og ro-

manske Verdens uophørlige Ka,rmp. Schiern.

HS.I.260. en Mand, der havde reist den

halve Verden om. Kierk.P.111.215. 1 Løbet

af de sidste Aarhundreder var der ogsaa

vandret mange Navne ind fra den vestlige

Yerden. JohsSteenstr. MK. 77. Islams vidt-

strakte \erden. JohsPed.AB.18. jf.bet.Q: da
han (0: Columbus) fandt den frelsende 0,

|

forgik hans Drøm. |
Der skød sig en Ver-
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den imellem ham | og den yderste Strøm.
JVJens.Di.22. den gamle og den ny ver-
den, om de a/ oldtidsfolkene kendte verdensdele

(Europa, Asien, Afrika), henh. Amerika (og

Australien). America Kaidis ellers den Ny
Verden, som for Ao. 1492, os Europæer ey
haver været bekiendt. Pflug.DP.1138. »Ha-
vet, som i Vest adskiller

[
Den ny og gamle

Yerden.Oehl.Oberon.5. Steenshy. Geogr.llO. jf.:

*Der er ingen Gud i de rasende Bølger,
|
der

er Christofer Columbus' Hjærte,
]
som skabte

en ny Verden
|
ud af sin Verdenssmærte.

JVJens.Di.24.
2.4) om jordens indbyggere i al olm.:

menneskene, især m. henblik paa deres fæl-

les egenskaber; menneskeheden; især dels

om massen af mennesker i modsætn. til det

enkelte individ (ell. hans familiekreds olgn.);

dels om de folk, hvis meninger, dom berører

en, om offentligheden (og dens meninger);
ogs. om publikum, offentligheden uden for ens

hjemsted, hjemland (i den civiliserede verden).

Hvem slog den 4de Deel af Verden ihiel? . .

Det var Cain, som slog sin Broder Abel ihiel.

Holb.Er.III.3. Verden examinerer icke hvor-
dan en Ting sættes i Verk, men hvordan
den falder ud. sa.Jean.V.5. *Svire inden lukte

Døre,
I

Ligner en Mahomedan;
|
Vi vil lade

Verden høre,
|
At her er et christent Land.

Skuesp.X.16. *Fra Himlen er du faldet,
|

Du Danmarks Helligdom!
|
Did har du

Kæmper kaldet,
|
Som Verden leder om.

Ing.RSE.11.188. Verden taler, som natur-

ligt er, om denne Verden, ene og alene om
denne Verden, veed ikke af, vil ikke vide

af, at der er en anden Verden. Kierk.XII.425.
De to . . Malere rivaliserede, medens de le-

vede, om det engelske Publikums Gunst og
senere om Verdenens. EHannover.NA.16. Ver-
den tænkte, at de to Søstre hædrede deres

Veninde for at gøre godt, hvad Broderen
havde ioihrnåt. Isak Din. FF. 289. al ver-
den, se Alverden 1. (1. br.:) *Tyveri, min
Søn, er syndigt,

|
Det er stygt for Gud og

Y er åen. Hrz.D.11.64. Nu har jeg tjent ham
i saa lang Tid og holdt Huus for ham —
det forstaaer sig, saaledes at jeg kan for-

svare det for Gud og Yerden. Hrz.IV137.
verden vil bedrages, se L bedrage 1.

||

ofte i gen. Faderen udsendte Sønnen, at

være Verdens Frelser (1907: til Frelser for

Yexden).lJoh.4.14. see, det Guds Lam,
som bærer Verdens ^jrvål Joh.1.29. Verdens
Aand, den almindelige Tæukemaade i Ver-
den; Mængdens Tænkemaade. Le</j.fl8^(?^.

Verdens Y)om. Kierk.V.202. verdens øjne,
se Øje.

3) om universet, altet (IL2), ell. del
deraf; dels om hele universet med alle dets

solsystemer, kloder, dels om enkelt solsystem

(jf. Solverden^ ell. klode; ofte om jordkloden
(og den derfra synlige del af himmelrummet).
3.1) t ent. din Haand, som . . skabte Verden
af et formløst Stof. Fisd.ii.i8. Jorden er

stor, det er fast den halve Deel af Verden.
Holb.Er.III.2. Under Navn af Verden ind-
befattes i Almindelighed baade Himmel og
Jord, med alt, hvad som derudi befindes.

Balle.Lærebog.5. reise omkring Verden (o:

jorden rundt). MO. Hav og Himmel gik i

et som een blaa smilende Verden. JFJens.
RF.72. billedl: (Johs.V. Jensen) er de
fem Sansers uindskrænkede Hersker . . men

10 Tankens forunderlige, mægtige Bygmester
lyder kun ugerne hans Bud, og sjælden
bliver der derfor Verden af hans Kaos.
HarNiels.TT.1.113. i betegnelser for jorden
som en kugle, klode: de Portugiser skulle have
Brasilien, og der fra det halve hemisphæ-
rium og half Parten af Verdens Kugel mod
03ten.Pflug.DP.1179. Verdens Klode. LTid.
1725.583. (1. br.) om globus: Jeg ønsker mig
en „Verden" . . for saa kan Onkel Cai vise

20 mig, hvor I har været; men den er maaske
for dyr. KBirkGrønb.KD.347.

||
(poet.) i be-

tegnelser for jorden forestillet som en ø i

verdensrummet: »hvilken salig Jubel, skjønt
alt er tyst,

|
medens Lyset lander paa Ver-

dens Kyst. JakKnu.(HøjskBl.l891.379). ver-
dens ø: PoulPed.DP.(1937).97. »Christus,

evindelig vor Drot,
[
Kom nu i Kveld til

Verdens Ø.Grundtv.SS.I.341. »Hvorhen vi

saa færdes paa Verdens 0, |
Vi aldrig det

30 Land (o: Norge) skal glemme.Hauch.SD. I.

146. »Nu sige Helten vi Farvel, min Læser!
|

Thi denne Verdens han har forladt. PalM.
V355.

II
det store verdens lys, se I.

Lys 7.1. verdens (almindelige) sjæl, se

Sjæl 1.2. verdens skabelse, se I. Skabelse
3.1.

II
den store verden, (jf. Storverden;

nu sj.) universet; verdensaltet, vor Jord er

ikkun en Atomus og et Sands-Korn imod
den heele store Yerden. Holb.Ep.IY65. vAph.

40 (1759). II (jf. bet. 2(.i)j i talem. (om hvis

forklaring henvises til Kalveskind 1/ som
tro, at (hele) verden hænger i et flyn-
derskind, et kalveskind, en kattehale
(Krist.Ordspr.382. Elkjær. RK. 128) ell. en
slynge, se u. Flynderskind, Kalveskind 1,

L Slynge 3. 3.2) i flt. (om de enkelte kloder

ell. solsystemer). Eolb.MTkr.136. »O Ver-

deners Fader! —
|
Saa sang jeg — Du

Stærke! — Du Viise! —
i

(ind\Ew.(1914).

50 III. 89. Bagges.JJngd.il. 161 (se u. bet. 4.i).

Vinterhimlen over hans Hoved, hvori fjerne

Verdner \Avakede.Eauch.I.380. Som et uen-

deligt System af Verdener er Universet selv

uden endelig begyndelse. Rasm Niels. Natur
ogAand.(1873).172. *(freden) glider saa sag-

telig fra det blaa,
|
hvor evige Verdner lyd-

løst gasi.ThøgLars.J.^(1904).44.

4) næsten kun i forb. m. attrib. bestemmelse

(adj., pron., gen.) ell. som 2. led af ssgr., om
60 bestemt form for tilværelse, eksistens ell.

(og) det sted, de omgivelser, det milieu,
hvor den hører hjemme; ogs. om ind-
begrebet af væsener, fænomener, der
har fælles kaar, betingelser, danner en
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gruppe, et system. 4.1) i betegnelser for

(livet, forholdene i) universet ell. ver-
den (1), betragtet m.h.t. dets art ell. paa
en vis tid, et vist stadium (jf. For-,
Urverden^, ell. betragtet som en af flere
muligheder, (ifølge Talmud) forsøgte (gud)
for Tids-fordriv at skabe adskillige Slags
Verdener, men, som ingen blev efter hans
Hoved, saa ødelagde han dem igien, indtil at

de Reisende. Balle.Bib.1.57. 4.2) (jf. Skygge-
verden^ i betegnelser for den jordiske
tilværelse i modsætn. til andre tænke-
lige tilværelsesformer, især (jf. bet. l.n)
som modsætn. til tilstanden efter døden, det
hinsides (se bet. 4.3^; i forb. som støvets
(se Støv 4.4^, den nærværende (Gal.1.4.
Mynst.Betr.II.50) ell. (især) denne verden
(jf. denne sp. 62P^). Mand kand disputere.

han hittede paa at skabe den Verden, som lo om jeg døde til Lands eller Vands; thi j

vi nu ha.\e.Holb.Kh.719. Gud kunde aldrig

tænke en Verden, endsige tusinde Verdener,
der vare mulige, men ikke bleve valgte
af ham. Brøchner.Overs.af Strausz: Troeslære.I.

(1842).550.
II

den bedste verden, den
bedste af alle verdener (efter udtalelse

af filosoffen Leibniz, se ndf.; jf. ogs. u. Jord
sp.827*^) om verden (1, 3.i) som et fuld-

komment værk af gud. Adskillige anseelige

jeg
gik temmelig fugtig af denne Yerden. Holb.
Jep.II.l. denne Ufuldkommenhedens Yer-
den. Lehm.111.4. Jesper Brochmand . . frem-
hæver denne Verden som Djævlens Verden.
CSPet.Litt.427. forlade denne verden, se 1.

forlade l.i. skikke sig lige med denne ver-
den, se skikke 2.3. || ikke være af denne
verden, ikke være noget jordisk, verdsligt.

mit Rige er ikke af denne Yerden. Joh.18.36
Mænd, blant hvilke ere Leibnitz og Wolff, 20 * Kirkens Vel er ej af denne Verden,

|
Ej

foregive, at den skabte Verden er af alle

Verdener, som Gud kunde skabe, den beste.

Holb.Ep.IH.231. Herimod (0: mod Bayles
anskuelser) søgte Leibniz i sin Théodicée,
som udkom 1710, at vise Overensstemmelsen
mellem Teologi og Filosofi og at begrunde
den Paastand, at den virkelige Verden er

den bedst mulige Yerden. Høffd. FE.H. 343.

hvorledes gik det nu Karel Capek i den

Ti'n de-Kjærven er dens ^ylde-^ten. Grundtv.
PS.II.533. jf.: Julen var jo . . en Fest for

Guds Rige, og i deres barnlige Religiøsitet

frygtede (børnene), at Stegen skulde være
af denne Yexden. AWinding.Vag.l2. i udtr.

for ikke at forstaa sig paa ell. interessere sig

for det praktiske liv, det almene: En Affekta-

tion hos lærde Mænd og Genier er det, at

synes ei at være af denne Verden. De høre
bedste af alle Verdener ?Ti7sA;.2939.7.154. ^7..- 30 med Fryd deres Koner tale om deres Di-
*Hver anden Verden ufortalt,

|
Jeg ingen

bedre kiender.
|

Reis, hvem der vil, med
Montgolfier,

|
For nye Verdner at besee!

|

Mon Vinen der er sødere? Bagges.Ungd.IL
161.

II
i betegnelser for tidsalder i menneske-

hedens historie og (ell.) forholdene, livet i

denne tidsalder ell. (jf. bet. å.s) om de slægter,

der lever paa en vis tid (jf. Efterverden/
den første verden (0: guldalderen). Moth.

straction. Sorgløshed og Ukyndighed i det

daglige Livs Anliggender, da de ei ere af

denne Yexden.PMøll.(1855).111.179. \\ han
(er) et uegennyttigt Væsen, alt for god for
denne Y exden.PoW/A940.9.sp.6. \\ han
hører ikke til denne verden ell. (jf.

næste gruppe) lever ikke i denne ver-
den olgn., han er livsfjern, gaar helt op i sine

interesser og tanker. MO.^ \\ efter præp. i.

V131. *Vor kloge Verden (0: vor tid) nu slig 40 hvo som taler imod den Hellig Aand, ham
Daarlighed (0: overtro) ej lider. Holb.Sat.I.
A7.f distingvere imellem den nys skabte og
nu værende Yexden. sa. Ep.IV. 65. *Heden-
old! din Verden ioxgi\!i.Bagges.SV.232. *Folk
kan knuses, Slægter dø,

|
Landes Sæd for-

ødes,
I

men af Ungdomsevnens Frø
|
nye

Verdner fødes. Drachm. (MBredsdorff&Nutz-
horn.Den nye Sangbog. (1884).146) . Middelalde-

rens, den moderne Yerden.VSO. en svun-

skal det ikke forlades, hverken i denne
Verden, ei heller i den tilkommende (1907:

kommende) . Matth.12.32. De og Vilhelm vare

saa alligevel de to Mennesker, han holdt

meest af i denne Yexden. Hrz.IV140. hun
hørte og hun ikke hørte, som man jo skal

i denne Verden, for at leve i sin gode

B.ohghed.HCAnd.(1919).II.368. det bliver

ikke i denne Verden (0: aldrig). GunildLars-

den Verdens store Mindesmærker. D&H. i 50 datter.(1871).13. || i gen. Viisdom tale vi

forb. som den gamle (ældre), nye(re)
(sidste) verden, (nu l.br.) om menneske-

heden i gammel (ældre), henh. nyere tid; ogs.

spec. om menneskene, tiden før, henh. efter

syndfloden (jf. Leth.(1800)). (gud) sparede

(ikke) den gamle Verden, men bevarede
Noah. 2Pet.2.5. *0m gammel Verden man
maa ej saa meget prale

|
Paa den og voris

tiid jeg liden forskiel seex.Holb.Paars.270.

iblandt de Fuldkomne; dog ikke denne Ver-

dens Viisdom (1907: en Visdom, der ikke

stammer fra denne Verden^ . . men vi tale

Guds Viisdom. i Cor. 2. 6. *Denne Verdens

Vold er meget udru . .
|
Denne Verdens

Lyst . .
I

Denne Verdens Vid . . |
Denne

Verdens Konst . .
|
Denne Verdens Grund

. .
I

Denne Verdens Dom . . |
Denne Ver-

dens Løn er et liel\edgxin.Grundtv.(1940).

Den sidste Verden man saa vit maa give eo VIII.406. Hauch.SK.40 (se u. hævngerrig 2)

ret,
I
At den slaar Folk ihiel, og synder

meere net. sa.Sat.I.A5.^ I den ældre Verden,

som den nyere, erfarede Mennesker, hvad der

andensteds gik for sig, ved Fortællinger af

Langt mere frugtbar var hans brændende
Kærlighed til denne Verdens Herligheder.

HBegtr.DF.IV280. den rige Mand, der ejer

alle denne Verdens Goder. OFriis.Litt. 171.
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(jf. bet. 1.3] nu ikke i rigsspr.) paa denne
verdens jord, her paa jorden; i dette liv.

dersom Du vil tiene mig, saa vil jeg give

Dig alt hvad Du vil forlange af mig paa
denne Verdens Jord. FruentTid.l770.nr.l. 5.

sp.l. Kollerød.40. jf.: *Der er en morsom
Mand,

|
Som der forundre kan

| De mange,
som bebor |

Den store Verdens Jord. Fiseom
„Tordenkalven".(1887). 2. denne subluna-
riske verden, se sublunarisk. 4.3) i be-

tegnelser for livet efter døden, det hin-
sides. Om jeg var død denne Nat, var jeg

gaaet over i den næste Verden som en Egoist.

NHoffmeyer.RomerskeDage.(1927).93. Ønsket
om at indgaa til en bedre Verden er dyb
Alvor. OFriis.Litt.229. hin verden, se hin

1.2. den tilkommende verden: Matth.

12.32(se sp.ll98*^). Mynst.Betr.II.50. || især

i forb. den anden, en anden verden, se

anden 2.3, 4.2. i forb. det er af den an-
den verden, (dagl.) det er taabeligt, hen i

vejret, jeg (indser), at det er af den anden
Verden, at jeg sidder her og begynder paa
denne É][>istel. HomoS.F.107 . D&E. svare i

den anden verden, se u. I. svare l.i slutn.

4.4) i betegnelser for (andre) tilværel-

sesformer og (ell.) indbegrebet af de dertil

hørende omgivelser, væsener, fænomener (i

reglen betragtet som sidestykke til menneske-
livet), som skyldes mytologiske, over-

troiske forestillinger ell. fantasi, drøm,
trylleri ell. et skin (jf. ssgr. som Aande- (1),

Drømme-, Fabel-, Fantasi-, Gude-, Skin-,

Skygge-, Trylle-, Underverden (2)). nu vil

jeg kun anmærke en Omstændighed . . Den
nemlig, at Forstanden helst befatter sig

med alt det som er uden for os . . at den
beskjæftiger sig med heele Verden, og selv

leger med de Verdener, som Indbildnings
Kraften ska,her.Ew.(1914).IV88. *Min Tanke
dvæler helst i Evigheden.

|
Og ikke første-

gang har Aanders Verden
|
Sig aabenbaret

for mit Øie \ukt.Oehl.(1841).V72. Gud og
hans Verden saae han over sig som noget
Mørkt, Forfølgelsessygt, Noget der ubetinget,

i Kraft af sit eget Ord, havde Retten paa
sin Side. EChristians.Hj.l05. Man ser (i Adam
Homo) Mennesket i Kunstens Kongekaabe
som Hersker i Skinnets Verden (o: teatret).

VilhAnd.Litt.III.518. se ogs. u. overnaturlig

1 slutn. jf. bet. 4.5 : en Plan der forekommer
mig at høre hjemme i Fantasiens Verden,
Cit.l940.(FemlangeAar.43). Vi maa nu for-

lade Fantasiens Verden og gaa over til Virke-
ligheden. »SøWerødB.iS^^. 45. 4.5) i beteg-
nelser for fænomenerne, foreteelserne
m. h. t. deres fremtrædelsesform, deres
legemlige ell. ulegemlige karakter, som
liggende udenfor ell. indenfor mennesket, som
noget fysisk ell. psykisk olgn.; ogs. om ind-
begreb, system af sansninger, tanker, ideer,

forestillinger af en vis (angiven) art (jf. ssgr.

som Aande- (2), Erfarings-, Idé-, Legem-,
Sanse-, Tankeverden^. *begge Verdner (o:

den ydre og den indre, virkelighedens og aan-
dens verden) . .

|
I hvilke Mennesket paa

Jorden hoer. Heib.Poet.IX.489. Saaledes vor-
der endelig gjennem den dybe Forfærdelse
paa Gravens Rand en Udsigt aabnet til Be-
frielse fra den lavere Verdens Lænker og
til Forsoning med det høiere Liv. Hauch.
SK.II. Aandens Verden blev under Hjemløs-
heden Jødefolkets sande Hjemsted. iVa^/'ians.

10 GB.59. især i forb. som den aandelige (Heib.

Pros.1.117), fysiske (Rask.Br.1.178), legem-
lige (MO.^ Lefolii.SG.l), materielle (Conv
Lex.XIX.70. VSO.), oversanselige (se over-
sanseligj, sanselige verden, den indre, ydre
(ell. udvortes. Hauch. SK. i. se ogs. u. udvor-
tes 2.3) verden: den ydre Verdens Begiven-
heder. jff;;or<.iiLn<L47./.68. Overalt sætter han
den indre Verden over den ydre. CC Lassen.
Stuckenberg.(1923) .62. 1 de senere Digte har

20 Thøger Larsen underlagt sig den ydre, syn-
lige Verden. ChrNBrodersen. ThøgerLarsen. I.

(1942). 223. den virkelige ell. virkelig-
hedens verden: er den Verden, Bøger og
Forelæsninger lære os at kiænde, den virke-

lige Verden, vi komme til at leve i?Rahb.
Fort.11.187. den almindelige Virkelighedens

NGxdQn.Hauch.ÆA.154. Al Poesi, som går ud
på Fremstillingen af det Reelle, lever blot

i den virkelige Yerden. Hjort. Krit Lit. 1.93.

30 I Virkelighedens Verden kan du være uden-
for, men da noget fik Realitet, vidste du
dig med. PlaCour.Fragmenter.(1948).45. jf.:

(køterens) skrattende Gøen kalder mig bru-

talt tilbage til Nuets Yerden. Riget."/il912.

2.sp.2. 4.6) om indbegrebet af væsener ell.

naturting, der danner en helhed, grup-
pe, et system, og det dertil hørende milieu,

liv, ell. om det samfund af dyr, planter,
der findes et sted, ell. om det liv, der rø-

40 rer sig i et vist dyre-, plantesamfund.
den menneskelige Verden. ikfO.* den organi-

ske Verdens Besta,aen.Veirlære.(1854).25. De
samme Stoffer, som for Hundredtusinder
af Aar siden dannede Stenenes, Vandenes,
Planternes og Dyrenes Verden, danne dem
endnu den Dag i Dag. Op/B.V//.6. Før og
under Istiden havde der i Syd- og Mellem-
Europa udviklet sig en rig Verden af Fugle
og Pattedyr, i^rem. DiV. 356. jeg var uset

50 Vidne til megen Elskovsfryd og Lykke
i Graaspurvenes \erden. KnudPoiils.BD.71.
naturens verden, se I. Natur 4.1. || især i

ssgr. som Blomster-, D)rre-, Fugle-, Insekt-,

Mineral-, Pattedyr-, Planteverden; som eks-

empler paa sjældnere ssgr. af denne art kan
nævnes: I den holoedriske Klasse er her ikke

mindre end 9 Symmetriplaner, og her fore-

kommer de fladerigeste Enkeltformer i Kry-
stalverdenen. ,Sai.*Z/ ¥796. *hvor bøiet Blad

60 en Ormeverden skjuler. i^GwWft.77.245. (blæk-

spruttens øjne) iagttager alt, hvad der fore-

gaar i den lille Vandverden (o: akvariet).

BøvP.III.486. Demeter, Frugtbarhedens og
Væxtverdnens Gudinde. Cantii. 1.224. 4.7)
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indbegrebet af (andre) ting, fænomener
(især: menneskelige foreteelser), der danner
et hele, et system, et rige (3.2) for sig (med
særlig tanke paa de rørelser, tidviklinger, der

kendetegner det), ell. indbegrebet af alt hvad
der findes indenfor, rører sig paa, angaar et

vist (især ved en gen. ell. 1. ssg.s-led angivet)

omraade. Poesiens Yerden.Kierk.II.llO. Vi-

denskabens og Kunstens Yerden. smst.VII.
250. Bønnen er en egen Verden, der kun
kjendes af dem, der leve i den.Afonrad.BTf7.
Yderlighederne i Følelsernes Verden ligge

nær og i hinsindeJi.Kofoed-Hansen.DL.lOé.
Kiærligheden aabnede en heel ny Verden
for hendes Blik. VSO. Man kan roligt hen-
vise hele denne Historie til Fablernes Verden.
CSPet.Litt.273. Bogens Verden, tidsskrifttitel.

1918. Fra Sprogets Yeiden. Brøndum-Nielsen.
(NatTid.^yil937.9.sp.6). tankens, tonernes
verden, se I. Tanke 8.3, I. Tone l.i. jf. ssgr.

som Bog-, Skrift-, Sprogverden. 4.8) kreds
ell. indbegreb af personer, der har samme
virksomhed ell. interesser; indbegrebet af
de personer, den virksomhed, de vilkaar, der

er knyttet til en ting, en institution, et forhold,

som er deres virkefelt, interesse olgn.; ogs.

(jf. bet. 6): kreds, hvor livet former sig
paa en vis maade. Jeg har . . søgt meget
faa Bekjendtskaber, da de fleste ikke ere

af min Yerden. Rask.Br.1.357. den diploma-
tiske YeTden.Kierk.XIII.328. Hun har . .

fulgt godt med i alt, hvad der skete, baade
i og uden for Skolens Yerden. KvBI.'/t1913.

l.sp.3. en af disse Sager, der sætter hele

den juridiske og merkantile Verden i Be-
vasgelse. PLevin.Hjeni.(1919).20. jeg har al-

drig dyrket Bekendtskaber i nogen af de
Verdener, der regerer her i Verden: i Fi-

nansernes, Diplomatiets, Teatrets, Kirkens,

Kunstens, Adelens eller Urtekræmmerfagets.
Frejlif Olsen.Enkbh.Journalist.(1922) .12. den
akademiske Verden. Socialdem.^*/»1945.5.sp.2.

den litterariske, litterære, lærde (Holb.

Ep.IV338. Gram.Breve.24. Rask.Br.1.1 12. jf.

u. lærd 2.2), studerende verden, se litte-

rarisk 2, litterær 2, studere 4.1. i talrige

ssgr.; dels m. personbetegnelse som 1. led, som
Forbryder-, Forfatter-, Kunstner-, Lægever-
den (Schleisner.AsphyxienogDøden.(1868).4.
D&H.1.618); dels m. betegnelse for ting ell.

forhold som 1. led, som Børs-, Forretnings-,

Handels-, Kunst-, Læse-, Penge-, Penne-,

Skole-, Teaterverden.
||
(nu 1. br. i rigsspr.)

om (samtlige) personer af sa. køn ell. alders-

trin (især m. h. t. interesser, aandeligt stand-

punkt olgn.). Udvalgte Eventyr og Fortæl-

linger. En Læsebog for Folket og for den
barnlige YeTden.Molb.(bogtitel.l843). jf. ssgr.

(især brugt i best.f.) som Børne- (Gylb.(1849).

X.16), Dame- (PHans.H.13), Kvindever-
den(en) (s. d.). — (nu kun dial.) om (men-
nesker af) en vis generation: den unge (ell.

yngrej verden, den unge (yngre) generation;

unge mennesker. Moth.V131. den Kjærlighed

til den yngre Verden, som ligger i den Ældres
'Natnr. Gylb.KY65. Feilb. den gamle ver-
den, den ældre generation ell. (især) indbe-
grebet af de skikke, den leve- og tænkemaade,
der findes i ældre tid, hos den ældre generation.
Moth.V131. Jeg er en gammeldags Mand og
rætter mig efiter den gamle Yerden. Holb.
Stu.III.5. meesten alle qvinderne hår qvit-
teret moden, med at bære belter, undtagen

10 de. som endnu lever efter dend gamle Verden.
JacBircherod.R.26. Ganske hørende til den
gamle Verden, iagttog Han paa det omhygge-
ligste de indførte Former og følede sit eget
YæTd.JKHøst.Erindringer.(1835).68. især i

forb. (være) af den gamle verden. Moth.
V132. jeg lader disse gode Folk snakke, de
ere af den gamle Verden, og vide ikke at
leve. JSneed.1.350. opdragen paa en simpel
Maade af Faderen af den gamle Verden.

20 JJPaludan. Er. 3. Tanker og Lfdtryk lempes
. . saaledes at de (er) Folk af den gamle
Verden ei for nymodens og Kraftgenierne
ei for gdkmmelda,g%.Stoud.Emb.72. \\ kreds af
personer, der socialt ell. m. h. t. levevis dan-
ner en enhed ell. er at betragte som et sam-
fund, selskab for sig (jf. Halv- (2), Selskabs-,

Underverden (B)); ogs. om livet, som det

rører sig i saadanne kredse (jf.: hun saa det

første . . Glimt af Datidens københavnske
30 Natverden. Z?;M"/2i9i3.Z.sp. i;, hele den

galante Verden er ude at spadsere. PA^ør^.
EnVartouskonesKanefart.(1845).4. i sit Væ-
sen havde (han) Noget, der bragte Fornøje-

lighed, et Pust fra en livligere Verden, et

Glimt af FoesL Goldschm.V111.44. Sandsyn-
ligvis vilde Følgerne af deres Besøg snart

manifestere sig i den underjordiske Verden,
hvor den bolschevikiske Agitation udsaar sin

onde Sæd. Holstein. Ts. 123. den elegante
40 (Høyen.Breve.95. PHans.H.45. se ogs. u. ele-

gant 1), fine (Bagges.L.I.350. Læsning for

den fine Yerden. FJHans.(tidsskrifttitel.l829-

30). paa d'Angleterre, hvor den finere Ver-

den souperede. Blækspr.1919.2), fornemme
(Holb.Kandst.il1.4. Det var hos Lord Palmer-

stone jeg gjorde min første Indtrædelse i den
fornemme Yerden.HCAnd.BCÆ.II.6. Etlar.

SB.103), polerede (se polere 2.2), rige
(Høyen.Breve.95), smukke (se smuk 6.3^

50 verden, den store verden, (jf. u. Stor-

verdenj (personerne, der tilhører) den kreds

i et (større ell. mindre) samfund, der dannes

af de fornemme, fremstaaende, toneangivende;

ogs. om livet, som det leves (med selskabelighed,

forlystelser) i disse kredse, den kiøbenhavnske

store Verdens Aften, som da først begynder
naar Almuens Aften er til Ende. Tode.ST.II.

27. Greven syntes bestemt til at spille en

Rolle i den store Yerden. Gylb.Novel.11.142.

60 *Fra Staden ud den store Verden flytter.

PalM.1.63. 4.9) sted, hvor livet leves som
i et hjem ell. samfund, især forholdsvis af-

sondret fra den øvrige verden; indbegrebet af

de ting, forhold, der danner rammen om ens
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(daglige) liv; i videre anv. om indbegrebet

af en persons sysler, interesser, tanker, fore-

stillinger. Skibet er en nye Verden, hvis

Indskrænkning giør, at enhver Gienstand

udenfor samme er os desto interessantere.

MCBech.TJ.137 . Dagligstuen og Borgestuen

var to skarpt adskilte NQxå&nQX. Egeberg.

M.33. Studenterlivet er ikke mere en Ver-
den for sig selv.Studenterbogen.(1896).295.

Jeg bor paa et Hotel, som er en Verden lo

for sig. Det mægtige Kompleks har 400
Senge.AWinding.Vag.140. Skolen er en Ver-

den for sig. Scherfig.FF.48. \\ efter gen. ell.

poss. pron. * Barnet, hvis rolige Verden kun
gaaer

|
did, hvor Faderens Have sig ender.

FGuldb.1.14. det experimenterende Individs

Vilkaarlighed, der paa eengang er sin egen
Verden og selv Skjebnen i denne. Kierk. 11.90.

Niels . . var hurtig til at undertrykke Alt

det hos sig, der ikke var af Eriks Verden. 20

JPJac.II.59. hans Hustrus Verden var blandt
deres Børn. AFriis.BD.11.339. \\i udtr. for at

en person lider skibbrud i tilværelsen, mister

alt, bliver ruineret, desillusioneret olgn.: *Du
(0: min pibe) blev brun, og Du blev brændt,

|

og Du gik ud, og Du blev tændt;
|
en Verden

gik itu for mig —
|
men hel beholdt jeg Dig!

Drachm.HI.257. De faar tilgive en Mand,
der oplever sin Verdens Undergang. Bergf-

strøm.KarenBorneman.(1907).84. i forb. m. 30

styrte (jf. u. bet. l.i^; Jeg tænkte tit, at

en Mand, der havde mødt Skæbnen, som
havde set en Verden styrte sammen, kunde
leve her (0: paa et ensomt sted). Hoffmann.
Blaanende Danmark. (1919). 30. Hvis Stine

havde givet hende Fred ved at vise Lige-

gyldighed, var hendes Verden styrtet sam-
men. jBaae.(jL.72.

II
(i forb. m. gen. ell. poss.

pron.) om hvad der optager en helt og holdent,

betyder alt for en, er ens eet og alt: *To brune 40

Øjne jeg nylig saae,
|
I dem mit Hjem og min

Verden laae. HCAnd.SS.XII.66. *min Verden
bor i dine dybe Blikke. Røse.Bygevejr.(1892).

143. Han er hendes Verden, hendes Alt. VSO.

II
ofte i forb. lille verden, den ovennævnte

lille Jægerspriisiske Verden. CFWegener.A.ll.

67. Man havde vænnet sig til, at han (0:

en lille dreng) kun levede i sin egen lille

Verden. Kun Smilet forbandt . . hans Ver-

den med vor. Johs Wulff. T. 56. Universite- 50

tets lille Yeråen. Kbh.sUniversitetsFest*U1945.

(1946).9. jf.bet.i.n: Denne By (0: Paris),

en lille Verden for sig selv. BalthBang.S.95.
en lukket verden: Denne Grøft i Mosen
var en lukket Verden, et Vandkina. Fomars-
bogen.(1917).93. Barndomshjemmet er en
lukket Verden for alle andre. Roos. HS. 7.

Familiens „lukkede Verden". Pol. ^»1946. 8.

sp.l.
II

om det paa en scene, paa maleri, i

en tale, et litterært værk olgn. skildrede mi- eo

lieu, liv, tanker osv. den nye Verden, et nyt
gehaltfuldt Digterværk &SibneT.Hr2.ST.158.
(Ingemann) skaber sig en Verden af Blom-
ster, Fugle og Børn, hvorfra alt Ondt er

lukket ude. HBrix.TH.102. Op mod Bjørn-
sons solbeskinnede Verden af aaben Natur
og hjemligt Samliv staar Ibsens indeluk-
kede Skyggeverden. Nathans.P.20. den billed-

dannende evne, som sætter Johs. Larsen i

stand til at skabe en lille sluttet verden
på det mindste blad papir. EKonstantin-Han-
sen. Samliv med dansk kunst. (1937). 43. 4.10)

(jf. bet. &) om alt hvad noget rummer,
indeholder , især af noget interessant, ypper-
ligt, livfuldt ell. kompliceret, ell. om hvad der

danner en sammenhæng, et hele. (Paris)
gjemmer en heel Verden i sit Indre, fl^attc/i.

MfU.16. hellenske Heroer, romerske Guder,
Skygger fra Kelternes fantastiske Sagn stod
(i de irske klostre) Side om Side med kristne

Martyrer og Helgener; af denne brogede
Verden fik norske Kjøbmænd og Vikinger
et (jl\m.t.Yodskov.SS.97. hvert Foldeparti

(0: paa en figur) . . er en afsluttet Ver-
den. FrPoulsen.KGK.208. Et Numer af Times
er en Yeråen. Pol.*/iil920.9.sp.l. den Andagt,
den stille Begejstring, hvormed han hang
ved denne Marmorverden (0: Vatikanets

antiksamling). Goldschm.Y 24. om (alt hvad
der rører sig i) et menneskes bevidstheds-, fø-

lelses-, tankeliv: *Sig i dit Indre rører
|
en

umaalt Verden nu.Winth.ND.112. *Hun bar
en Verden i sit eget Indre,

|
Hun mærked

endnu Tankens fulde Strøm
|
Bevæge sig i

Mindets rige Dr0m.PalM.Poes.il. 229. Mit
Hoveds Verden og mit Hjertes Verden er i

indbyrdes Sipliå. Brandes.XIY417. Men her-

inde — det myldrer med Rytmer og Rim
og Klange, med Billeder, Mennesker, Skæb-
ner — Verdener, Verdener, der dør sammen
med mig. Gabrielsen. (o: KMunk).EwaldsDød.

(1943).6. 4.11) hvad der betragtes som en
verden (1) i lille format, sammenlignes
med en verden (1). || om omraade m. henblik

paa naturforholdene, endeløse Dagmarscher
gennem en uddød Verden af vejrsprængte

og afsvedne Stenmasser. Pont.EY 27. Bor-
gen vender

]
mod to Verdener:

|
Taager,

Tykning den ene.
|
Luftblaa Kyster . .

|

ejer den anden. JVJens.VL.il. de Indfødte

havde en Verden af utilgængelige Bjærge og

Urskove i Ilyggen.Tilsk.1921.1.395. jf. Sand-
verden.

II
om stor by. London og Paris er

Verdener imod vor Hovedstad. Tode.7Z.27i.
denne Verden af en Stad (0: London). Heib.

Poet.X.74. den uendelige Verden, som hedder
London.PoU*/»1940.2.sp.4. jf.bet.å.9: der-

som man seer til Indbyggernes Mængde, kand
(Paris) aliene udgiøre en liden Verden.
Overs.afHolb Levned. 68. vi (naaede) Paris,

den store Stad, som nogle kalde en liden

Yerden. EPont.Men.II.67. \\ om mennesket,

betragtet som en afspejling af verden (1); især

i forb. den lille verden (som overs, af

mZaf. microcosmus, se Lilleverden; nu l.br.)

Mau.6425. den Revolution i Kroppen, hvor-

paa den lille Verdens Vel heroer. Tode.V50.
hvirvles skal jeg

|
som Verdner hen —

1
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er dog i Verden
|
en Verden enå. OlafHans.

S.44.

5) (især gldgs.) prægnant anv. af bet. 4.8.

5.1) om kredsen af fornemme, mondæne,
toneangivende personer paa et sted (især:
i en ly) og livet i disse kredse, jeg længes
nu efter at . . tale med Dem, vide lidt om
Verden i Byen. HCAnd.BC.IV5. *Dybet er

,Verdens" tro Parodi;
| Stodderakteuren i

Søn skal blive en Mand af Verden, en Mand,
som forstaaer at tage sig hem.MCBruun.
F.42. (han) havde anseet mig for en Dame
af Verden til hvem man i en delikat Sag
kunde betroe sig.Gylb.IIL159. Folk af Ver-
den overraskes kun let og kort. Goldschm.
FVni.182. den modne Mand af Verden.
VilhAnd.HB.65. jf. bet. 2.2: et Menneske af
den store Verden, Een som har megen

brogede Klude
|
Spiller „Beaumonden", der lo Erfarenhed i Verden; kiender Mennesket oe

gaar forbi
|
Kjælderens fldtede Rude. Drachm

D.67. især i udtr. for at indtræde, indføre en
i det højere selskabsliv: at gifte sig her i

Byen, er at komme udi Verden op til Ørene,
og siden at gaae med Bettelstaven, ifo/&. Fgfs.

(1731).II.6. han (følte ikke) nogen Lyst til

hvad man kalder at bringe sine Døttre ind
i Yeråen. CBernh.NF.11.133. der havde ..

været Tale om at flytte til Kjøbenhavn

de menneskelige Ting godt. It. Een som har
Levemaade. Leth.(1800).168.

6) brugt som betegnelse for noget meget
stort, omfattende ell. vigtigt, en mang-
foldighed, umaadelig mængde. Alle brin-
ger hun (o: feen) sin Gave, den være en Ver-
den eller et Legetøi. HCAnd.(1919).III.95.
den gamle Jæger og den unge Hund har op-
levet Verdener, siden vi . . hørte om dem.

for at hun kunde „fuldende sin Opdra- 20 KMunk.ND.47. især i forb. hele verden
gelse" (og) blive „indført i Verden", deltage
i Hovedstadens Selskabsliv. T/iomLa.i*^.6.

|| i

udtr. for at deltage i selskabslivet, forlystelser

olgn. leve meget i Verden. MO. jf. bet. 5.2

:

*Hand som for tyve Aar som en Apostel
gick,

I
Veed efter Verden nu at leve paa

en FTick.Holb.Paars.237.
|| (maaske til bet.

l.i) t den falske verden, en indvendig hul
kage af sukker- ell. makrondej. det vindige

Sneedronningen havde sagt: „Kan Du ud-
finde mig den Figur, saa skal Du være din
egen Herre, og jeg forærer Dig hele Verden
og et Par nye Skøitei''. HCAnd.(1919).II.128.

jf. bet.å.g: der . , var en Tid, jeg syns, at
han var hele Verden (0: betød alt for mig).
CHans.BK.92. se ogs. hel sp.l066'^. || i

forb. som det er da ikke hele verden
(jf.hel sp.lOGS") ell. (nu oftest) al verden.

Pariserfolk . . forekommer mig . . at ligne en 30 det er ikke særlig meget ell. ikke uoverkomme-
vis Kage, som man i Danmark kalder med
det træffende Navn den falske Verden, fordi

den blot bestaaer af en sød og ziirlig Skorpe,
der lover meget godt, men er indvendig al-

deles huul, og, skjøndt en lækker Mundsmag,
dog, naar den nydes i større Qvantitet, er

heel usund og ufordøielig. POBrøndst.RD.74.
Folkekal.1853.113. 5.2) {ty. d. s., i forb. som
welt haben, lernen, ein mann von welt) det

ligt. „ik har slidt et par Skuen nun hier

omsonst to lopen." — „Det er jo ikke heele

Verden, et par ^koe.'' Holb.Abrac.1.6. een-

gang hver fiortende Dag . , det er dog ikke
al Verden. Rahb.Fort.1.199. Feilb.

\\
(især Q))

i forb. som der er ell. ligger en verden
imellem, som udtr. for stor afstand ell. for-

skel. Der er . . en Verden imellem os, hvis

Afstand nu viser sig i hele sin Smerte. ZierA;.

forbillede, som de højere kredse, de < 40 F/.293. mellem det første og det femte Bind
mondæne liv giver, ell. (især) (kendskab
til) de omgangsformer, den takt og tone, der

præger de højere ell. dannede kredse; fin leve-

maade, dannelse; ogs. (jf. bet. 1.4^; men-
neskekundskab, kendskab til livets foreteel-

ser; verdenserfaring (jf. PEMull.^323). de
gamle Koner, som havde mindre Verden
end hun, efterlignede . . hendes Compli-
menter. CBernh. VI. 34. Rigtignok har du

ligger der . . en lille Verden, de have ikke
Aand tiliælles. Vodskov.SS.287. der var en
Verden mellem deres Tanker, og Samtalen
gik hurtigt istsiSi.Pont.DR.UI.357. || i forb.

en verden af noget, en mængde, mangfoldig-

hed, uendelighed af noget; ogs. (delvis til bet.

å.io) om noget stort, kompliceret, der danner
et hele. Hvert Øieblik er der en Verden af

Hielp mulig. Kierk.(VSO.) de udtalte (or-

slemt forløbet dig imod mig, men — enfin — 50 dene) med en betydningsfuld Betoning, som
du mangler Verden — her er min Haand.
Hostr.ML.182. Fru Herredsfogedinden . . be-

viste sin højere Grad af Verden ved ikke at

trække paa Smilebaandet. Gjel.OL.290. Satan
til Kone! mumlede Hofjægermester Palle

beundrende — Hvor har hun den Verden
tTSilWied.Fæd.153. || i forb. som en mand
af verden, en mand, der tilhører, færdes i

de finere kredse, ell. (og) som har levemaade.

om der var en Verden af Finhed skjult deri.

JPJac.II.73. den Dag kom alligevel omsider

da Vaar maatte miste sit Hjem og gaa
gennem en Verden af Angst og Smærte før

et nyt blev hende givet. JVJens.Br.224. hun
er en Verden af Mystik. KnudAnd.HH.52.

(sj.) m. direkte tilknyttet subst.: *der vil blive

gydt en Verden Vand
|
ved jert Farvel, naar

1 skal drage fra dem (o: hustruerne). NMøll.

forstaar at opføre sig; ogs. undertiden (jf. bel. 60 Shak.38. For Billedkunsten bortfaldt med
1.4^ om person, der har set sig om i verden

og samlet erfaring, menneskekundskab, de ere

Mænd af Verden, og besidde . . Menneske-
kundskab og Uø^\g\ied.FrSneed.I.529. Min

Katholicismen en hel Verden af Opgaver,
JLange.I.17. indeni (0: i nogle kunstskrin)

var en hel Verden af Skuffer og Gemmer
med dobbelte Bunde. V

V

ed.BB. 166.
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7) hrugt i særlige former og forb. med
forstærkende ell. almindeliggørende le-

tydning. 7.1) i forb. af verden knyttet til

en foregaaende forb., der indeholder en superl.,

i forb. som det bedste menneske af verden

{jf. ty. er ist die wohlmeinendste seele von

der welt olgn.; talespr., sml.: „I dagl. Tale."

MO.) et meget godt, ejegodt menneske, det

smukkeste Messingbeslagne Skriin af Verden

gribe til? smst. nu i rigsspr. kun i forb. hvor
er han (henne) i verden? Fra Deres Bro-

der Hans har jeg i Dag modtaget et Brev
fra Stuttgart. Da De mueligen ikke veed,

hvor han er i Verden, saa lader jeg det

xneåMge.Mynst.fHjort.B. 1.171). Hvor mon
hun nu er henne i Verden? VKorfitsen.GM.15.
Hvor mon (hun) er henne af i Verden?
KAabye.KA.198. dels knyttet direkte til spørge-

Ew.(1914).lV.102. det var en Misforstaaelse, lo ordet: hvor i Verden er dog Agentens Gaard?

den urimeligste Misforstaaelse af Verden. ""'
Heib.Poet.VII.242. En snavs Karl . . det

dummeste Best af Yerden. Bredahl. 111. 32.

Som den naturligste Sag af Verden gik han
ind i Studentersamfundet. EFrondsen.iSC./.

15. (nu næppe br.) knyttet til en superl., der

er brugt substantivisk ell. adverbielt: „Skinner

Maanen der (o: i Danmark)?" — „Det dei-

ligste af YerdenV' Heib.Poet.VII.157. 7.2) (jf

HCAnd.(1919). 1.156. *Hvor i Verden,
hvorhen man vinkedes,

|
syntes man ikke

man skimtede
|
sin Skæbne? jyJens.JB.16.

Hvordan i Verden havde de Mennesker faaet

det (o: et mægtigt kar) slæbt herud. flans

Povls.HF.103. nu især i forb. hvem, hvad,
hvor osv. i al verden (sjældnere hele ver-

denj; jeg kand . . umuelig begribe, hvad
i ald Verden for en Hemmelighed her under

u. bet. 1.2-3 og 2.\) i forb. i verden ||
knyttet 20 maa ligge forborgen. J£orw6rrønne^.//.2 7. Men

til et led, indeholdende en superl. (jf.u.bet.

7.1 og 3), som udtr. for at noget er ganske

enestaaende (i verden), betegner højdepunktet

af noget; undertiden m. afsvækket bet., sva-

rende til forb. m. af verden (se u. bet. l.i).

Jeg lover dig, hvis du tildømmer mig Tvi-

stens Æble, det deyligste Fruentimmer i

Verden til ÆgtdeWe. Holb.Ul.Prol. Keiserens

Slot var det prægtigste i Verden. BC^nd.

min Gud og Skaber! . . hvem i al Verden
tænker at fornærme ,. eder. Ing.KE. 1. 55.

hvorfor i al Verden sagde De mig ikke

det 8tTa.x.Heib.Poet.VII.215. Hvor i hele

Verden kan De falde paa, at det er Sand-
heden, som Herren begærer af os?IsakDin.

FF.204. se ogs. al sp.403*^«-
\\

(nu 1. br.)

knyttet til interj. olgn. (vist kun i forb. al

verden^. *Men i al Verden! hvad har De
(1919).II.33. at andre Godtfolk kaldte ham 30 at bære der under Saloppen?i?i7)er.//.i29

en snurrig Patron, var ham den ligegyldig

ste Ting i Verden. Homo 5'. FZ). S.
||

(talespr.)

knyttet til (led, der indeholder) et ubest. ell.

nægtende pron.: overhovedet (nogen, noget,

ingen, intet), hverken Forældre eller nogen
Ting i Verden skal kunde sønderrive det

Baand, som har knyttet vore Hierter sammen.
Eolb.Jean.II.l. intet udi Verden skal være

mig fornøjligere, end at kunde tiene Monfrere

Drachm.PV.29(se al sp.403'').
|| f snakke

hen i verden, (jf. u. bet. 4.3, maaske til

bet. 2.\) snakke hen i taaget, vejret, man
(maa) være cautus (0: forsigtig) i at admit-

tere og tage for fulde hvad disse sludrige Mo-
nachi (0: munke) snakker hen i Verden.

Gram.Breve.194. 7.3) gen. verdens ell. (nu
kun dial.) verdsens, egl. betegnende noget

som ganske enestaaende, højdepunktet, verdens-

igien.sa.llJ.V9. Min Moder vilde at ieg ao rekord olgn.; derefter brugt m. forstærkende bet.

skulde i en Skræder-Lære, thi jeg var for

spinkelt for noget andet i Verden. J/^C^nd.

L.42. *ej mere den (0: hundehvalpen) ønsked

i Yerden. Kaalund.223. Ingen i hele Verden
maatte vide noget om det heT.ErlKrist.DH.

218. ikke for alt i verden, se II. al 3.2.

jf.: give Kjøb, slaae af, prutte, maa han for

Intet i Yerden. Kierk.V11.405. \\ direkte knyt-

tet til nægtende adv. som ikke (ell. nu i rigsspr

II
i forb. m. superl. (jf. u. bet. l.i-2): *Hans

(0: en nisses) Agt det var at hilse
|
Paa Ver-

dens største Ma,nd.Gerson.50D.45. jeg harVer-

dens daarligste Hukommelse for Avisaffærer.

AaDons.DU.llS. Han kørte Sognet rundt i

Verdens utaknemmeligste Ærinde (0: at ind-

kræve regninger), men med Verdens bedste Hu-
møT.Lauesen.RV50. sml. bet. I.2 : Verdens mest
kolossale Geni (0: Shakespeare). Grundtv.PS.

kun) aldrig: aldeles (ikke); (aldrig) nogen- 50 1.132. jf. u. bet. 6: Det er dog ingen al Ver-

sinde. *Mit (0: Holger Danskes) Liv blev givet

et sælsomt Kaar :
|
Det aldrig i Verden ophører.

Ing.RSE.V1.177. vi vil aldrigen forlade hin-

anden .. aldrig i Verden! JPJac./.i29. hun
kunde godt lide ham, men forstod i Verden
ikke . . at hun alligevel ikke kunde (0: gifte

sig med ham).JohanneSchjørring.FraJyllands
Vestkyst.(1889).210. || knyttet til et spørgende

ord (pron. ell. adv.); dels fjernet fra spørge

dens (0: ingen særlig lang) Reise fra Stock-

holm til Kiøbenhavn. Langebek.Breve.318. (nu

næppe br.:) jeg beder Dem, for al Ver-
dens Skyld, lad ham ikke faae hende.

Skuesp. 111,2.61. (dial., efter allerhelvedes :j

Han var en allerverdens Kaxl. AAndreasen.

Numre blandt de mange. (1932).27. Feilb.1.22.

II
(nu ikke i rigsspr.) brugt i udtr. for, at noget

er af største maalestok, højeste grad olgn.;

ordet: *Spørg dem, hvad de forstaaer? hvad 60 i forb. m. demonstr.pron.: dette Verdens vidt

de i Verden er?
|
De svarer: Vi er det, at vi berømmelige Snnd.Cit.l743.(Helsingør Sundt.

en Kaarde hasr. FrHorn.SomnPoet.106. han 1.181). dette Verdens store London. HCAnd.
gør hvad han i verden kan (0: sit yderste, BCÆ.II.7. i forb. m. ubest. art. (jf. al sp.

bedste). Feilb. hvad skal jeg da i verden 403^*^): du skal fåe et versens fald (o:
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ulykke). Moth.FéO. der . . er en Verdens For-
skjel mellem (de forsagende og de higende).
Kierk.X.147. hvorfor lader De mig . . sidde
og politisere en Verdens Tid. JPJac.II.
287. det varede en Verdens (sædv.: en Al-
verdens) Tid. D&H. en verdens skam:
(Kalk. IV 800). Det er en stor Verdens
Skam. VSO. MaglPet.F.II.136. „endnu alm.
i Salling''. Kalk.IV800. (faa, ske) en verd-
(s)ens ulykke, se Ulykke 3.4. knyttet til

betegnelser for noget ringe, smaat (m. overgang
til adverbiel bet.): I det ene Hjørne af Ystad-
trakten laa saa Tommelilla, og en verdsens
liden Del af Tommelilla det var hans Torp.
AndNx.PE.I.41. et verdsens gran (o: en
lille smule). Feilb. versens lille bitte. UfF.
(ogs. verdsens brugt alene i bet.: meget lille,

fx.: et versens Stykke. sms^^. || verdens
(verdsens) brugt m. almindeliggørende bet.:

overhovedet; noget som helst. (Gert Westpha-
ler) er som Capitain for alle Verdsens Bar-
beerere udi at snBLkke.Holb.OW.(1724).17sc.
„hvad sagde saa Morbroder til Greven?"
„Ikke et Verdsens Ord." Ing.PO.I.147. jf.:

Cervantes, Shakespear, Milton og Wieland
. . have havt vel saa megen verdsens Ind-

tlydelse paa den Danske Litteratur, (men)
dog, saa vidt jeg veed, ikke have havt eller

have een eeneste Skilling af Nationen. Bagges.

L.I.148. nu i rigsspr. kun i forb. m. ingen,
nogen: *intet Svar jeg faaer af nogen Verd-
sens M3Lnd.Helt.Poet.58. Disse Anfald faar

man jo nu af snart ingen Verdens Aarsagerl
CHans.F.194. Der er ingen Verdens Menne-
sker, som har det værre end jeg. Jørgen
Niels.FL.23. ingen verdens tid. Flemløse.129.

Til ingen Verdens (eller endnu under-
tiden Verdsens) Nytte. 75'0. Stakkels Mand
(o: digter, der har faaet en digtsamling refu-

seret) \ Saadan spilde et helt Aar til ingen
Verdens Nytte ! Axel Thomsen.Af Kains Slægt.

(1899).61. ofte i forb. alle (HenrietteNielsen.

Slægtningerne.(1849).20. HansPovls.HF.137)
ell. (især) ingen, nogen verdens ting:
*alt det skiønne Qvæg, som ligger her om-
kring,

I
Ej skulle blive brugt til nogen Verd-

sens Ting. Helt.Poet.18. jeg kan rose mig af,

at aldrig nogen verdsens Ting har kyset

mig endnu. Wess.Gr.59. Bogen her, den duer
til ingen Verdsens Ting.Grundtv.Snorre.III.

229. „Saa? men hvad havde da Drengen
gjort?" — „Ingen Verdens Tingl" FritzJurg.

nr.32. i Talesproget hedder (det): Ingen
Verdsens Ting. Lefolii.SG.73. hun fejlede al-

drig nogen Verdens Ting. Elkjær.NT.172. in-

gen verdens skabte ting, se I. skabe 3.3.
||

(nu næppe br.) i forb. som min verdens
(verdsens) glæde, den glæde, jeg har i livet

(verden); al min glæde. Min Verdens Glæde
er mig berøvet, Melampe er borte. Holb.Mel.

1.4. sa.GW.(1724).23sc.(se w. Vellyst 1).

Hvad skal jeg finde paa at erkiende Jeres

Godhed med, min Herre, I som jeg har at

Tacke for ald min Verdsens Fornøyelse.

KomGrønneg.I.308. min verd(s)ens velfærd,
se u. Velfærd 1-2.

"Verdens-, i ssgr. (i ældre tid ofte skre-

vet i to ord og undertiden vanskeligt at skelne

fra usammensat forb., jf. fx. vAph.(1759). —
undertiden Verden-, sml. Amberg.; spec. (sj.)

i ssgr. m. præs. part. af et trans, verbum som
2. led, fx. verdenopløsende. Ing.EF.XIII.8).
af Verden, især i bet. 1-3; foruden de ndf.

10 medtagne kan nævnes: Verdens-befrier, -be-
hersker, -beskrivelse, -betvinger, -epoke, -er-

kendelse, -erobrer, -erobring, -forbedrer,

-forklaring, -formaal, -harmoni, -maskine-
ri(et), -opløsende, -ordnende, -periode, -re-

formator, -sammenhæng, -tilstand og (til

Verden l.s-i) Verdens-begær, -benægtelse,
-fravendt(hed), -nydelse, (adj.:) -sky. || i be-

tegnelser for hvad der er udbredt over ell. om-
fatter hele verden ell. gælder verden i al alm.,

20 fx. Verdens-artikel (jf. -vure), -forraad, -færd-

sel, -husholdning, -høst, -industri, -konflikt,

-konjunktur(er), -krak, -krise, -kultur, -kunst,

-omsætning, -opgave, -porto, -pris(niveau),

-produktion, -proletariat, -rute, -samfærdsel,
-situation(en), -tonnage, -trafik, -udbredelse

(fx. af plante), -vare, -økonomi; spec. i beteg-

nelser for verdensomfattende sammenslutninger
(og hvad dertil hører), internationale sammen-
komster olgn., som Verdens-broderskab, -dom-

30 stol, -forbund, -idrætsstævne, -konference,

-kongres, -konvent, -møde, -præsident, -raad,

-samfund, -sammenslutning, -stat, -stævne,

-venskabsforbund || i betegnelser for hvad
der er kendt over (ell. det at være kendt over)

ell. vækker opsigt i hele den civiliserede verden,

ell. hvad der hører til de største, ypperste

(personer, frembringelser) i hele verden ell.

verdenskulturen ell. til de førende, ledende i

den store verden, fx. Verdens -avis, -blad,

40 -digt(er), -drama, -filosof, -geni, -helt, -hotel,

-kunstværk, -opera, -sanger(inde), -sensa-

tion, -succes, -tenor.
|| (jf. Verden 7.3 ; nu

1. br.) m. forstærkende bet.; dels i adj., fx.:

denne verdensherlige Opfindelse (o: damp-
skibe). HCAnd.ML. 88. en Mængde udmær-
kede Illustrationer, de meest verdenssmukke,

der ere givne Eventyrene. sa.Breve.11.730.

højtidelige, verdenstriste noveller. jBofifWsFer-

den.1944.89. dels i personbetegnelser (skælds-

50 ord): Du er et Fæ, lille Kate — et Verdens-

fæ !lfied.Z)a.279. Her er den Undertegnede

igen med hele sin „interessante Personlig-

hed". O, du Verdensgæk.PFJac. Breve. 5.:^.

CP -aand, en. I) personlighed, aand (4),

der har verdensomspændende betydning, hører

til de mest fremragende i verden. HCAnd.DB.
19. Som den Verdensaand han var, har

Ibsen paavirket den Politik, der skabte det

moderne Tyskland, Rusland, Italien. A'a^/ians.

60 P.18. 2) {jf. ty. weltgeist) aand (5), der tænkes

at styre verden, ell. ulegemligt væsen, princip,

kraft, der forestilles virkende i verdensordenen

og alt hvad der findes i verden; ogs. (jf. bet. 3)

om aand, som den ytrer sig i det verdslige
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ell. paa et enkelt verdsligt omraade (fx.

som folkeaand, kunstens, videnskabens aand),

i modsætn. til helligaanden (Mart.Dogm.
397. Kierk.XII.359). vAph.(1764). Tornar-

suk, den store Verdensaand./ngf.JSF./YiJ.

Er Naturen kommen Aanden i Forkjøbet

(o: ved verdens skabelse), da kan Aanden
kun blive Demiurgen, Bygmesteren, der

arbeider i et forefundet Stof, den uklare

Yerdensa,a,nA. Mart.Dogm.146. (digteren) er lo

saa ganske uden Vilje til at være andet end
en Harpe, hvorpaa Verdensaanden spiller.

Roos.TL.33. 3) (international, kosmopolitisk)

aand, der præger den store verden, i modsætn.

til folkeaanden; indstilling, præget heraf. Fra
denne lille Kreds af københavnske Jøder gik

Ernst Trier ud i Folkeaandens Tjeneste og
Georg Brandes som Forkynder af den vantro

Yerdensamå. HBegtr.DF.IV271. I Paris ..

fik han (o: Absalon) Verdensaand ved Siden 20

af Hjemstavnsfølelsen. VUhAnd.Landsmand-
skab.(1938).106. -aar, et. (l.br.) i) aar af

et menneskes liv paa jorden. *0 Jesu, O du
veed Jeg gaar . .

|
I disse korte Verdens Aar

(SalmHus.493.3: Verdensaar;
|
Fuld af Tj

Tusind Sorger. Kingo.SS.IV521. 2) aar af

verdens historie; verdsligt aar. det store Ver-

densaar (0: 1848), som . . udrandt i Nat
(o: nytaarsnat 1848-49). Grundtv. Vart. 217.

3) (sj.) om menneskeslægtens hele levnedsløb. 30

Hauch.A.258. -akse, en. ^f -aksel. vAph.

(1759)). (især astr.) himmelens akse (se u.

Akse 1.3). NordConvLex.Y706. LuplauJ.S.86.
-alder, en. (jf. Jord-, Tidsalder; især for-

æld.) periode, tidsrum i verdens historie, ud-

vikling; spec. om hver af de aldre (6.3), der

if. visse mytologiske anskuelser (især indisk

og oldgræsk (Hesiodos)) var bestemt for men-
neskeslægterne paa jorden, jeg (er) lykkelig,

som en Hyrde i den gyldne Verdensalder. 40

Birch.II.*al.^ DSt.1913.205. SaUXXIY.763.
O -alt, et. {ty. weltall) univers; verden

(3); alt (II. 2). *Verdensaltets hele Vrimmel.
Bagges. Ep. 9. de af Videnskaben kjendte

Love for det store Verdens-Alt. fiC^nd.SS'.
V.464. Naturen er den samme overalt i Ner-

åenssdtet. LuplauJ.S.ll. -anskuelse, en.

(jf. -betragtning, -syn samt Livsanskuelse^

et menneskes (en gruppe menneskers) opfat-

telse af verdens-ordenen, -billedet, den ydre 50

verden (og tilværelsens mening m. m.). PMøll.

(1855).V.98f. Jeg er aldeles vis paa, at

den indiske Verdensanskuelse er den rette.

Goldschm.Hjl.il. 744. Hele den national-

socialistiske „Verdensanskuelse" eller rettere

Mytologi var tilrettelagt for den rodløse
og proletariserede Mellemklasse. Krigenl939-
1945.1.(1947).33. -barn, et. (jf. verdens
barn u. Verden I.7 samt ty. weltkind) person,

præget af menneskelige skrøbeligheder, lyster eo

osv.; person, der interesserer sig for denne
verdens goder, glæder; person, der er verdslig

sindet, ikke religiøst vakt, omvendt. *Jeg er,

trods al min Stræben undertiden,
| Et Ver-

densbarn, og fuld af Lidenskab. Oe/iZ.y/.

132. jeg er (et) Verdensbarn, som ikke kan
nøies med det himmelske 'Rige. Ing.VS.11.34.
Drachm.STL.84. en Præst, der ikke regnede
dem for andet end „Verdensbørn". jKMunfe.
HJ.108. ta -barometer, et. i billedl. udtr.

for at tendensen, stemningen i verden (paa et

vist omraade) er
.
paa et vist stadium. VSO.

nu viser Verdens Barometeret Krigl KBirk
Grønb.KD.235. -begivenhed, en. begi-

venhed i den store verden ell. i verdens historie

ell. af verdenshistorisk betydning; begivenhed,

der berører ell. vækker opsigt i hele verden;

ofte i flt., om hvad der sker af vigtige begiven-

heder ude i verden (uden for hjemstedet ell.

hjemlandet), ingen Forandring i Verdensbe-
givenhederne . . har kunnet fortrænge (Kon-
stantinopel) fra dens Rang som Orientens
Drormmg.Engelst.Forsv.283. den franske Re-
volution var en Verdensbegivenhed, der vilde

oprøre hele Europa,. Goldschm. BIS. III. 192.

hver Morgen springer de store Verdensbe-
givenheder let og gesvindt ind gennem Post-

kassen (0: ved morgenaviserne). KAbell.E.109.

II
i udtr. for at en begivenheds betydning over-

drives, overvurderes, jeg (saa), at en (lille)

Begivenhed . . for ham svulmede op til en
Verdensbegivenhed. Kierk.III. 264. Revyer
og Operette-Premierer betragtedes som Ver-

densbegivenheder. SMich.Dommeren.(1921).7.
-begreb, et. (nu l.br.) begreb, forestilling

om verden og dens foreteelser. Kan Synden
gjøre Krav paa at være nødvendigt med-
henhørende i Verdensbegrebet, da (osv.).

Mart.Dogm.197 . alle mine Verdens Begreber
var dannede af Digterværker. ffC^nd.BCJS.
1.21. -berømmelse, en. (jf. -berømt) be-

rømmelse over hele (den civiliserede) verden.

Kaper, dansk røget Lax er i Færd med at

vinde Verdensberømmelse. Da«ne&ro5f.%2907.
l.sp.4. Holbergs Vej til Verdensberømmelsen
er gaaet over Tysklsind. Roos.HS.100. -be-
rømt, part. adj. (jf. -berømmelse^ berømt

over hele (den civiliserede) verden, ude i den

store verden. Ing.EF.III.206. verdensberømte
Videnskabsmænd. Schack. 188. PDrachm. K.
203.

II
hertil Verdensberømthed, ogs.: per-

son ell. ting, der er verdensberømt. FCOls.
(Folkekal.1842.25). Brandes. Cæs. I. 8. -be-
tragtning, en. (nu 1. br.) verdensansku-

else ell. tanke, betragtning m. h. t. verden.

Humboldt.Kosmos.I.(overs.l847).4. Den teleo-

logiske Verdensbetragtning tager ikke som
den kosmologiske sit Udgangspunkt i Verdens
Forfængelighed, men i Verdens Herlighed.

Mart.Dogm.92. Germanernes religiøse Ver-

densbetragtning. ChrNBrodersen. Thøger Lar-

sen.I. (1942). 174. -bevidsthed, en. (nu
1. br.) en persons bevidsthed m. h. t. verden, alt

det verdslige (især mods. Gudsbevidsthed^.
Mart.Dogm.l7. Kierk.1.45. saa skal den mo-
derne Verdensbevidsthed gjøre sig gjældende

i Skjønhed ligesom den græske; hele Jorden
skal gjennemstrømmes af Aand. Goldschm.
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V168. -billede, et. I) det billede, et men-
neske (en gruppe mennesker) har dannet sig

af verden omkring sig, især af universet og
dets rumlige, fysiske forhold. Ørst.AN.1.27.
det saakaldte „Aristoteliske Verdensbillede",

hvor Jorden sidder fast i Verdens Midte.
LuplauJ.S.8. i (grønlændernes) Verdensbil-
lede er Danmark altdominerende. Po?."/io

1939.3.sp.4. 2) (sj.) (hvad der er en) gengi-

velse, afspejling af verden, den christelige i'o

Tænkning har opfattet Mennesket baade som
Mikrokosmus og som Mikrodeus, baade som
Verdensbillede og Gudsbill ede. Marf.Z)ogm.
153. jf.: (mennesket er) baade . . den ver-
densbilledlige og den gudsbilledlige Skab-
ning. smsi.iS2. 3) (sj.) skildring af livet ude i

(den store) verden. MO. -borger, en. {ty.

weltbiirger, eng. citizen of the world, fr. ci-

toyen du monde, gengivelse af gr. kosmopoli-
tes (se Kosmopolit^; jf. ænyd. verdsens bor- 20

gere (ASVedel.SeptemsapientesGræciæ.[1572J

.

E4^) samt Jordborger) I) medlem af det hele

menneskesamfund paa jorden. Mennesket er

bleven . . en Verdensborger uden Borgerskab
i mmmelen. Mart.EthikA.128. *En Verdens-
borger — hvad vil det nu sige? . .

|
En

Aand betyder det, der stiger ned
|
Fra

Aandens Hjem, for her paa Jorderige
|
At

gaae i Skole og fra Skolen hige
|
Tilbage til

den fordums B.er\\g\ieå.PalM.(1909).n.20. 30

II
nu navnlig om ham, der kommer til verden

(især i forb. som en lille ell. ny, nys ankom-
men verdensborger^. Verdensborger blev hun
17. Juni 1758. Cit.l784.(DanmKirker.III.554).

der var kommet en ny Verdensborger hos
Bagerens. CMøll.PF. 4. En lille Verdensbor-
gers forventede Komme vakte i det 16de
Aarhundrede større Røre end nu til Dags.
TroelsL.VIII.5. V80. jf.: Den nye Ver-
densborgerinde (0: en nyfødt pige). Pol. 4,0

'ysl942.9.sp.2. 2) d.s.s. Kosmopolit. LTid.
1751.135. man kan være sand Verdensborger
og dog med den inderligste Varme elske sit

eget Ldind.Ørst.VI.70. han kan ikke se rettere

end at man maa være enten Verdensborger
eller nditional. Brandes.XV159. Tycho Brahe
siger . . at en Astronom maa være Verdens-

borger. iVafwrewsY 2946. 2«S.
II

hertil bl. a.

Verdensborger-aand, -sind, -tanke samt
Verdensborgerskab. 3) i nyeste tid under- 50

tiden brugt om person, der har opgivet sit

statsborgerskab for at være medlem af et kom-
mende samfund, der skal omfatte alle folk.

PoUyiol948.7.sp.6. GJ -borgerlig, adj.

(afl. af -borger 2) adj. til -borger 2: kosmo-
politisk, at udvide Menneskenes snæverhjer-

tede . . Tænkemaade . . til Ideen om et

verdensborgerligt moralsk Samfund. Brøc/i-

ner. Overs. afStrausz: Troeslære. II. (1843). 489.

(Ranke) stiller Nationalstaten op mod Hu- eo

manismens verdensborgerlige Land. Verdens-

hist.Y176.
II

hertil Verdensborgerlighed.
HDahl. (Nordsl Sønd. Folk.l898.157.sp.l).
nistTids8kr.10R.IV30. -brand, en. I) ver-

densomfattende brand; især (fagl.): brand, der

if. visse religioners og tankesystemers lære vil

lægge verden øde. For det physiske Universum
forudsiger Prophetien en almindelig Verdens-
brand. Marf.Z)o^m.555. Dommedag, Verdens-
brand, fornyet YeTden.EJessen.RI.36. DSt.

1913.204ff. KirkeLeks.IV817. 2) billedl. 2.1)
(sj.) om sollyset. Solskæret lyste endnu i en
Bue i Vest, de sidste Flammer fra Dagens
store YeidenshTBinå. FrPoulsen.HH.123. 2.2)

om hvad der hærger hele verden; især om ver-

denskrig, verdensomfattende revolutionær be-

vægelse olgn. det sociale Spørgsmaal truer
med at blive en Verdensbrand. Brandes.///.
284. Moskvaregeringens Hovedformaal —
den kommunistiske Verdensbrand. //oZsfein.

Ts.l27. 2.3) (1. br.) om voldsom personlig

ulykke, voldsom lidenskab olgn. Recke.KO.lOl.
*vilde Drifters Verdensbrand

|
tændt i en

syttenaarig Krop. PlaCour.A.66. -bred, adj.

(poet., sj.) saa bred, at det omfatter hele verden;

verdensvid. *Gud har en dyb, en verdens-
bred

I
Og himmelhøi Barmhjertighed. »Saim

Hus.12.4. *af talens sikre viden
|
verdensbred

en dagklar lysning
|

iødes.NMøll.EL.87.
-by, en. (jf. -st&d) storby, der har forbindelse

med hele verden (mange lande), og hvis liv

bærer præg heraf; ogs. om storby, der ligesom

danner en verden for sig (jf. VSO.). det var
i Pavestaten, i Verdensbyen 'Rom. HCAnd.
(1919). IV 274. Verdensudstillingen (1888)
gjorde paa kort Tid København til en Ver-

densby; Fremmede fra Alverdens Lande kom
hertil.Arup.VH . 177 . -bygmester, en.(jf.

-bygning ; 1. br.) væsen, guddom, som forestilles

at have bygget verden (demiurg). Brøchner.

Overs. af Strausz: Troeskere.I. (1842).334. Ho-
moS.VD.96. -bygning, en. (jf. -bygmester^

om universet, betragtet som en bygning. LTid.
1725.57. Verdensbygningen betragtedes nu
som Værket af den eneste Gud. Ørst.1.66.

Kierk. 1.298. Heegaard.Astron.l7. -dame,
en. (jf. -mand; til Verden 5) dame, der er

hjemmehørende i ell. færdes i den store verden,

i fornemme, mondæne krese, ell. som er kendt

med omgangsformerne, tonen i disse krese og

opfører sig i overensstemmelse hermed, en

kløgtig Moder, der tillige er en fiin Verdens-

dame. Zier&.//./8. Drachm.T.96. Hvad havde
han at udsætte paa hende? Var hun ikke

Verdensdame, fornem, kundskabsrig, endog
højt begavet. Pon<.LP.y//./62. -dannel-
se, en. I ) (sj.) dannelsen, skabelsen af verden.

Verdensdannelsens første Begyndelse. Sibb.

Psychologie.(1843) .37 . 2) (nu næppe br.) om
kultur, dannelse, præget af verden. 2.1) om
verdslig kultur, den kirkelige Bevidsthed

(maa) udvikle sig i Forhold til Verdens-

Dannelsen og Verdens- Viisdommen. Mari.

Dogm.83. 2.2) [6] det at være verdensdannet.

D&H. -dannet, part. adj. (jf. -dannelse

2.2; nu næppe br.) som har forstand paa
verden, ell. som forstaar at opføre sig som i

de fornemme krese; som har verden (6.2).
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Den daglige fortrolige Omgang med en ver-

densdannet Fige.6ylb.XI.106. *Du er jo

verdensdannet, |
en ægte Romer, stolt af

din Forstand
|

paa denne Verdens Ting.

Kaalund.F.36. -del, en. (jf. -psirt) om hvert

af de fem større landomraader, hvori jordover-

fladen alm. deles (Afrika, Amerika, Asien,

Australien og Europa). Holb.Hh.1.3. *det

Hav (o: Hellespont), som skilte
|
To store

Verdensdele fra hinanden,
|
Forbandt to

Elskende (o: Hero og Leander). Oehl.X.190.

Hvilket latterlig krøllet, kantet, ind- og ud-

bugtet Omrids have ikke Verdensdelene!

Hvad skulle disse langstrakte Halvoer til.

JLange.1.396. den sorte verdensdel, se IV
sort 2.1.

II
billedl. Tænkningen . . har forladt

Existentsen . . den er vandret ud og har

fundet en sjette Verdensdeel, hvor den ab-

solut er sis: selv nok i den absolute Identitet

af Tænkeii og Yæren. Kierk.V11.286. Litte-

raturen som Verdensdel var ham ubekendt.
JacPaludan.KK.61. -dom, en. I) (teol.)

dommen, der fældes ved verdens ende, paa
dommedag. vAph.(1764). Mart.Dogm.355. 2)
i forb. som verdensgangen (Sibb.Aa.1.527)

ell. verdenshistorien er verdensdom-
men (efter Schillers digt ,,Resignation" : die

weltgeschichte ist das weltgericht; filos.)

verdenshistorien indeholder dommen over ud-

viklingen paa jorden. Mart.Dogm.355. Hegels

Tro paa det udbyttegivende i at betragte

Verdenshistorien som en YeTdensdom. Kabell.

Kierkegaardstudiet. (1948).198. -dommer,
en. {jf. glda. wærildzdommere, verdslig dom-
mer; relig.) om Kristus som dommer over

verden (paa dommedag). (Kristus er) den til-

kommende Verdensdommer, Mart.Dogm.287.
EJessen.RI.103. -eg^n, en. himmelegn, -strøg.

vAph.(1764). Dernæst vil vi vende os til

andre Yerdensegne.MentzO.Pl.85. O -er-
faren, adj. (jf. u. erfaren I.2) som har
verdenserfåring, den overlegne og verdens-

erfarne Kvinde (0: Leonora Christina).

JLange.L369. Jesuiterne skulde snart op-

dage hans fremragende Evner — og med
verdenserfaren Takt lede dem i den for ham
mest hædrende Uetn\ng.Drachm.VL76. Jak
Knu.In.63. -erfaring;, en. sum af erfa-

ringer, som en person har samlet sig i den
store verden (uden for de hjemlige forhold)

m. h. t. verdens gang, alm. skik og brug, men-
neskenes optræden olgn. ell. (jf. Livserfaring^

m. h. t. livets foreteelser, livsførelse. Goldschm.
Vn.378. Bogen indeholder en Mængde Ver-
denserfaring. £;Brand.5r.//.32i. De var eje-

gode, Hiærte først og Hjærte sidst, men de
havde ingen Yerdenserfaring. AndNx.M.198.
-fjende, en. (1. br.) verdensfjendsk person.

vAph.(1764). -fjendsk, adj. (jf. -fjende;

1. br.) fjendtligsindet over for verden; især:

som er en fjende af det borgerlige samfund ell.

alt det verdslige. En stærk religiøs, udpræget
verdensfjendsk, Vækkelse. HKoch.EngelskSo-
cialisme.(1898).28. D&E. -fjern, adj. (især

Cpj dels om sted: som ligger meget afsides,

fjernt fra verden. DagNyh.*^lil906.2.sp.2. jf.:

denne uendelige Følelse af Verdensfjern-
hed (paa en gaard langt ude paa landet).

AaDons.S.261. || dels (især) om person(s liv,

optræden, tanker, planer osv.): som er uden
forbindelse, kontakt med det borgerlige sam-
fund, almindelige mennesker, det praktiske liv

ell. alt det verdslige, jordiske, at se den elskede

10 Mands Ansigt forklaret af en saa dyb og
verdensfjern knd&gt. Gjel.M.494. professoren
(kunde) ikke mere være en ophøjet, verdens-
fjern person med langt skæg, paraply og
galoscher. Skautrup.Danmarks nye universitet.

(1946).35. jf.: (videnskabsmænds) Y erden9,-
i]ern\ied.BilleskovJ.H.I.164. -flaade, en.

(især Y) samtlige landes handelsflaader. Hage.^

987. O -flugt, en. det at fly, træJclce sig bort

fra verden (og søge ensomhed ell. glemsel for

20 det jordiske, virkeligheden, føre et asketisk liv

olgn.). Verdensflugten er det størst mulige
Forsøg paa at blive Gud lig, siger Vlato.Mol-
tesen.M.27. Vilje og Evne til Selvforglem-
melse . . er den dionvsiske Verdensflugts For-

udsætning. Pon^.^YSi. -flyende (HKoch.
Engelsk Socialisme. (1898).43) ell. -flygtig
(JNørregaard. Augusiins religiøse Gennembrud.
(1920).12), adj. (1. br.) som flyer verden;

præget af verdensflugt. -flygtning, en.

30 (1. br.) person, der flyer verden, er præget af

verdensflugt. Der var ikke i Halvfemserne
en saa ensom Verdensflygtning som Ha-
rald Kidde. Bomholt.DD.142. Ingemann, som
oftest regnes for den mest konsekvente
verdensflygtning. E Thoms. (Socialt Tidsskrift.

1949.82). -folk, et ell. (i bet. 2) pi. (jf.

oldn. veraldarfolk, lægfolk) I) o folk, der

er udbredt over store dele af verden, ell. som
spiller en fremtrædende rolle i verdenshisto-

40 rien; om jøderne: StSprO.Nr. 113.7. 2) [6] (nu
næppe br.) personer, der hører hjemme i den
store verden, har verdenserfåring . verden (5.2).

Børnevenner . . lade sig lettelig kjøre om og
udlee af det kløgtige Yerdensiolk. JFibiger.
Liv.40. som pi.: den af Verdensfolkene saa

eftertragtede men afskvelige Aands Hurtig-

fasthed. MCBruun&Horreb.JSP.SO. CP -for-
agt, en. foragt for verden, det jordiske, verds-

lige ell. livet i de borgerlige samfund, bl. men-

50 nesker. han (kunde) hele Timer give sin Uro
og bittre Verdensforagt Lutt.Ing.EF.XIIL
149. Afhandlingen (af Petrarca) om Verdens-
foragt(De contemptu mundi).OFriis.Litt.208.

-foragter, en. (jf. -foragt; 1. br.). S&B.
-forhol<l, et. I) (relig.) et menneskes for-

hold til verden (mods. Gudsforhold^. Mari.

Dogm.167. 2) O i flt., om forholdene, til-

standen i verden; ogs. om jordiske forhold (i

modsætn. til aandelige, himmelske). Nu klang

60 Orgelet . . Det var, som om Verdensforhol-

dene, som om Menneskenes Følelser, Liden-

skaber og Tanker snart bevægede sig mod
hinanden i Kamp som vilde Krigshære, snart

forsonede sig i yndige Feedandse, og for-
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svandt i himmelsk Uarmome. Oehl.XXVII.
41. Goldschm.y.l72. -forladt, part. adj.

(især {3) som er ell. synes forladt af mennesker,
(hun) sad nu der ganske mat og verdens-
forladt kastet tilbage (i stolen). JPJac.II.

128. Nede ved Vig og i Sø ses intet foruden
Vand, Engbund og gule Lervægge; her er

saa verdensforladt. Trap.*IX.628. -format,
et. (især [3) i forb. af ell. i verdensformat,
som udtr. for at noget hører til det ypperste 10

i verden (paa det paagældende omraade), han
gøre sig gældende ude i den store verden. Dan-
mark havde engang en genial Skolemand,
der skabte den eneste Skole i Verdens-
format, som Landet har ejet. PoL"/i2 7927.
IS.sp.l. den danske Middelalder-Samling . .

er hverken den største eller den vigtigste

Del af Museet, men dog en Samling af

NerAQXi%ioxmai.PNørlund.(Tilsk.l933.II.U9)
en Svindler af Verdensformat. ZMurifc. 5". 2S. 20
-fornaft, en. (filos.) i visse filosofiske sy-

stemer: et verden iboende fornuftprincip. Brøch-
ner.PhilosophiensHist.I.(1873).206. den ska-
bende Verdenskraft eller Verdensfornuften
(Logos), som Stoikerne kalder Gud. Kirke
Leks.IV.365. -fornægtelse, en. (filos.,

relig.) fornægtelse af verden som forskellig fra
guddommen ell. fornægtelse af alt det jordiske,

forfængelige ell. af de gode sider ved verden,

menneskene. Brøchner.OmdetReligiøse.(1869). 30

203. Mart.EthikA.375. jf.: Ræsonnørerne
(i Hauchs romaner), der gerne er verdens-
fornægtende Skeptikere. VilhAnd.Litt.III.

271. -forsagelse, en. (især relig.) det at

forsage (Ll.i) verden. Mart.EthikA.419. Brah-
mansk Verdensforsagelse og Ascese. EJessen.

BI.34. Pont.FL.554. -forsagende, part.

adj. (jf.-iorsa.gehe; især relig.). Vesteuropas
Folkeslag , . havde været et haardt, grovt,

nøjsomt, til Dels verdensforsagende Folke- 40

færd, og blev nu efter Korstogene over-

daadige i hele deres Liysiørehe. JakKnu.
LF.105. den lille verdensforsagende Me-
nighed: „Bort fra Yeiden V Bergstedt.A. 20.

-fred, en. {jf. oldn. veraldarfridr, evig fred)

1) fred ml. alle verdens folk ell. stormag-

ter(ne); fredelig tilstand i hele verden. Ing.RSE.
IX.209. Verdensfreden var afhængig af een
eneste Mands Yme.Dagbl.^*/7l859.1.sp.2. En
Forstyrrelse af Verdensfreden. VSO. Pagten 50

for Folkenes Forbund er optaget som de
26 første Artikler i Versailles-Traktaten af

28. Juni 1919 . . Forbundets vigtigste Op-
gave er at bevare Verdensfreden. Ha5re.*367.

2) (sj.) den ro, fred, der præger naturen ell.

himmelrummet, jeg ligger paa Ryggen og
stirrer op paa den lysnende Himmel mellem
Løvet . . Verdensfreden daler ned over mig.

AndNx.DB.190. -frelser, en. (teol, kirk.)

i best. anv., om Kristus, frelseren. vAph. 60

(1759). Ing.RSE. VII. 152. KMunk.IGuds
Bismer.(1946).26. cp -fremmed, adj. (jf.

-fjern^ som er fremmed (6) for, uden kend-

skab til ell. forbindelse med verden. St. Johan-

nes . . sidder aldeles indadvendt, fordybet
i verdensfremmed Grnhlen. Brandes. XI. 143.
Hele Landskabet hvilede i stivnet Ro og en
Stemning af verdensfremmed Uvirkelighed.
Haslund-Christensen.AsiatiskeStrejftog.(1945).
79. -gaade, en. om det (hvert af de) gaade-
fulde spørgsmaal, der knytter sig til univer-
set (dets bygning, dannelse, formaal osv.) ell.

tilværelsen; spec. om de af den ty. naturviden-
skabsmand Emil Bu Bois-Reymond i Die sieben

Weltråthsel (foredrag, holdt 1880) opstillede

gaader. Pont. FL. 485. MKirkegaard. Positiv
Religion.(1930).65. -gang, en. verdens gang,
udvikling, naar de enkelte Mennesker handle
efter egen Interesse eller ren Vilkaarlighed,

hvorledes kan da Verdensgangens store Ende-
maal bringes til Yeie?JohsSteenstr.H.133.
(han) docerede hele sin hypotetiske Verdens-
gang: — Naar Tyskerne irriteres, saa bliver

der selvfølgelig Verdenskrig. Den er maaske
allerede i Gang. LeckFischer.HM.106. ver-
densgangen er verdensdommen, se u.

-dom. -gejstlig, adj. (jf. ordensgejstlig;

katolsk-kirk.) som hører til verdensgejstlig-

heden; substantivisk, om medlem af verdens-

gejstligheden, han traf Pater Benedict ene,

i verdensgejstlig Dragt, hvidt Halstørklæde,

sort tilknappet Vest, sort Frakke. GroWsc/im.

V59. Sal.XVIII.180. -gejstlighed, en.

(jf. -gejstlig; katolsk-kirk.) de præster i den
katolske kirke, der ikke tilhører nogen orden,

men er ansat ved kirker ell. i domkapitler.

Conv Lex.XIX. 72. Schindler. Liturgi. (1928).
104. -glad, adj. (jf. -glæde; l.br.). Kierke-

gaard (dømte) Samtidens verdensglade Krist-

ne. 7oÉisÅ;ov. S*/?. 27. det hele verdensglade,

frimodigt nydende Selskab. Ponf.LP.y/. 29.

-globus, en. d. s. s. -kugle, øverst bærer

(Vor Frelsers kirkes spir) Kuglen (Verdens-

globen). Trap.*/. 2S0. -glæde, en. {oldn.

veraldarglebi; ;/. -glad; nu l.br.) glæde ved

jordiske ting, livets goder, nydelser osv. vAph.

(1764). Midt i den . . høirøstede Verdens-

glæde fløi tidt et lønligt Erindringssuk til-

bage til den stille . . Klosterhave. /ng'.jEP./.

170. -handel, en. handel ml. alle verdens

lande ell. handel (ml. forsk, verdensdele) med
paa verdensmarkedet efterspurgte varer. Bagges.

'

Ep.311. Amsterdam afløste i Verdenshandlen

det prægtige Antv/erTpen. Schiern.HS. 1.273.
Hage.^400. -hav, et. hav, der if. ældre fore-

stillinger omgav (landene paa) jorden (jf.

Jordhav 1), ell. om indbegrebet af de store,

m. hinanden forbundne have, ell. (nu oftest)

om hvert af oceanerne, det store Verdens

Hav, som gaar omkring den gandske Ver-

den. Pflug.DP.1196. „FaVl Er det Verdens-

havet?" — „Nei, lille Gysse, det er Fredriks-

holms Kanal" FritzJUrg.(NBøgh.FJ.30). Ha-
vet danner et sammenhængende Verdenshav.

Steensby.Geogr.107. Du har været ude paa

de store Verdenshave . . og set hundrede

Lande. IsakDin.FF.333. || billedl. Stormen

ude over Verdenshavet (0: de revolutionære

XXVI. Rentrykt "/„ 1951 77
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rørelser i den store verden) voksede ned gen-

nem Fyrrerne. Rønning. (Ing. Digte. (1919).

173). *IIlusionernes vidtstrakte Verdenshav.

JVJens.Paaskebadet.(1937).59. (jf. Verden 6)

som udtr. for umaadelig afstand ell. mængde:
se tilbage — 26-50-100 Aar tilbage i Ti-

den — , og der ligger et Verdenshav mel-

lem da og nu.GBang.EK.il.357. denne Mor-

gen (var) kun som en eneste Draabe i det

Verdenshav af Morgener, der var bestemt lo

til at stige over Jordkloden i al Evighed.

TDitlevsen. BF. 21. -havn, en. havn, der

staar i trafik-, handelsforbindelse med hele

verden ell. det store udland. Brandes.XI.222.
en stor, ny Havn paa Jyllands Vestkyst,

en Verdenshavn, der skulde kunne optage
Kampen med Hamborg og Bremen. Ponf.

LP.U.141. -hele, et. (nu l.br.) d.s.s. -hel-

hed. ^tftft.f'F^O.;. TroelsL.BS.II.202. -hel-
hed, en. (jf. -alt, -hele; nu 1. br.) verden, 20

universet (betragtet som en helhed). Individua-

liteten (bliver) inddraget i et rigt Vexel-

virkningsforhold med Verdensheelhedens
(Sibb. Psychologie. (1843). 22: Verdenstotali-

tetens^ øvrige Led. Sibb.Psychologie.*(1862).

23. OHans.Fil.lO. -herre, en. (1. br.) per-

son ell. væsen, der har herredømmet over ver-

den. vAph.(1764). om Kristus: Ing.DD.V.59.
-herredømme, et. ('\ -herredomme.
Eolb.NP.A4f). (især: en herskers, stats) 30

herredømme over verden ell. dens vigtigste

dele; ogs. om det beherskede omraade. *foran

din Fod et Verdensherredømme. ZaaZwnd.P.*
(1881).40. Det romerske Verdensherredømme.
VSO. som den kloge Realpolitiker vilde

Bismarck ikke lade Tyskland stræbe efter

Verdensherredømmet. £fagf.'/Z.338. || i an-

den anv., fx. om guds ell. en religions, tankes,

handelsvirksomheds verdensomspændende magt,

indflydelse. Kirken skal gjøre Afkald paa 40

det ydre Verdensherredømme. Marf.^r/rama.
1844.174). tænk hvilket Verdensherredømme
der venter en Vogn som Citroen. JesperEw.
Frankrigsrejse.(1948).25. -herskab, et.

(nu næppe br.) d. s. Det romerske Verdens-
herskab. MO. GJ -hersker, en. om guddom,
der hersker over verden, ell, (især) person, der

hersker over store dele af verden. *du (0: Alex-

ander) {er en) vældig
|
Krigsfyrste, Jordbe-

tvinger. Verdenshersker. PaZM. TreJ9.iSi. for 50

os staar Kampen ikke imod Blod og Kød,
men imod . . Verdensherskerne (1819: Ver-

dens Herrer; i dette Mørke. Ephes.6.12(1907J.
Zeus, \eråensherskeren.Grønb.LA.49. -hi-
storie, en. (jf. -krønike^ (videnskab, der

giver en) historisk fremstilling af folkenes (de

historisk kendte folkeslags) skæbne, tilstand

gennem tiderne; menneskehedens historie (for

saa vidt som den er kendt); universalhistorie;

ogs. om de begivenheder, kendsgerninger, denne eo

historie indeholder; endvidere om værk, bog,

der giver en saadan fremstilling. vAph.(1764).
At kunne forklare det Forbigangne, hele

Verdenshistorien, er B.erligt.Kierk.VII.266.

dengang han endnu gik i Borgerskolen,

havde han faaet foræret . . en stor Ver-
denshistorie. Pøn&erg.GZ.SS. Nilen, Verdens-
historiens betydningsfuldeste Floå.VilhRasm.
ÆM.8. i verdenshistorien, spec.: i men-
neskehedens historie; ved et historisk tilbage-

blik over menneskeheden. Adelen har i Ver-
denshistorien intet Fortrin, som de Borger-
lige maae misnnåe.Oehl.Øen.(1824).III.67.
spøg.: Killingen er naturligvis noget ganske
mageløst og enestaaende i Verdenshistorien.

MLorentzen.G.82. || i videre anv. (Grundt-
vigs) Sind er saa vældigt, at han er en
hel Verdenshistorie. Poos.Fi.iSO. især om
begivenhed (er), der er af en saadan art, at

de(n) griber ind i, bliver del af menneske-
hedens historie, (han var) ligegyldig for den
Smule Verdenshistorie, der blev lavet om-
kring ham (0: i 1848). Vodskov.SS.2. Jesus

. . stillede Tolderen op for Farisæerens Øje

. . Hans Fortælling er en Novelle fra Lands-
byen, men der er Verdenshistorie i den.

KMunk.BF.136. (iron.:)Hostr.G.45. en Skue-
spilleraffære (var i 1820'ernes København) et

Stykke Verdenshistorie. Østrup.J.22. -histo-
risk, adj. som angaar, hører hjemme i ell.

faar (vil faa) omtale i verdenshistorien ell. faar

betydning for menneskehedens udvikling, skæb-

ne, den . . geographiske og verdenshistoriske

Underviisning (0: paa en læreanstalt). Rasm
Sør.ML.119. den omfattende, verdenshisto-

riske (1. udg.: universal-historiskej Udsigt
over Menneskelivet. Grundtv.HY^I.(1867) .ix.

(Simon) er blevet verdenshistorisk berømt
som Fornægteren. KMunk. BF. 99. (iron.:)

jaja — det skal jo skrives ned, ligesom andre
verdenshistoriske Begivenheder. Idag stod

jeg ved Idas Seng. Buchh.UH.35. -hjørne,
et. (;'/. verdens hjørner u. Verden 2.1 samt
Hjørne 3, Himmelhjørne; maaske egl. m. hen-

blik paa en ældre forestilling om jorden ell.

himmelrummet som firkantet, jf. den (ældre)

dial. anv. af verdenshjørne om hver af ret-

ningerne sydøst, sydvest, nordvest, nordøst, se

JKamp.DF.187) om hver af de fire hovedret-

ninger i horisontalplanet (syd, vest, nord, øst);

ogs. (især ^) om hver af de 8, 16 ell. 32 ret-

ninger, der er angivet paa kompasrosen (jf.

Sal.^XXIV.764): om en dial.-anv. se ovf. l.43ff.

de 4. Hoved -Vinde og Verdens Hiørner.

Pflug.DP.1196. *Hist fra Syd og her fra

Nord,
I

Ja, fra Verdens-Hjørner alle,
|
Vil

mit Folk jeg sammenkalde. Grundtv.SS.'V558.

spørges der om Vej eller gives Besked (i Jyl-

land), er Verdenshjørnerne altid med. Feilb.

BL.145. Dørvogterne stod mod alle fire Ver-

denshjørner (1871: Veir^, mod Øst, Vest, Nord
ogSyd.lKrøn.9.24(1931).jf. u. I.Yestlslutn.:

de taler hver i sit Yerdenshiørne. Cit.1940.

(Brandes.Br.III.XXXV), -hovedstad, en.

(jf. verdens hovedstad u. Verden 2.1 j. Ver-

denshovedstaden Rom. HalKoch.(DanmKon-
ger.54). Verdenshovedstaden F&ris.EFrand-

sen.SC.1 159. -ironi, en. (jf. Ironi 2; hos
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Kierk.) det forhold, at verdensgangen ved at

tilintetgøre noget, som syntes stort og ypperligt,

ell. ved at give en bestræbelse et modsat udfald,
synes at spotte de menneskelige bestræbelser

(se ttærmere Kierk. X\^ 760). smst.XIII.336f.
-kamp, en. (nu sj.) kamp, krig af verdens-
historisk betydning ell. verdensomfattende ka-
rakter (jf. -krigj. Gustav Adolfs Død frem-
kaldte ikke nogen pludselig afgjørende For-
andring i Verdenskampens (o: trediveaars-

krigens) GaiUg. Fridericia.DPH.238. der (er)

endnu . . nogle store Verdenskampe nødven-
dige, førend blot de forenede Stater i Europa
kunne grundlægges. Cit.1881.(Brandes.Br.III.
321). -kant, en. (jf. verdens kanter u.

Verden 2.1 ; nu sj.) retning; verdenshjørne.

mod denne Verdenskant. NMPet. Gammel-
nordisk Geografi. (1834). 49. især i forb. alle

verdenskanter. *Fiir og tyve høie Vindver
skue til hver Verdenskant! Oe/i^ 7. i87.
*0 Nat! . .

I

Uendeligt, som Luften, er

dit Rum
I

Til alle Verdenskanter. smst.

XI.24. der kommer en vinter, som kaldes
fimmelvinter (fimbulvetr) ; da fyger sneen
fra alle verdenskanteT. NM Pet. Myth.388.
-katastrofe, en. (nu især avis-spr.). Mart.
Dogm.557. eschatologiske Ideer (Verdens-
katastrophe og ny Yerden). EJessen.RI. 31.

Alle Forhold er anderledes nu end før Ver-
denskatastrofen (o: krigen 1914-18). HomoS.
VD.14. -kendt, part. adj. kendt over hele

(den civiliserede) verden. Dagbl.^U1906.2.
sp.l. et verdenskendt 'Navn.JVJens.RF.57.
-klanjg, en. (især avis-spr.) i forb. som
navnet har verdensklang, o: er verdenskendt.

til enhver Tid vil Kredsen af dem, hvis

Navne har Verdensklang, være . . lille.

Riget.'/iil911.1.sp.l. -klode, en. (jf. -le-

geme ; især astr.) klode i verdensrummet. Jor-

den og de andre store Verdenskloder. Ørs<.

I.ll. Studiet af Verdensklodernes Natur, iwp-
lauJ.S.8. jf.: over denne Facade sad Æren paa
en Verdens Klode. LTid. 1727. 144. -klog,
adj. (jf. -erfaren og verdsligklog, livsklogj

som har megen indsigt i, hvad der angaar
tilværelsen paa jorden, alt det timelige, verds-

lige ell. (nu især) verdens gang, foreteelserne i

(den store) verden, menneskene og deres vaner,

tanker olgn. min stakkels . , Moder . . over-

lod sig i den herskesyge og verdenskloge

Søsters ll3index.Gylb.KV.208. Vil De handle

verdensklogt, saa træk Dem lidt efter lidt

. . ud af Ærtehalmen, arbejd frem, hvad der

er i T>em.Schand.TF.II.274. ÅaDons.S.134.
-klogskab, en. (jf. Livsklogskab ; især o)
det at være verdensklog. naar man kun be-

sidder Verdensklogskab nok til at dølge

Verden sine sande HensigteT. Rahb.StJoh.
111. (Voltaires) tidlige Modenhed og spiritu-

elle Verdensklogskab. Berl Konv. XXIII. 397.

13 -kløgt, en. d. s. han (blev) stadfæstet

af Egoismens Dæmon i hans Inderste og
den hjerteløse jesuitiske Verdenskløgt. /n^.

EF.VI1.26. BiogrLex.XIX.80. -kort, et.

(jf. Jordtavle^ kort (II.4) over hele jordkloden
*Staaer ei dette Rige

| Paa Verdenskaartet?
Bredahl.III.82. Brandes.XII.255. || t billedl.

udtr. Lykkelige lille Land, at Du ligger godt
forvaret i din Krog af Verdenskortet, hvor
ingen ser Dig og ingen spotter Dig. Hørup.
III.379. (Tyskland havde kunnet) udslette
Frankrig af Yerdenakortet. Pol.^*/i 1941.1.
sp.6.

II
(sj.) kort over universet. Humboldt.

10 Kosmos.I.(overs.1847).45. -kraft, en. (nu
1. br.) især i flt., om de fysiske ell. aandelige
kræfter, der virker i verden; ogs.: kraft, der
behersker verden, en Mistanke om, at Iro-

niens Elasticitet i ham (o: Sokrates) ikke
var en Verdenskraft, men et Spil. Kierk.
III.162. lader os (a: efter pantheistisk livs-

syn) . . istedetfor guddommelige Egenskaber
sige „Verdenskræfter" og „Love"; istedetfor

Guds Forsyn sige „Verdensløbet" eller „Ti-

20 dens FremskridV. Mart. Dogm. 100. OpfB.^
III.8. -kreds, en. (nu 1. br.) verdens, jor-

dens kreds (se u. Kreds 3^. en uhyre Orm,
der vinder sig om hele Verdenskredsen.
Mynst.Betr.I.280. Larsen, -krig, en. krig,

der omfatter, lerører hele verden ell. en stor

del af denne; især om de to store krige 1914-18
og 1939-45 (hvoraf den første indtil udbruddet

af den anden alm. kaldtes verdenskrigen; se-

nere benævnes de to krige den første og anden
30 ell. sidste verdenskrig^. AWilde.Krigenl848.

(1892).40. Kort efter første Verdenskrig blev
Hovmarkerne udstykket. MartinAHans.TS.
18. uegl.: Verdenskrigen om Olien ophører
ikke, fordi de militære Kampe indstilles. iVo<

Tid.^y»1946.6.sp.5. -krønike, en. (l.br.)

d. s. s. -historie. Udsigt over Verdens- Krøni-
ken fornemmelig i det Lutherske Tidsrum.
Grundtv.(bogtiiel.l817). Kom ei jeg (o: Hol-

ger Danske) i Verdenskrøniken ind,
|
Dog

40 Skjaldene om mig sjnnge. Ing.RSE.VI.177.
-kugle, en. om klode i verdensrummet ell.

(især) om jordkuglen; ogs. om hele universet,

forestillet som en kugle, ell. om himmelkuglen

(1). de fornemmeste Stæder og Lande, samt
de merkverdigste store Vande igiennem alle

Grader af den heele Verdens Kugle . . ere

antegnede. LTtd.i725.7S9. *Du stille Kæmpe-
væsen i din Sky, |

Som svinger de massive

Verdenskugler
|
Blot ved din Tankes Kraft.

50 Bagger.11.93. mit ansvarsfulde Embede, hvis

Vægt hviler paa mine Skuldre som Verdens-

kuglen paa Atlas's. Schand.AE. 109. \\ om
hvad der skal forestille verdenskuglen, især

som (del af) insignie. De Hedniske Keysere

. . satte som oftest oven paa deres Statuer

en Verdens Kugle. LTid.1725.166. Verdens-

kuglen med Korset over, som et Rigsæble,

i Barnets (o: Jesusbarnets) Uaasid. Ing.KE.
11.98. En Topfigur (paa altertavlen). Gud

60 Fader med Verdenskuglen. DanmXirÆer.Y
147. -kundskab, en. (jf. -erfaring, -klog-

skab^ kundskab angaaende forholdene i (den

store) verden. Tode.Tale**Ua795.10. Kierk.

11.250. en Dame med megen Verdenskund-

IV
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skab . . og sjælden Dannelse. Bøgh.II.239.

-kyndig, adj. (jf. -erfaren, -klog; nu
1. br.) som har verdenskundskab. som Officier

og Selskabsmand var han bleven verdens-

kyndig, uden derfor at vorde Verdens-

mand i en vis Betyåning.Blich.{1920).

XXIX.133. den verdenskyndige Vermund.
VUhAnd.LiU.III.270. -kær, adj. (jf.

-lysten; nu 1. br.) som elsker denne verdens

goder, glæder osv. Rowel. Høgholt. (1868). 93.

HRasmussen.DragendeEgne.(1900).54.-U.ser-
lighed, en. (nu 1. br.) kærlighed til denne

verdens goder, glæder. vAph.(1764). Rowel.

HøghoU.(1868).47. -led, adj. (l.br.) som
føler verdensiede, den verdensiede Eneboer.

Ing.EF.VIII.216. D&H. GJ -lede, en. lede

ved verden (samfundet m. mennesker, jorde-

livet). JFibiger. Liv. 128. (Hamlets) ungdom-
melige Mismod og Yerdensleåe. NMøll.VLitt.
11.648. •legeme, et. (nu 1. br.) d. s. s.

-klode, dengang havde han ikke hørt no-

get endnu om andre Verdenslegemer end
denne Jord. Hauch.V11.380. hele den Masse,

hvoraf Verdenslegemerne hesta,a.. OpfB.^IH.
555. -levned, et. (sj.) d. s. s. -liv 2. en
Prøve (o: paa geognostiske betragtninger),

der var saare riig paa dybe Blik, store

Anskuelser og dristige Combinationer i den
indre Natur og det gigantiske Verdenslevnet.

Staffeldt. (Lieb.Staffellts Lsvnet.II. (1847).427).

\ verdenslig, adj. adj. til Verden: som
angaar, hører til verden; verdslig (2). En Livs-

Anskuelse er . . en tilkæmpet . . Sikkerhed
i sig selv, hvad enten den saa blot har
orienteret sig i alle verdenslige Forhold (et

blot humant Standpunkt, Stoicisme f. Ex.)

. . eller den har i sin Retning mod Himlen
(det Religieuse) deri fundet det Centrale.

Kierk.Xni.68.
Verde ns -litteratur, en. {efter ty.

weltliteratur (ordet først brugt af Goethe

1827)) litteraturen i verden betragtet under eet;

den litteratur, der læses over hele den civilise-

rede verden; den store verdens største ell. mest

ildbredte litteraturværker (mods. Nationallitte-

ratur^. Bråndes.(Tilsk.1899.857). Disse smaa
Digtninge (o: H. G.Andersens eventyr) ex Ver-

denslitteratur, ja de er de eneste navngivne
Litteraturværker, som Betegnelsen passer

Tpsia,. Rubow.HGA.il. \\ hertil Verdenslitte-
raturhistorie. D&H. i bogtitler: Illustre-

ret dansk Verdens-Litteraturhistorie, red. af

Jnl. Glansen. bogtitel.l898ff. -liv, et. (oldn.

veraldarlff, livet i denne verden; jf. -levned)

I) livet, som det former sig paa jorden, i

menneskenes samfund; ogs. om livet uden for

ens snævre kreds, i den store verden ell. i

fornemme kredse. Den Efterklang af det store

Verdensliv, som kunde naae til min afsides

Føåeø.Ing.T.2. Sadukæerne . . foretrak det
fine Verdensliv ved Kong Herodes' Hof for

den fromme Tjeneste i Templets Forgaarde.
HBegtr.DF.IV.266. Talentet dannes i Stil-

hed, men Karakteren i Verdenslivets Strøm,

GKoch.GF.153. 2) (nu 1. br.) indbegrebet af
hvad der sker, rører sig i verden; tilværelsen;

verdensløbet, -udviklingen. *Mon ei der er en
Aand,

|
Som veed det hele Verdensliv at

ia,tte?0ehl.XX.51. Troen .. anskuer de hel-

lige Sandheder gjennem Verdenslivets Be-
vægelse. Mart. Dogm. 16. o -lov, en. (jf.

oldn. veraldarlog, verdslig lov) om (hver af)

de for universet, verdensordenen, -udviklingen

10 ell. livet paa jorden gældende love. de Verdens-
love, ifølge hvilke Romerriget forfaldt, Ørs/.

11.46. Gud er , , Loven , , den høieste, evige

Yerdenslov.Goldschm.BlS.III.95. Det er en
Verdenslov, at alle Stofmasser tiltrække

hverandre. V80. -lysten, adj. (1. br.) (me-
get) verdenskær. Blich. (1920).XXVn.S9.
-lære, en. (fagl.) læren om verden (dens

opstaaen, bygning, elementer); kosmologi, en
paa mathematiske Grundbegreber bygget

20 Verdenslære og Stiernevidenskab. Moi&.S'iwd.

3. Professor i Astronomi og Verdenslære ved
Akademiet. JosefPetersen.VitusBering.(1941).

87. -løb, et. (jf. -gang; nu l.br.) verdens

udvikling, gang; begivenhedernes forløb paa
jorden. Derfor kand jeg merke, at du est

ikke synderlig dreven udi Verdens-Laab,
eftersom du bildte dig ind, at jeg vilde om-
komme mig af Kierlighed. Holb.Hex.LI. *Ak
ja! det (o: at den gamle kone døde) er Verdens-

so løbet. Heib.Poet.X.303. Mart.Dogm.lOO (se u.

-kraftj. Guds direkte Indgriben i Verdens-
løbet. ilfZirfceg'aarÉi.Posih'ufie%ion.('793<?j.44.

CP -magt, en. magt, der styrer, har herre-

dømmet i verden, ell. om verdslig magtfaktor.

ved Christendommen , . sanctionerede (vi)

Emancipationen fra Naturmagterne og ube-

rettigede Verdensmagter. Mart. EthikA. 255.

jeg kan tilbede den store Verdensmagt og
synke hen i en vis daanende Fromhed, naar

40 jeg ser eller lugter en Rose eller en Lilje.

Schand.O.n.5. || om stat, magt (7.4), stormagt,

der hører til de stærkeste, mest indflydelsesrige

i verden, ell. hvis herredømme strækker sig over

en stor del af verden. Rom , , skabte sig en

Sømagt, og dermed den nødvendige Betin-

gelse for dets tilkommende Verdensmagt.
Molb.HPh.IL142. I denne Periode kæmpede
Tyskland sig frem til at blive en økonomisk
YeTdensmagt.VerdenGD.IV,2.3. \\ om (hvad

50 der har) meget stor, verdensomspændende
indflydelse. *En evig, ædel Verdensmagt

|

er i dit Hjertes Hjerte lagt. JVJens.VL.
96. jf. u. Stormagt 2 slutn.: Ordets Magt
(ogsaa: Pennemagt) er en Verdensmagt,

Mau.6289. -mand, en. (jf. glda. værilz

man, verdslig mand, lægmand (HellKv.88),

oldn. veraldar-, veraldsma&r; sml. -dame)
mand med verdenserfåring , -kundskab ell. (nu
oftest) mand, der kender, færdes hjemmevant

60 i den store verden; en mand af verden (se u.

Verden 5.2); ogs. undertiden om mand, der

tilhører den fine, fornemme verden, (han) var

en af de fineste og behageligste Verdens-

mænd, som jeg nogensinde har kjendt.
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PAHeib.E.329. Til Bestyrer af en saadan
Opdragelse (o: af en fyrste), synes det, at

man burde vælge en Verdensmand af sand
Erfaring. Ørs<.F///J 75. *Hans Sprog (er)

galant, som hos en Verdensmand. Pa^lf.t/.

229. (hertugen af Villeroi) blev opdraget ved
Hoffet sammen med Ludvig XIV og udvik-
lede sig til en fuldendt Verdensmand, skabt
til at forestaa Fester og blev en stor Kvinde-
forfører. ^aL^ZXY i 79.

II
hertil: verdens- lo

raands-agtig (Pont.LP.UM. CKoch.GFM),
-holdning, -mine, -mæssig {Pont.LP.VIII.
136. Homo S. F. 61), -optræden, -overle-
genlied, -sikkerlied, -smag, -tone, -væ-
sen ofl. -mandige, adj. (nu 1. br.) adj. til

-mand: verdensmandsmæssig. et Smil, hvori

det var hans Mening at lægge en verdens-

mandig Storforagt. /Sc/iand.jB (S. 25. Horace
Walpole , . mest kendt ved sine mange op-

lysende og underholdende Breve, skrevne 20

med verdensmandig Lethed. N Møll.V Litt.

111.361. -marked, et. (især Y) oftest i

best. /,; hele verden, betragtet som et marked
for verdenshandelen; indbegrebet af de steder,

hvor varer omsættes og noteres i den inter-

nationale handel, ell. om selve omsætningen
(mods. Hjemmemarked^. MO. Amsterdam
var blevet Verdensmarkedet for (korn). Fri-

dericia.17 &18Aarh.91. Hage.^578. -men-
neeike, et. (nu 1. br.) verdsligt indstillet men- 30

neske; menneskebarn; tidligere ogs.: menneske

af den store verden, som har verden (5.2)

(vAph.(1764)). Lodde.NT.262. Rowel.Br.62.

de (havde ikke) hjemme blandt de letsindige

Verdensmennesker. DagNyh.^*U 1913. 2. sp. 2.

-mester, en. I) (relig.) om gud som verdens

skaber og styrer. SkatHoffmeyer. Tilværelsens

Sammenhæng.(1929).41. 2) person, der paa et

vist omrande, i en vis henseende er den ypperste

(ell. hører til de ypperste) i verden; især (sport.) 40

om person (sportshold) , der gennem konkurren-

cer har naaet pladsen som den ypperste indenfor

en sportsgren (paa det paagældende tidspunkt).

Meyer.141. (Thorvaldsen) var næppe bleven

Verdensmester, om han det meste af sit Liv

havde siddet som Professor ved Akademiet
i Køhenhavn. SMich.BJ. 9. Verdensmesteren
i Mellemvægtsbrydning . . fremviste sine

to velerhvervede Guldmedailler.Da</A'?//i.'''7

1911. 2. sp. 2. Sportsleks.il. 654. -mester-
skab, et. (især sport.) stilling, rang som
verdensmester. Sal.IY.223. Sportsleks.II.654.

-mæssig, adj. (1. br.) som hører til den

store verden ell. stemmer med skikke, vaner

osv. i den store verden ell. i fornemme kredse,

bl. verdensmænd (jf. verdensmandsmæssig^.
KLars.Ci.l64. Faderen var Forretningsmand,

en stor, rund Type med et vist verdens-

mæssigt Sving over sig. FrNygaard.IStøbe-
skeen.^1920). 6. (3 -navn, et. verdenskendt io

navn; ogs.: ry over hele verden; verdens-

berømmelse, som Kriminalist var (Goos) et

Verdensnavn. Tilsk.l918.1. 129. (W. Johann-
sen) har vundet Verdensnavn ved at godt-

gøre Anlægstypens Uforanderlighed. EThoms.
jDL.89. -navnkundig, adj. (1. br.) som
har verdensry; verdensberømt. AErslev.Frem-
medDigtning.(1894).60. Millets verdensnavn-
kundige Maleri : 1'Angelus. Zak Niels. B. 56.

-omfattende, part. adj. (især (3). en
Krig (vilde) gøre Diktaturerne verdensom-
fattende. PoLVsi939, 2. sp. 6. en verdensom-
fattende Nedrustning. smst.^''/il940.1.sp.2.

-omflyvning, en. flyvning (m. flyvema-
skine) jorden rundt, -omsejler, en. d.s.s.

Jordomsejler. ConvLex.XIX.109. Rubow. T.

78. -omsejling, en. d.s.s. Jordomsejling.
NordConvLex.Y 706. En Verdensomsejling
under Havet. JulesVerne.(overs. bogtitel.1872).

Vikingen. 1951. nr. 4. 5. sp. 2. - omsptvn-
dende, part. adj. (især o), de verdens-

omspændende kristelige Ungdomsforbund.
MKirkegaard. Positiv Religion. (1930) . 8. (den
persiske) Poesi dyrkedes . . som Udtryk for

dybsindig Spekulation og verdensomspæn-
dende T&nkeT.ArthChrist.DT.S. se ogs. u.

omspænde 1.3. O -omvæltning, en. (jf.

-revolution samt u. Omvæltning 2). Napo-
leons Verdensomvæltning. Foersom.L.26. den
største da kendte Verdensomvæltning, den
store franske Revolution. YilhAnd.Litt.il.

1023. -opfatning, en. (nu 1. br.) d. s. s.

-opfattelse, en ny Verdensopfatning (var)

kommen til ved Christendommen. Ørs<./.66.

Mart. EthikA. 236. Q) -opfattelse, en.

(jf. -anskuelse, -opfatning^. Schand. TF.II.
397. Bredahls Verdensopfattelse. OTTtr/re^.B.

132. -orden, en. den i verden, universet

herskende orden ell. lovbundne tilstand; især

om saadan orden beroende paa den strenge me-

kaniske natursammenhæng, verdenslovene ell.

paa (af menneskene uafhængige) moralske

love; ogs. om verden som ordnet paa denne

maade. vAph.(1764). *Alt, hvad i den ydre

Verdensorden,
|
Som i den indre. Form og

Skabning tei'eT.PalM.AdamH.L92. Veder-

fores der ham da selv nogen Uret, da var

det ham, som maatte der skee Tegn i Him-
len og paa Jorden, som kunde Verdens-

Ordenen, ligesaa lidt som han, sove før dette

var gjort godt igien.Kierk.YIII.173. Det
Pigebarn tror paa en logisk-ethisk Verdens-

orden saa fast som . . mange gamle og nye

Filo&oier. Schand.BS.426. I det Maal, den

omtalte Fordring om Retfærdighed tilfreds-

stilles, tales der om en moralsk Verdens-

orden. /Sal.* 7/7.574. et brud paa verdens-

ordenen I -ordner, en. (1. br.) kraft ell.

væsen, der staar bag verdensordenen. Brøchner.

Overs. afStrausz: Troeslære.I. (1842).324. JAn-
dersen.Stuckenberg.I.(1944).114. -ordning,
en. (1. br.) den maade, hvorpaa verden er ord-

net; verdensorden, de, der nægte Stjerner-

nes Indflydelse paa denne Verden, komme i

aabenbar Strid med den guddommelige Ver-

densordning og det guddommelige Forsyn.

Troels L. XI11. 158. Breum. HH. 72. -part,
en. (jf. ænyd. (flt.) verdzens parter (HMo-
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gens.); nu kun (sj.) arkais.) d. s. s. -del.

LTid.l720.Nr.23.1. De Hedenske Religioner

i de tre Verdens Parter Asia, Africa og

America. /S'M/im.Y32. Kjøbesummen er maa-
skee allerede adspredt i alle fem Verdens-

Parter. frei6.Poe^X.73. JPJac.I.133. -plan,
en. især (relig., teol.): den plan, hvorefter et

højere væsen, gud, har skabt, indrettet verden.

Mart. Dogm. 197. Et Brudd paa Natur-
lovene var jo en Forstyrrelse af Guds Ver- i'o

densplan. A'Mwnfc.0. 6i. -pol, en. (astr.)

d.s.s. Himmelpol. Ing.RSE.VII.261. Paul-

sen.IL616. -police, en. (forsikr.) forsik-

ringspolice, der dækker mod rejseulykker i alle

lande. ForsikrL.148. -politik, en. politik,

der angaar hele verden ell. store dele deraf.

I det britiske Riges Verdenspolitik er det

altid Realiteterne, det kommer an paa.

VilhRasm.ÆM.3. JVJens.RF.lll. jf.: Ver-
denspolitisk set faldt der Ro over Ma- 20

rokko, da Tyskland opgav sin Medinteresse
i Marokkos koloniale Deling. Poi."/,8i927.9.

sp.2. Deres Majestæts første lykkelige rege-

ringsår har, trods verdenspolitisk uro, stået

i en fredelig genopbygnings tegn. UnivProgr.
1949.I.Dedik. -post-, i ssgr. i betegnelser

for hvad der angaar postbesørgelsen over hele

kloden og det hertil knyttede internationale

samarbejde, bl. a. Verdenspost-forening (Bek.

Nr.l9^''U1879) , -kongres, -konvention. 30

-presse, en. i best. f.: pressen i den store

verden (uden for hjemlandet) ell. om de

førende aviser i verden. DagNyh.*''U1913.Till.

l.sp.l. StDrewsen.K.244. -problem, et.

især, i flt., om problemer, der angaar hele

verden, er af international art. Sejl med mig
ud paa det sorte Vand og drik et Glas,

mens vi drøfte de store Verdensproble-
mei. Schand.AE.103. Rusgiftenes Brug udgør
et YeTdens^Tohlem. Stimulanser. (1945). 19. 4o

-præst, en. (^7, glda. een werdzens prest;

katolsk-kirk.) præst, der hører til de verdens-

gejstlige. Schindler. Liturgi. (1928). 105. -re-
gering, en. I) (teol.) guds styrelse af ver-

den. Ørst.11.45. Verdens- Regjeringen gaaer
ikke . . i Spring. Kierk.XII.45. i sin Ver-
densregering har (gud) betjent sig af Engle.
Brøchner.Overs.afStrausz: Troeslære.I. (1842).
580. 2) en (foreslaaet) fælles regering for

alle lande. Socialdem."U1951.2.sp.4. -re- 50

kord, en. egl.: en paa et vist sportsligt om-
raade sat rekord, der (til dato) er uovertruffen

i hele verden (og anerkendt af en international

organisation); i videre anv., i al olm. om
præstation, der er den ypperste i hele verden.

Christmas.EtAar i 8iam.(1894).10. Det er end-
ogsaa sandsynligt, at (Johs. V. Jensen) med
disse Skildringer (0: Chicagoskildringerne i

„Hjulet") har sat en Verdensrekord med
Hensyn til blændende Vroaa.. HarNiels.TT.I. eo

86. 8portsleks.il.350. -religion, en. om
hver af de religioner, der er udbredt over en
stor del af verden. OpfB.^II.47. Islam var i

Løbet af faa Aar fra en ensom Mands Tanke-

foster bleven til en Verdensreligion. 4r</i

Christ.DT.9. \\ ogs. om religion, der tænkes
udbredt over hele jorden. Brøchner.Overs, af

Strausz: Troeslære.I.(1842).371. Drachm.F.I.
356. -revolution, en. (jf. -omvæltning^
en hele verden omfattende revolution (spec. paa
det sociale omraade, som maal for kommu-
nismen), en saadan Verdensrevolution og
Regeneration (af det romerske rige) skulde
kunne skee ved en ny verdenserobrende
M&gt. Molb.HPh.II.215. der (er) ikke det
ringeste lille Tegn paa, at Lenin har opgi-

vet Verdensrevolutionen. Poi.*"/iii92(>.7.sp. 3.

-rige, et. I) rige, der omfatter hele ell.

(især) en stor del af verden. vAph.(1764).
FrNiels.KH.1.3. det romerske Verdensrige.

KMunk.EI.70. 2) (teol.) om indbegrebet af

alt det jordiske, verdslige; denne verden (se

Verden å.2). Verdensriget maatte aaben-
bares i sit hele Omfang, for at Gudsriget

kunde aabenbares i Aand og Sandhed.
Mart.Dogm.267 . O -ror, et. i udtr. for at

styre verden. Man (0: en redaktør paa Lange-
land) sad vist egentlig og bildte sig ind, at

nu havde man dog fat i selve Verdensroret.

OOeismar.E.75. sidde ved verdensroret
j

-rum, et. om universets (uendelige) rum ell.

den del deraf, der er synlig fra jorden, om-
slutter vort solsystem. *det uendelige Verdens-
rum,

I

Hvis Hvælving løfter sig i Himmel-
hnexi. PalM. VI.301. Da Jordens Varme ved
Udstraaling i det store Verdensrum var .

.

a,ft3iget.GForchh.SøvandetsBestanddele.{1859).

34. Sal.XVIII.186. billedl: det Verdensrum,
hvor Goya egentlig hører hjemme og har

sin virkelige Existens: Kunstens Verden.

Tilsk.l928.1.321. Følg mig ind i Peterskir-

ken ! . . Et Verdensrum er det . . der i Kunst-
fuldkommenhed ikke giver Vorherres private

ret meget efter,KMunk. Vedersø—Jerusalem.

(1934).71. -ry, et. (jf. -berømmelse^. Bran-

des.III.480. Norges moderne Digterrække,

der aabnes af de to, der har Verdensry.

Schand.O.II.159. (whiskyen) har vundet Ver-

densry for sin fremragende Kvalitet. PoZ,*/io

1937.11.sp.3.
II

(sj.) verdensberømt person.

gift var (Betty Nansen) med Peter Nansen,

der var saa mægtig en Mand, at han kunde
kommandere Herman Bang til at sammen-
ligne hans Kone med de franske Verdensryer.

KMunk.A.142. -sjæl, en. (filos.) i visse

filosofiske systemer: det verden iboende levende,

bevægende og ordnende princip (der anta-

ges at forholde sig til verden ligesom sjælen

(som organismens bevægende livsprincip) til

legemet, og hvoraf individernes sjæle er ud-

straalinger). SBloch.(Skand Museum. 1800.11,

2.64). Verdens-Siælen, skildret efter de

gamle Philosophers Forestilling om Samme.
Vedel Sim.(bogtitel.l837). I Naturen erkjen-

des Gud som den immanente teleologiske

Formvirksomhed, som den organiserende

Verdenssjæl (natura naturans), i Bevidst-

hedens Rige som den alstyrende Verdens-
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aeind.Mart.Dogm.93. SaVXXIV.928. Dette
Digt er Shelleys første store Møde med Nex-
denssjælen. 22w6ow.P.57. -skabelse« en.

(nu l.hr.). Brøchner. Overs, aj Strausz: Troes-
lære.I. (1842). 537. Mart. Dogm. 386. -ska-
ber, en. (jf. -skabelse; især teol.). Eilsch.Phil

Brev.203. det Gamle Testamentes Gud, eller

Verdensskaberen. Brøchner. Overs, af Strausz:
Troeslære.I.(1842).517. jf.: Opdrageren (bli-

ver) en Slags Verdensskaber for Barnet, thi lo

igjennem hans Mund bliver jo hele den
store Verden til for Barnet. JahKnu.LF.123.

•slag:, et. (1. br.) slag af verdenshistorisk be-

tydning; især billedl. Det var virkelig et Ver-
densslag, der her (o: ved Fultons konstruktion

af et dampskib) var vundet, større og betyd-
ningsfuldere end det ved Marengo, i^awc/i.

V1.418. Vor poetiske republik indeholdes
forbilledligt i Goethes kunstnerliv, hvor op-

gøret med kaldsfæller, skriblere og kritikere 20

nødvendigvis bliver til verdensslag på vers

og prosa. Grønb.RS.86. -slange, en. (mytol.)

slange, der forestilles at ligge i verdenshavet

og omslynge verden (jf. MidgaardsormJ.
||

(jf. Urslange; sj.) om stjernebilledet slan-

gen (I.2.1). Ing.RSE.VII.271. -smerte,
en. (efter ty. weltschmerz (der ogs. bruges

som citat-ord paa dansk: Aakj.DK.196. al

'Weltsc\imeTtzen.KSech.MY128); især æstet.)

smerte, der skyldes medfølelse med den lidende 30

menneskehed, de ulykkelige i verden, ell. (nu
især) smertelig lede ved verden og dens fore-

teelser (især som en digterisk, blaseret ind-

stilling, jf. Kadaverlyrik^; ogs. om smerte,

der er fælles for alle mennesker, knyttet til

det jordiske liv. en Byronianer, der leger med
den store Yerdenssmerte. Ing.L.IY64. hans
Verdenssmerte, jeg mener hans Smerte over

Verdens Ugudelighed, var bleven vakt. Ole

Navnløs. To Fortællinger. (1858). 102. „Wer- 40

ther"s gribende og sande Skildring af Verdens-
smerten. Leop.6rZ.57, JVJens.G.15. -sol, en.

(poet.) om solen. *af eens Natur
|
Var Dag og

Nat ; thi Verdenssolens Uhr,
|
Der maaler Ti-

den med sin gyldne Viser . .
|
Det saae hun ei.

PalM.Poes.lI.228. Ploug. II. 115. *Ydmyg
blev din (0: en frelserpiges) Krøblinggang

|

Under Verdenssolen. jBergfsiedf./.47. -spejl,
et. (1. br.) hvad der giver et billede ell. en

afspejling (2) af verden. (Petrus de Alliaco's) 50

Verdensspejl (Imago mundi), hvoraf Ko-
lumbus lærte at kjende, hvad de gamle For-

fattere (Aristoteles . . m. fl.) havde ment
m. H. t. det østlige Asiens Afstand fra Her-

kulesstøtterne. OpfB.^11.56. Verdens-Spejlet.

ugebladtitel.1902. -sprog, et. I) (jf. Uni-

versalsprog^ nationalsprog, der forstaas af

dannede kredse i hele den civiliserede verden,

bruges som internationalt hjælpesprog. De
tydske Blade . . skrive i et Verdenssprog ep

der forstaaes og læses over hele den dannede
Yerden. DagbV''/A860.1.sp.l. Omkring 1800
var Fransk i absolut Forstand det almindelig

anerkendte Verdenssprog. iJoos. 71.74. (Rask-

Ørsted-fondets opgaver er bl. a.) at faa danske
videnskabelige Arbejder offentliggjorte paa
et af YeidenssTprogene. Rigsdagst.A.1918ll9.
sp.4095. jf.: Østens verdenssproglige
Problemer lader sig endnu ikke gennem-
skue. Eoos. "Fi. 74.

II
ogs. om kunstsprog

til international brug. Jesp.Etverdenssprog.

(1928).3. 2) (sj.) om menneskenes sprog (i

modsætn. til guds ord olgn.). lader os da svare
os selv ikke i Verdenssproget, men i Guds
Riges Sprog. Mart.Prædikener.II.(1849).198.
-stad, en. d. s. s. -by. Paris . . denne Ver-
densstad, hvor een Kreds af nye Billeder og
Ideer afløser den anden. Molb.Reise.1.371.
(Rom) er ikke som Paris, Wien o. s. v. en
Hovedstad i et Rige, men en Verdensstad,
vor eneste YeTdensBtad.Goldschm.VI.267.
Nu er Lillehammer jo . . ikke nogen Verdens-
stad. Pon^.EY 55. CP -stor, adj. som om-
fatter hele verden ell. er saa stor som en ver-

den, udgør en lille verden; ogs.: umaadelig stor.

det verdensstore London. HCAnd.BC.1 1.152.

inderst inde var (der) en sælsom, instinkt-

stærk Længsel . . det Nye ikke kunde stille,

verdensstort som det Nye waT.JPJac.II.76.
Under hans faste Ledelse voxede Børsens
Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstof-

fer sig verdensstore. DagfiV?//t.V3i523.i.sp.2.

-strøg, et. (ty. weltstrich; nu næppe br.}

verdenshjørne; himmelstrøg, bestemme de fire

Verdens- eller Himmelstrøgs Beliggenhed.

ConvLex.XX.305. -styre, et. (1. br.) d. s. s.

-styrelse. D&H. Odins verdensstyre.^OirE.

NG.371. -styrelse, en. (jf. -styre; især

relig.). Mart.Dogm.386. En Verdensstyrelse

var for ham Noget, der laa hinsides en

Taage, aldrig øjnet, aldrig forsket efter.

Goldschm.VII.415. Han er ikke Fatalist i

almindelig Forstand, men han tror paa
Skæbnen som en aktiv Verdensstjrrelse, der

giver Raad og Vejledning og Tilskyndelse.

JK Larsen. Kaj Munk (1941). 106. -styrer,
en. (især relig.). Mart.ElhikA.445. dersom
ikke (den) almægtige Verdensstyrer stod

levende . . for Tro og Tanke.HNClaus.

(DagbUyiil863.1.sp.4). CP -syn, et. syn

paa verden, universet; verdensanskuelse. Der
er tydeligt nok i Tyge Brahes Verdenssyn

en begejstret Skønhedsglæde i Slægt med
GTækeTnes.TroelsL.XIII.158.ThøgLars.Stjer'

nerogTid.(1914).113. -system, et. I) (jf.

System l.i og 3.1 ; især astr.) det system

af himmellegemer, der findes i universet, ell,

om billede, opfattelse af universets indretning;

tidligere ogs. om solsystem, planetsystem. JBa-
den.FrO.386. Solen . . er ikke heller Verdens-

systemets Midtpunkt; den bevæger sig frem-

ad med hele sit Planetsystem. Op/B.*///.92.

Heegaard.Astron.27. det ptolemæiske Ver-

denssystem.OFriis.Litt.361. 2) (1. br.) et i

hele verden indført system. Verdenssystem for

Uønt. Hagc^lSll. -tag, et, C;/, verdens tag

u. Verden 2.1 ;
geogr.) i best. f., om det højeste

parti af Pamirs højland ell. (og) om Ti-
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let (og Himalaya). OOlufsen.GennemPamir.

(1905).68. -tal, et. i talmystikken beteg-

nelse for 4-tallet (fordi der er 4 verdens-

hjørner, 4 aarstider, 4 elementer osv.). Sal.'

XXI11.45. -teater, et. I) om verden sam-

menlignet med et teater; verdens skueplads

(se Skueplads 3^. (vi) leve i det Aarhun-
drede, hvori en saa tragisk Skikkelse, som
den ældre Napoleon, har gjenneraspillet sin

Rolle paa det store Verdenstheater. JJawc/i.

ÆA.452. den lille Debutant paa Verdens-

theatret (o: en nyfødt). PHans.KK.29. spille

en stor Rolle paa Verdensteatret. DÆl?. 2)

(foræld.) en slags teater, hvor der vistes roman-
tiske naturhilleder (panoramaer) fra frem-

mede lande, scener af verdenshistorien olgn.

Aarestr.SS.III.154. Davids. KK. 62. Politi-

vedtægt f.
RandersAmts Landdistrikt.(1913). 28.

-tid, en. (fagl.) d. s. s. Universaltid. Nord
ConvLex.'VI.669. Sal.*XXIY 935. -tone,
en. (især Gi) den tone, der bruges i verdens-

livet (1); den tone, der præger en verdens-

mand, vidner om verden (6.2); ogs.: tone, præ-

get af kendskab til, fortrolighed med forhol-

dene ude i verden, (en) fiin Verdenstone, og
den dermed forbundne Modbydelighed for

alt plumpt og uskiønt. Rahb.Charis.1806.105.

Hun besidder en virkelig Verdenstone .

.

har du bemærket, med hvilken Anstand
hun træder ind i et Selskah. Hauch.1.42. Ved
Falster bliver der altid noget provinsielt,

mens Holberg har \eråeii8tone.NMøll.(Let-

terst.tidskr. 1920. 495). -trone, en. (l.br.)

i forb. som sidde paa verdenstronen, være
verdens herre. *Paa Verdensthronen Caro-

lus (a: Karl den store) s3iå.Ing.RSE.VI.245.
om gud: *Paa Verdensthronen Herren sad.

PalM.VII.259. billedl: den onde Begjærlig-

hed sidder paa Verdensthronen. ffaucÅ.F//.
377. -træ, et. (især i folkloristisk spr.) træ,

der symboliserer verden; træ, paa hvis stamme
himlen forestilles at hvile, og hvis rod er i

jordens midtpunkt; ofte om asken Yggdra-
sill i nord. mytologi. MHamm. Ragnaroks-
mythen.(1836).101. ADJørg.JE.60. DSt.1917.
60. HBrix.Guldhornene.(1949).94. O -træt,
adj. (jf. livstræt^ træt af at deltage i verdens

rørelser (kampe, genvordigheder ell. adspre-

delser, forlystelser). Holst.R. (spejlet) viste

Billedet af en verdenstræt Manå. DagNyh.
»V5 1909. 4. sp. 1. Sick. (Foraarsbogen. (1917).
40). denne Verdenstræthed og Selvop-

given. yodsfcov.»S*S'.55. D&H. GJ -tammel,
en. min Ungdoms Vuggedans mellem Let-

sind og Tungsind . . mellem Eneboerliv og
Verdenstummel.<Sc7iand!.0.//.2. Ensomheden
knugede ham midt i den vilde Verdens-
tummel hvor Østen og Vesten mødtes (0: i

Boston). MMøller.JagtenefterLykke. (1910).53.

-udstilling, en. udstilling af arbejder,

varer osv., hvori alle lande deltager ell. kan
deltage. Verdensudstillingen i Paris, den stor-

artede Samling af alle Nationers Frembrin-
gelser. GoldscArø. 7/1.79. Hage.*1.562. -ud-

viklings, en. den udvikling, der stadig

finder sted i verden, universet, ell. indenfor
de menneskelige samfund. Verdens- Udvik-
lingen er ikke . . revolutionair men evolu-

tionair. Kierk.XlI.45. Han var . . endnu ikke
helt klar over, om det vilde blive som Kom-
ponist eller Skribent, han skulde gribe ind
i Verdensudviklingen. PonLJy/v. 2. Verdens-
udviklingen. YilhRasm.(bogtitel.l903-4) . -un-

10 derganjj, en. (nu 1. br.) verdens undergang
(3.1). Dogmerne om Verdensundergang og
Verdensfornyelse. Brøchner. Overs, af Strausz:
Troeslære.I.(1842).543. Hvert Menneskes Sjæl
er et selvstændigt Universum, hans Død en
Verdensundergang i det smaa. Pon^LP.y///,
267. -ur, et. (fagl.) ur, der foruden timernes

gang viser fx. ugedag, dato, maaned, soltid, so-

lens plads i dyrekredsen, planeternes gang osv.

OpfB.UV,L231. SalT. 1945-46.662. -van-
20 drer, en. (1. br.) person, der rejser omkring

i hele verden; globetrotter. Gersov.KL.34.
||

person m. fortsat eksistens i forsk, inkarna-
tioner (ved sjælevandring). Verdensvandrerne.
Gjel.(bogtitel.l910). O -vant, adj. vant til

at færdes i den store verden (uden for ens

hjemsted) ell. i højere krese ell. (i al alm.)

bl. mennesker, nogle agtværdige Bogorme,
der ikke havde noget af de helleniske Vi-

denskabsmænds verdensvante, slebne La-

30 der. Borchsen.Overs.afRydberg : RomerskeDage.
(1877).87. verdensvant fortsatte (hun) sin

og hans Konxerseren. ThitJens.EL.50. Det
er ikke hendes (0: en chileners) første tur

til Europa. Hun er verdensvant. Poi.*'/, 2950.

8. sp.2. Qp -vid, adj. (jf. -bred^ vid, udstrakt,

omfattende som verden; ogs.: umaadelig vid

osv. verdensvidt strakte Landet sig med
Viinmarker, Skove og store Byer.HCAnd.
(1919).V132. Professoren var som Tænker

40 den himmelhøje J'lugts, den verdensvide
Vandrings Manå. Rørd.KK.26. O -viis, adj.

(jf. -klog^ som ejer ell. er præget af verdens-

visdom. Goethe, den verdensvise Digter.

PHans.KK.278. *Vend, Vandringsmand, mod
den jydske Banke

|
din Fod tilbage, fra

mange Riger,
|

og prøv at lytte, hvad
Lærken siger |

din verdensvise og matte
Tanke! jyjens.JB.43. || (^y. ein weltweiser;

jf. verdsligviis ; nu sj.") substantivisk: vismand;

50 filosof. LTid.1725.53. De græske Verdensvises

Skrifter. Ørst.II.173. ThAMiill.(Holberg-Blan-

dinger.III.(1946).57). -vilje, en. (filos.)

vilje (selvopholdelsesdrift olgn.) som et ver-

den iboende princip, en Schopenhauersk Tro

paa den ubevidste og uimodstaaelige Ver-

densvilje. Brandes.Ibsen.(1898).102. Poni.LP.

VIII.120. O -visdom, en. (jf. -viis samt
-klogskab og Verdsligvisdomj visdom m. h. t.

verden, tilværelsen, menneskene; ogs. (1. br.)

60 om verdslig (2 - 3) visdom. Mart. Dogm. 83.

gammel, prøvet Verdensvisdom. OPms.Liif.
494. -seg, et. i visse mytologiske forestillinger:

æg, hvoraf verden er opstaaet (og hvis skal er

himlen og jorden). Jordens og himlens dan-
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nelse af Ymers legeme er kun et forstør-

ret billede af verdensægget hos Hinduer
og Grækere.NMPet. Mtjth.63. TroelsL.^XIII.
211. han splintrede Krystalhimlen, sprængte
Verdensægget ! Rønberg.GiordanoBruno.(1915j

.

155. -æter, en. (fys.) d. s. s. Lysæter.
Sal.'XXY789. -o, en. (efter ty. weltinsel

(dannet af Alexander von Humholdt); asir.,

foræld.) om stjernegruppe. Hurnboldt.Kosmos. 1.

(overs. 1847). 68. NordConvLex.Y707. -øje, lo

et. (jf. verdens øje u. Øje; mineral.) en slags

uigennemsigtig opal, der Uiver gennemsigtig,

naar den lægges i vand; hydrofan. PhysBibl.
1.179. Hinnerup.JUV.352.
Terd»kal>, subst. se Værtskab.
verdslig, adj. ['veysli] (tidligere ogs.

skrevet versUg. Moth.VlSS. Holb.GW.III.2.
Horreh. 11.459). adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en
(Moth.V133). {ænyd. verdslig, glda. werdzlig

(AarsberGeheim.il.54), werildzlig, sv. vårids- 20

lig, no. verdslig, isl. verslegur; vistnok om-
dannet (under indflydelse fra ssgr. som glda.

verelds-dommere, -canike, -prest, -ræt, verds-

lig dommer, kannik, præst, ret) af ænyd.
verdelig (ChrPed. IV 310.313), glda. verde-

lig, værdælegh, wærildlich, oldn. veraldligr,

oeng. weoroldlic (eng. worldlyj, mnt. werltlich

(nht. weltlich^; afl. af (den ældre form af)

Verden (sml. verdenslig^ tildels som gengi-

velse af lat. sæcularis || om anden forklaring 30

se Åkerlund. Studier over . . suffixen -liker och

-likaifornsvenskan.(1929).164) som hører
til ell. angaar verden.

1) (kun m. overgang til de flg. let.) som
angaar forholdene i verden, især paa
jorden, i menneskenes samfund, hvor-
for Danmark ogsaa, trods sin verdslige

Ubetydelighed, i Aands-Dannelse bestandig
holdt Skridt med de Forreste. Grundtv.HV
11.252. jf.: (Harald Kidde) gjorde aldrig sine 40

Bøger „verdslige", d. v. s. egnede til Bog-
marked, Jul og Konfirmation. iVJeppesen.

HK.120.
II

i udtr. for indsigt i politiske,

samfundsmæssige forhold ell. (ikke-teologiske)

videnskaber, filosofi. En udi Verdslig Viden-
skab øvet Mand vil give Øvrigheden et got

Raad, strax heder han den politiske Kand-
støher. Holb.Hex. IV 4. Verdslig Klogskab.
vAph.(1764). verdslig viis, d.s.s. verdslig-

viis. nogle nyere verdslige Viise, som man 50

kalder dem (jeg vilde heller sige Philosophi).

Eilsch.Anv.16. Vore verdslige Viise, Stats-

og Lovkyndige have ikke nok efterfulgt det

prisværdige Exempel, som Religionens Læ-
rere have givet dem. JSneed.1. 6. verdslig
visdom, verdensvisdom; spec: filosofi, verds-

lig Viisdom og tomt Bedragerie. CoL2.S.

Eilsch.Anv.16.

2) (jf. over-, uverdslig^ som hører til,

angaar jordelivet, den timelige ell. eo

ydre, materielle verden (i modsætn. til det

højere, aandelige ell. himmelske); som ikke er

præget af højere, aandelige, etiske, spec. reli-

giøse, interesser; ogs.: som hører til, angaar

denne verdens goder, glæder, lyster, forfænge-
ligheder (sml. den dial. bet.: kræsen. MDL.).
forsage Ugudelighed og de verdslige Begie-
ringer. Tit.2.12. jeg (har) nu aldrig nogen
Lyst til verdslig Galskab; thi jeg har i min
Ungdom aldrig faat nogen Smag derpaa.
Holb.Masc.1.4. *Tusinde Døgne,

| Verdslige,
søgne,

I

Gyldne for Kiød,
|
Kan de vel

ligne
I

Een Dag af Dine? Grundtv.SS. 1.141.
(han) levede et aldeles verdsligt Liv, kun
anlagt paa at tage sig net ud i Verden.
Goldschm.FVIII.209. Horizonten bliver (for
Oehl. og Thorvaldsen) helt verdslig; det Hin-
sidige og Uvirkelige kan man ei svinge
sig op til. VVed. G. 54. verdslig tant, se

Tant 4. verdslig sindet, d.s.s. verdslig-

sindet. Moth.V133. Denne Præst er meget
verdslig sindet. IfO. || om person(er). hvilken
af dem er saa geistlig og ærbar? jeg svarede,
den ældste. Ja sagde hånd, det er naturligt,

at den ældste har meest sat sig; men hvilken
er saa lystig og \erdslig? Holb.Vgs.V4. *Vor
Præst er vel aldrig saa verdslig,

|
At han fører

sin Datter (der skal giftes) til Sengs med
Fiol og Trompeter. Riber.11.186. Leth.(1800).

Herredsfogden afholdt Forhør over dem i

EUinge Kro, og her blev de opvakte skam-
melig behandlede af den verdslige Hob, der
stimlede sammen i Krostuen udenfor Rets-
lokalet. fiBeg^r. DF. 7/. 3S.

Il (jf.bet.S) om
musik, sang. Adr.^*U1762.sp.l3 (se u. gejst-

lig 2). i dette salmesyngende Hjem var og-

saa den verdsligste Musik tilladt. JacPaludan.
UR.72. verdslig salme, se Salme 2.i.

3) som tilhører, angaar den ikke-
kirkelige ell. -gejstlige verden; borger-

lig; læg(mands). Der ere 7 Chur-Førster
in alles . . Tree af dem ere Geislige, og
de andre fem Yerslige.Holb.GW.III.2. søge

Forfremmelse saavel til geistligt som verds-

ligt (0: embede). Æreboe.71. efter Gudstje-
nesten kom (præsten) i verdslig Dragt op
paa Ga,&råen.Goldschm.Hjl.II.255. Sygekalk,

verdsligt granatæblebæger . . fra 1646. Danm
Kirker. VIII. 539. sml.: Skolen skal staa

aaben for alle, være gratis, verdslig og fæl-

les for begge Køn.NBang. OU. 9. verdslig
stand: vAph.(1759). VSO. jf.: Om Verds-

lig- og Huus-Stand. DL.3. ot;ersÅ;r. || i udtr.

for hvad der hører ind under den borgerlige

administration, ret. Præsterne der paa Landet
og de øvrige Kirke-Betientere . . bør i verds-

lige Sager . . sortere under den alminde-

lige Ret.Stampe.1.329. i det Verdslige hører

(Ærø) under Amtmanden over Als og det

Slesvigske. sws<./¥6i. *Ved Statens Roer

har Præsten ikke hjemme. |
Han skal ei

verdslig styre Stat og Folk. Holst.V1.60. den
verdslige arm, se u. I. Arm 1.4. det
verdslige sværd, se IL Sværd 2.8. verds-
lig øvrighed, se Øvrighed.

verdslig-, i ssgr. af verdslig 2-3 (hvor

2. led er et adjektivisk ord findes ved siden af

ssgr. ogs. usammensat forb.). O -gøre, v.

XXVI. Eentrykt "/„ 1951 78
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["igoJraJ vbs. -else (se ndf.). gøre verdslig

(2 ell. (især) 3). tilsidst verdsliggjør man
ogsaa Guds-Forholdet, vil at det skal con-

gruere med en vis Relativitet, ikke være
noget væsentlig Forskjelligt fra Éns Stilling i

Livet. Kierk.XI1.86. den verdsliggjorte Kir-

kes Genoprejsning. OFms.LtW.47. jf.: Sand-
heden er jo den, at midt i al sin Verds-

liggjorthed var Kirken dog Kirken. KMunk.
HJ.14. II

ofte som vis. Det Bestaaendes Gud-
dommeliggj øreise er Alts Verdsliggjørelse.

Kierk.XII.86. Begge mine Forældre misbil-

ligede højlig den Verdsliggørelse af Konfir-

mationen, der greb om sig endogsaa i kirke-

lige Kredse. Pont.D.106. en Verdsliggørelse

af Liwssynet. OFriis.Litt.322. tu -hed, en.

det at være verdslig ell. indbegrebet af verds-

lige personer, i) til verdslig 2. „Er forfen-

gelighéd". Moth.V133. »Verdsligheds Pragt

er Røg mod hans,
|
Som haver alting at

raade. Grundtv.SS.III.367. JLange. 1.351 (se

u. Uverdslighed^. Savonarola . . blottede .

.

al den Verdslighed og Synd, der blomstrede
i Y\oren%.KrErsl.l6Aarh.23. 2) til verdslig 3.

Oéhl.IY.8(se u. I. Arm 1.4^. Verdslighedens

Formodninger om Livet indenfor de hellige

Mure. AchtonFriis. DØ. LIOO. -klog, adj.

(jf. -viis ; nu 1. br.) verdensklog, -erfaren. Det
verdsligkloge Sind.FSO. D&H. jf.Yerds-
ligklogskab. s?ns<. Qj -sindet, adj. (jf.

u. verdslig 2) af et verdsligt (2) sind. De
verdslig -sindede giør sig stor ti -mag og
møje for intet. Høysg.AG. 180. da er Talen
ikke opbyggelig, men verdsligsindet. ZierA;.

IY.129. VSO. -viis, adj. {ænyd. d. s. (Kingo.

SS. 1. 139); jf. verdslig viis (u. verdslig 1)

og verdensviis; nu sj.) som er verdensklog,

vidner om verdensklogskab. *Jeg (o: Nou-
reddin) er en versligviis, erfaren Mand. Oehl.

1.287. den gamle verdsligvise Prædiker i

Israel har . . udtrykt det tydeligt. Grundtv.
Vart.78. jf. verdslig 2: Paa de fleste Steder
flokkedes Menighedsfolket ikke meget tal-

rigt i Kirken for at høre Sjælesørgerens For-

kyndelse. Dette kan dog ikke uden vi-

dere udlægges som verdsligvis Ligegyldighed
eller Ysi,ntro.PhRDam.FI.117. \\ substanti-

visk: filosof. ChrWolff.FornuftigeTanker. (overs.

1742).2. alle (tilhørere) opsnappede den store

Verdslig-Viises (o: Leibniz's) mindste Ord.
Ew.(1914).IV73. „Kjødets Opstandelse" er

det Ord i vor apostoliske Trosbekj endelse,
som vel mest af alt forarger de verdslig-

vise. Grundtv. Sidste Prædikener. I. (udg.1880).
16. Antikens store Verdsligvise. Oi^ms.Li«.
418. -Tisdom, en. (jf. verdslig visdom u.

verdslig 1 samt -viis; nu næppe br.) verdens-

visdom. Basth.AaT.552. Bredahl.Y1.108.
I. Verf, et, en. se Hverv.
II. Verf, et. se Værft.

Ver-fader, en. se Værfader.
Terfe, v. se værfe.

Verft, et. se Værft.

Verg, subst. se Værk.

Vergesmirnicht , en. se Forgæt-
migej.

verificere, .v. [verifi'seJra] -ede ell.

(nu sj.) -te. vbs. -ing (Meyer.^ DO.I.z), jf.

Verifikation, (ænyd. d. s., sv. verificera (og

verifiera^, ty. verifizieren, jf. fr. vérifier, eng.

verify; fra mlat. verificare, til lat. verus,

sand (jf. veritabelj og lat. facere, gøre (jf.

Facit, Faktumj; O ell. fagl.) i) bekræfte,
10 bevidne, bevise rigtigheden ell. sand-
heden af noget. I.l) i al alm. Af de mange
Breve og Diplomata, som findes hos Canceler
Hvitfeld, haver jeg ikkun indført . . de vig-

tigste. De øvrige citerer jeg alleene for at

verificere Historien. Holb.DH.l.) (4.'" alle dem,
der . . have fortaalt og verificeret mig denne
Hdi.nde\.LHøyer.G.86. Kjærlighed i Pinen.

Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af

hans Fætter.Blich.(1920).XXIX.103. ForrO.
20 jf. bet. 2: verificere Paastanden om formel

Opdragelse ved Eksperimenter. J.xZ)oto.FO.
69. I Begyndelsen var: Kontemplation og
Indgivelse. De store Forskeres Kundskab
tjente dem blot til at verificere et oprinde-

ligt Syn. PlaCour.Fragmenter.(1948).60. 1.2)

bevidne ved sin underskrift olgn.; bekræfte
(2.4). en troværdig Mand (skal) Kiøbet med
sin Haands Underskrift verificere, i^orordw.

^'^U1705.§18. Den pavelige Bevilling laa paa
30 hans Bord; men en af Biskoppen verificeret

Afskrift laa ved Siden af Sdimme.Blich.il.577.

Schack.448. 1.3) (nu næppe br.) give (lov

osv.) gældende kraft, retslig gyldighed;
bekræfte (2.5); stadfæste, (denne) Prag-

matiske Sanction, hvilken blev Aar 1438
forfærdiged, og Aaret derefter af Parla-

mentet werificered.Holb.Kh.940. 2) under-
søge, prøve ell. konstatere rigtigheden,
korrektheden af noget. Deyen tilspør dem

40 hvad de har medbragt i Penge og Vahre,

derpaa sendes (en embedsmand) om bord for

at verificere det. LTid. 1726.690. en sinds-

svag Iagttager seer maaskee mest . . Kun
følger det af sig selv, at hans Iagttagelser

maae veriMeres.Kierk.VI.264. Eleven er .

.

i Stand til at verificere Lærerens og Leksiko-

nets Oversættelse gennem Tekstens Mening.

NBang.OU.90. i forb. m. paa: en arbejds-

hypotese, der vel er verificeret paa en stor

50 del af det kendte materiale, men som er

meget langt fra at være bevist paa samtlige

existerende sprog. Tilsk.1923.ll.54. \\ m. h. t.

instrument olgn.: prøve dets nøjagtighed og

(i tilfælde af derigennem fastslaaet mangel)

korrigere, rette. Larsen.^ (1888). LandbO.
III. 700. Verifikation, en. [verifika-

'Jo?«] flt. -er. (sv. d. s., fr. vérification osv.;

vbs. til verificere; CP ell. fagl.) I) til verificere

1: bekræftelse. Den første Prøve eller Veri-

60 fikation (paa Newtons teorier) har man i

Maanens Bevægelse. PSøeborg. SG. xii. JBa-
den.FrO. ForrO. 2) til verificere 2. Kampen
mellem Spekulation og Verifikation bevæger
sig paa rytmisk Maade gennem Biologiens
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Historie. Høffd.MAJ.40. Han griber intui-

tivt en hypotese og søger dærefter af al

magt at hævde den gennem stadig verifika-

tion. Tilsk.l923.II.51. \\ til verificere 2 slutn.

Verifikation af Toripedoen.Wolfh.MarO.258.
LandhO.III.700. jf.: Verificationsinstru-
menter . . kaldes i Artilleriet de Instru-

menter, som anvendes ved Eftersynet af

nyt Materiel, samt for at forvisse sig om
det Gamles Brugbarhed. Mt7TeÅ;nO. i videre

anv., om den tilstand, det forhold at være i

fuldkommen orden, virke med fuld nøjagtig-

hed. Enkelte (nivellerinstrumenter) er saa
stabile, at de trods Transport paa Hesteryg
ikke bringes ud af Verifikation. Land&O.///.
700.

veritabel, adj. [veri'ta?b(8)l] (f m. fr,

form veritable, i bet. 2.i: s.d.; i bet. 2.2:

Klevenf.RJ.33. Argus.1771.Nr.37. 4). intk. -t

ell. (nu næppe br.) d. s. (se u. bet. 2.\).

i^sv. no. d. s.; fra fr. veritable, virkelig, ægte,

sand, til fr. vérité, sandhed, af lat. veritas,

d. s., til verus, sand (jf. verificere^) [) f
sand (III.l); sandfærdig. Moth.Conv.V65.
Leth.(1800). JBaden.FrO. 2) som udtr. for,

at noget virkelig, fuldt ud er, hvad det kaldes,

anses for. 2.1) f om stof (masse): ægte;
uforfalsket. Hos N. N. er veritable Engelsk
Meel til Kiøbs at hekomiae. Adr.*/il762.sp.l5.

veritabel Guld. JBaden.FrO. JNHøst. 2.2)

m. forstærkende, forsikrende bet., især knyt-

tet til ord m. en vis abs. bet.: som er, hvad
det udgives for at være; som med fuld føje

(uden overdrivelse) kan betegnes paa en vis

maade (med et vist ord); ogs. (m. afsvækket

bet.): som uden større overdrivelse, næsten kan
betegnes paa en vis maade (med et vist ord);

virkelig; komplet (3.i); ligefrem f4.2
slutn.); ren (III.6.1); sand (III.2.3); for-

melig, det første jeg kom ind af Kirke-

Døren, syntes mig der kom en ret veritabel

Engel til mig. Tychon.(GkS.nr.799.111). jeg

fælder veritable Taarer. Oehl.XVII.76. Der
farer en veritabel Morddjævel i mig, hver-

gang jeg ser ha.m. Pont.A.78. „I (0: nogle

legende drenge) er jo veritable Ingeniører,"

lød en Stemme. FrPoulsen.VN.51. De stik-

ker hinanden Lussinger — , ved Gud, veri-

table Lussinger. Bønnelycke.Sp.40. Saa staar

jeg endelig (paa Skamlingsbanken), efterat

Bilen har foretaget en veritabel Bjærgbe-

stigning.AchtonFriis.JL.1.99. 3) (sj.) som
hører hjemme i, eksisterer i virkelighedens

verden; virkelig. Scenen er . . forlagt fra

det imaginære hyrdeliv til en smule mere
veritable hoffer. VVed.C.56.
Verke(h)r, subst. (vel efter ty. ver-

kehren (n.), en slags brætspil (jf. ty. ver-

kehrbrett, om bræt til dette spil); nu næppe
br.) navn paa et brætspil (jf. Forkering 2).

Spillebog.(1786).195. JNHøst. Meyer.' Ver-
kehring^, en. se Forkering.

Verken, et. se Hvergarn.

verknoten, adj. se forknoten.

verloren, part. adj. [f'Brilo-r(8)n] i forb.

such verloren, se such.

Ver-moder, en. se Værmoder.
Vermat, en. ['v'Br(|)mud] (ogs. skrevet

Vermuth ell. (Y, især) Vermout(h)^. flt. (i

bet. 2 slutn.) d. s. (æn?/d. wermutt (NkS4°
351d.212r), wormeten (Thott4°717.9r>), glda.

wermode(n) (Enmiddelald.da.Lægebog.(1927).

34.45.50), SV. vermut, vermouth, no. ver-

10 mut; fra ty. wermut og mnt. wermode, wor-
mete ofl., jf. oht. wer(i)muota ofi., oeng.

wer(e)mod (eng. (i omdannet form) worm-
woodj; ordets stamme er maaske et ord, der
er besl. m. Orm (idet (dele af) planten især
tidligere anvendtes som middel mod insekter;

sml. Malurtj) I) ^ Artemisia absinthium L.;

(have)malurt. DalskovsHavebog. (1921). 52.

FolkLægem. 111.116. \\ især i (fagl.) ssgr.

som Vermut-olie (d. s. s. Malurtolie. VareL.^

20 1119), -Tin (d. s. s. Vermut 2. Hage.'11. 135),

jf. Vermut-urt (d. s. s. Vermut 1. AlfredBen-
zon'slndex.(1940).144). 2) (jf. Absint og u.

Malurtvinj spirituøs drik fremstillet af
hvide vine, der henstaar med vermut
(1) og undertiden faar tilsat andre krydder-

urter og sukker; ogs. om lign. drik fremstillet

af frugtvin, der henstaar med vermut (1) osv.

(„dansk vermut"), et Glas Vermouth. ^s/aZ-

ten.^yil896.3.sp.2. SophClauss.R.51. Nytte-

30 planter.306. \\ om en vis portion (en flaske,

et glas osv.) af drikken, (han) har fisket en
Flue op af sin Yermut. PCVHansen.Denhel-
lige Lidenskab.(1919). 17. tjener . . en appel-

sinvand og to wermouthl Pol."U1951.11.sp.2.
Ver-navn, et. se Vedernavn.
Verne, en ell. (dial.) et (MDL.639.

Feilb.III.1008). ['verna] (ogs. skrevet Værne.
Moth.V294. MDL. "662. VSO. VIIL 62. Pol.

^^'iil912.7.sp.4. jf. Thorsen. 188. 191. Bornh
40 OS. — (1. br.) Værn [vBr'n, væhn] VareL.*

117 (flt. Værner, smst.318). f Virne. Rost-

gaardsS.4°161.27. — dial. ogs. m. former som
Vene (MDL.647. VSO. VII1. 62. UfF. jf.

Boers.VetF.201), Væne (Moth.V276. VSO.
VIII.62. jf. Thorsen.188.191), Vine fOkse-
bremsens (larve) hed Viin, mest brugt i

Flertal Yiine.AarbAarh.1939.46. jf. Moth.

V56.204), Vanne olgn. (Moth.V56. VSO.
VIII.62. Feilb.III.1008.IV362. jf. MDL.

50 639); endvidere m. former (sml. sp.1239'"'"^)

som Værre (vAph.Nath. 11.460. OFMull.
ZoolPr.167. VSO.VIII.62), Varre (VSO.
VIII.62. jf. sp.l239''K samt u. Okseverne;

sml. Var(re)byld u. Vaarbyld^j. p. -r. {ænyd.

verne, værne, virne, sv. dial. verna, vina,

vaina (i bet. 1-2^, jf. fsv. virnabora, -hul,

ty. dial. wern, byld i øjelaaget, oht. wern(a),

aareknude, jf. eng. dial. warnel ofl., vaar-

byld; ved siden heraf former uden -n-, som

60 no. dial. vere, viru ofl., ty. (dial.) werr(e),

larve, orm, oht. werra, aareknude, og (m.

anden vokal) sv. dial. vare, no. dial. vaaraa

ofl., jf. eng. dial. warble, hævelse, sml. ogs. u.

Vaarbyld; vistnok besl. m. lat. varus, filipens,

78*
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litauisk viras, tinte i flæsk, og Vorte
;
grund-

bet.: lille forhøjning, knude; formerne uden
-r- f'Vene osv.) kan være udviklet af Verne
osv., men kan (delvis) være et andet ord m.
sa. ell. lign. bet., som bl. a. foreligger i (ell. er

besl. m.) nt. ween (mnt. wene^, wann (Men-
sing.Wb.V.525), holl. wen (aAdre holl. wanj,
eng. wen (oeng. wenn ofl.) || jf. vernet) I)

(landbr., vet.) en under huden hos kvæg fore-

kommende byld, knude, der rummer oksebrem-

sens larve; vaarbyld. Nordisk Garvertidende.

ysl882.2.sp.l. LandbO.1.377. Boas.Zool.*366.

Bek.Nr.l70"/»1941.§l. FrGrundtv.LK.llé.
LollO. 2) f'^y. Vaarorm ; nu især dial.) okse-
bremsens larve (der lever i oksens hud); ogs.

om selve oksebremsen (Feilb.IY 362. jf. ndf.

1.21). Moth.V294. vAph.Nath. 11.460. OF
Mull.ZoolPr.167. VSO.VIII.62. PoVy^^ldU.
7.sp.4. UfF. jf. sp.1238*'^. sml.: (paa hestens

næsespids) findes undertiden Knuder, hvori

Larven af Læbe-Varren sidde. Viborg.HY.
33 (jf. ndf. 1.35). Verne-, i ssgr. af Verne
1-2. den værdifulde Ryghuds Læder (øde-

lægges) ved de mange Vernehuller. Raun-
kjærsKonversationsleksikon.II . (1948). sp. 463.

Rietz.803(skaansk). UfF.; desuden (nu næppe
br.) dels i betegnelser for verne (1), som
Verne-byld ^Venebylder. Boers.VetF.201
(aarl837)), - knude ^Hveneknuder.^GWum/i.
Den praktiserende Landmands Haandbog. I.

(1826).330. Boers.VetF.201 (aarl835)); dels

i ssg. Verneflue, om oksebremse (jf. Vaar-
ormfiue^. vAph.Nath. 11.460 (Yærre-). jf.

(vistnok om mavebremsen Gastrophilus hæ-
morrhoidalis L.): Læbe Varrefluen . , vil

lægge sine Æg paa Næsepidsen (af hesten).

Viborg.HY.34. vernet, adj. [^Yvvnat] (jf.

no. dial. verutt; til Verne; landbr., vet.) om
dyr (okse): hvis hud er angrebet af okse-

bremsens larve; om hud: angrebet og delvis

ødelagt af verner (1). Nordisk Garvertidende.

yHl882.2.sp.l. NatTid.^Vil907.M.Till.l.sp.3.
MdsskrDyrl.LVII.4. \\ hertil (?) (dial.) om
hark, ved(lag): knudret, knortet olgn. *bark
og bull,

I

Som veernet er og knudret. (Sor^,

(SamlDanskeVers.'II.106). UfF.
Ver II i 8, en. se Fernis.

Verona, propr. i talem. der er (ej) en
verden uden for Verona, se u. Verden 2.2.

Verona], subsi, (en ell. et: Glahder.

Retskr.'(1925). et: Stimulanser.(1945).231).
[vero'na?/] (fra ty. veronal; nyere dannelse

(varebetegnelse), vistnok egl. til lat. ver, for-

aar (jf.l. Yaar)) præparat, der bestaar af

diætylbarbitursyre og anvendes som sove-

middel (tidligere ofte anvendt ved selvmords-

forsøg). VareL.'217. Rode.EM.118. Hun tog
Veronal for at komme til at sove. ^aDoMs.
8.46.

II
hertil bl. a. Veronal-dosis (JacPalu-

dan.UR.158), -drama, -forgiftning (Bl&T.),
-pulver (Soya.HF.13).
Veronika, propr. [ve'ro'nika] spec. i

forb. Veronikas svededug, se Svededug 3.

verpe, v. se værpe.

Vers, et. [v^ys] Eøysg.AG.35. flt. d. s.;

gen. (ent. ell. flt.) d. s. ell. -es (Carst.(SkVid.

V 161.178). Rask. Br. 1. 96. HBrix.TH.22);
gen. undgaas ofte ved omskrivning, (ænyd.

d. s., glda. wers, wærs (Bønneb. I. 77. Suso.
10. Fragm.160), sv. no. vers, oldn. d. s. og

versi (m.), ty. vers, fr. d. s. (hvorfra eng.

versej; fra lat. versus, egl.: vending (jf. u.

Vending 10.2 slutn. og sml. bet.- udviklingen

10 i StrofeJ, til stammen i lat. vertere, vende
(se verterej, jf. versere, versificere. Version

II ofte uden skarpt skel ml. bet.l-d{-i))

1) (metr.) række ord (ell. stavelser), der
følger saaledes efter hinanden, at der
er et (nogenlunde) regelmæssigt (og

uafbrudt) skifte enten mellem trykstærke
og tryksvage stavelser ell. (i ældre (især

latinsk og græsk) digtning) mellem lange
og korte stavelser, ell. (jf. Stavelse sp.

20 1052^^^) som indeholder (bestaar af) et vist

antal stavelser, og som udgør en (efter visse

regler bestemt) metrisk linie, der kan ind-
gaa som led i et digt; verslinie; ogs. om
rytmisk forbindelse bestaaende af to halvvers

(Recke.Verslære.23). Ey! det er forskræcke-

ligt . . i det eene Vers er endnu (o: endog)

to Riim, Bajenet og Musqvet. Holb.Tyb.II.2.

*Den (o: heksametret) er saa underlig . .
|

Det ene Vers er ei aldeles som det andet.

zoOehl.XlX.130. Hrz.D.lI1.161 (se u. Rytme
1^. Disse to Vers rime ikke.ilfO. den tredie

Linje er et . . afskveligt \ers.Brandes.ilI.

377. Recke.Verslære.23. jf. bet. 2: *(ma.n)
ønsker, ved Versets melodiske Fald

|
At

fængsle (jf.Yersefald).Hrz.IX.308. anapæ-
stisk, daktylisk, jambisk, trokæisk vers

j

rimede, rimfri, rimløse, urimede vers
j jf. u.

IIL rime 1.2 osv. to-, trefodet osv. vers, jf.

u. -fodet. fuldstændigt, sekset, stav-
40 rimende, stigende, ufuldstændigt

(Recke.Verslære.25. jf. u. ufuldstændig 2.2)

vers, se fuldstændig 1 osv. (delvis til bet.

2-3:^ frie, flydende vers, se 1. fri 3.4,

flyde 2.3.
|| (jf. bet. 4 samt anapæstisk osv.

vers ovf. 1. 35) m. overgang til bet.: verse-

maal ell. versfod. *Verset (o: heksametret)

er sært, og læses ei let. FGuldb.S. 7. Hos de

Gamle var Jamben . . det allerfrieste Vers.

Hjort.KritLit.il.13. et lille Flyveskrift i

50 „Adam Homos" Yers. VilhAnd.Litt.III.519.

2) (jf. 1. Stanze beg.; ikke metr.) forbin-
delse af et vist (især: mindre) antal (nogen-

lunde) ensartet byggede vers (1), som til-

sammen danner et rytmisk hele (et digt

ell. (især) en del af et digt); strofe. Verset,

skiønt det er formaliter meget slet, saa er

det materialiter yTpTperligt. Holb.Er.IV. 4. man
siger: Vers om det, der handles om paa
Vers (sml. bet. i). Høysg. S. 329. Sangen er

60 ikke fuldstændig . . der er et Vers endnu.

Hauch.IV102. Psalmen har sex Yers. MO.
Ane . . blev af Pigerne valgt til Forsanger-

ske . . Der var ialt nogle og tyve Vers

(i folkevisen). Pont.FL.11 5. Mikkels.Sprogl S.
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139. se ogs. tværs $p.l214*\
||

(jarg., nu
næppe i rigsspr.) overf., om (kort) besked,

ytring (spec. „opsang"
, „omgang") olgn. Feilb.

OrdbS. (jj. Nytaarsvers 2) om nytaarsregning:

Siesbye.fNkS 8° 591.227). \\ talem. synge
paa (det, sit) sidste vers, (især spøg.)

om snarlig ophævelse af forhold ell. tilstand;

dels om levende væsen, især person: staa lige

over for at forlade et sted, en stilling, træde

ud af et vist forhold til andre olgn., spec.

(ofte eufem.): være nær ved at dø; dels om
ting ell. forhold: være lige ved at gaa til

grunde ell. ophøre; være enden, afslutningen
nær. Døden er hvas at gaae paa, nu synger
han paa det sidste Yers. Hauch.Contrasterne.

(1816).109. (han) bad Syrithe holde Lyset
for sig . . Her stod hun da, til Vægen sang
paa det sidste Vers, og Luen spillede paa
Finger- Enderne. Orundtv. Saxo. II. 102. Jeg
synger jo paa sidste Vers (o: mit ophold her

i byen er snart til ende). Høyen.Breve.152.
Den Ligevægt, som hidtil han med Møie

\

Bevared, paa det sidste Vers nu sang.Paiikf.

IV.392. Nu synger den højre Støvle paa sit

sidste Vers. Saalen er aldeles \di\i\Bøgh.Den
graaePaletot.(1851).l. (regeringen) synger alt-

saa paa sit sidste Vers. Tilsk.1920.1.9. Feilb.

3) hvad der er skrevet i bunden stil, i vers-

form; poesi; digt(ning); nu især: mindre
digt. Til dette Vers (o: Falsters satire „Om
falske Venner') findes intet Merke. Holb.(Tre-

die Prøve af Danske Vers. (1739). 25). * Odys-
sea er et Vers, som foregiver,

|
Hvorledes

mange om Ulyssis Hustru streed. Falst.Ovid.

42. *Vers er Løgn, et Skyggespil, en Drøm.
Oehl.XIX.129. Bogen indeholder baade Vers

og Prosa. VSO. i bogtitler (paa digtsamlin-

ger, antologier): Samling udaf smukke og
udvalde Danske Yers.bogtitel.1725-26. Poul
Rytter: Viser og Yers. Ploug. (iogtitel.1847-

61). Vers fra gamle Da,ge.HBrix. (bogtitel.

1918).
II

(undertiden m. overgang til bet. 2:)

episke (Reenb.II.38), lyriske osv. vers I

digte (se u. I. digte 2 og u. Skrivebords-

skuffe;, skrive (et) (Holb.LSk.1.5. Wess.235.

Kierk.VII.239. Drachm.D.^xiv. se ogs. u.

skrive 4.3 og u. Skrivebordsskuffe^ ell. (nu
kun spøg. ell. nedsæt.) gøre (ell. lave.

TKrak. Veyviserens Vej. (1904). 10. Jac Palu-
dan.TS.182) vers. jeg giorde Vers over

Magisteren. Holb. LSk. 1. 3. FrHorn. PM. 12.

CKMolb.Span.l3. se ogs. gøre 3.1 slutn.

4) (æstet. ell. tO) fremstillingsform,
som overholder metriske regler; bunden
(se binde 6.3^ stil. (mods. Prosa, solut (se

solut; stii;. paa Kirkegaarden læser (man)
paa en Grav en Mands Udgydelser i Vers,

der begræder Tabet af sin lille Søn gjennem
tre Linier. ZierA;.F//.45i. (gid) De (o: Oehl.)

vilde skrive et stort Læredigt om Digte-

kunsten. I Verset er De først ret ubunden.
Hjort.KritLit.il.262. Digterne (bevæger) sig

med største Besvær i Versets Kunat.CSPet.
IAtt.235. (nedsæt.) om det ydre, formelle i en

saadan fremstillingsform. Enkeltheder (i St.

Hansaftenspil) der kun er Vers, ikke Poesi.

OlafHans.OehlenschlågersDigtel803.(1902).24.

II
i (faste) forb. m. verbum og præp., i udtr.

for at udføre ell. fremføre noget i bunden stil.

en Mening (ell.) Tale, der udføres paa Vers.
Høysg.S.329. hvad der skulle optegnes, for
altid at være i frisk Minde . . blev i Begyn-
delsen forfattet i YeTa.Cit.l769.(Reenb.II.

10 67). skrive paa ell. (nu næppe br.) bringe
i (vAph.(1759). JNHøst.(u. Versificateur;;

ell. sætte i ell. paa (se IL sætte 14.*; vers.
jeg satte mig neer at skrive en Satire paa
Vers over slige Fo\k.Holb.Vgs.I.3. hvad der
er skrevet paa Vers er let at erindre. £ngfe/sf.

Qvindekj.16. Skuespillet er skrevet paa Vers.

MO. VSO. tale i ell. paa vers: Høysg.S.
128. (skuespillerne) skulle tale paa Vers!
HCAnd. (1919). IV 347. Igennem de gode

20 Aander . . taler Herren selv i Vers. VilhAnd.
Litt.11.398. ogs. i udtr. for at have versform,

som gaa (se gaa A.t) ell. være paa vers.
Saadan Historie maa være paa Vers Mon-
sieur. Det klinger jo gandske intet paa
solut Still. Holb.Bars.V4. Sandsagn som disse

. . indpræge sig (bedst) ved at være paa Vers.

NyerupRahb.VI.lOO. VSO.
5) hvert af de smaa afsnit, i hvilke

et kapitel ell. et mindre skrift i biblen er

30 inddelt. Moth.V139. vAph.(1759). JBaden.
FrO. Drachm.STL.153. Det 2det Capitels

6te Vers hos Lucas. VSO. Brevet til Phile-

mon udgiør kun 26 Yers. smst, KirkeLeks.

IV823.
Vers(e)-, i ssgr. ['vBrs(a)-] (især metr.,

æstet.) af Vers, navnlig i bet. 1-2 || Vers- og

Verse- skifter (næsten, jf. 1.48) regelløst
\\

foruden de paa alfabetisk plads anførte kan
eksempelvis nævnes vers(e)-agtig, -behandling,

40 -citat, -dannelse, -fejde, -følge (o: række-

følge af vers), -inddeling (spec. til Vers b),

-indgang (jf. Indgang i), -kunstnerisk (jf.

-kunst;, -kyndig, -regel, -rytmisk (jf. -ryt-

mej, -samling, -skriver, -skriveri, -slutning,

-stump, -takt, -tal, -teknik, -teknisk, -tekst,

-teoretiker, -udgang (jf. Udgang 4.2). || til

Vers 4 betegnelser for digterværker i versform,

som fx. Vers -fabel, -fortælling, -krønike,

-novelle, -roman, -accent, en. den tryk-

so fordeling i et vers (1), der bestemmer opfat-

telsen af dettes rytme (og som undertiden kan

afvige fra de enkelte stavelsers egentlige tryk).

Vers-: Madv.GræskMetrik.(1867).16. Recke.

Verslære. 15. K Mortensen. Ældre da. versbyg-

ning.I.(1901).193. -art, en. (jf. -form; en

vis art af vers. Vers-: Carst.(SkVid.V1.140)

.

jeg (vilde) gierne vide hvad Versart der Cid

af Herder er skrevet i.HegermL.(Hjort.B.

1.339). JLUss.GræskogromerskMetrik.(1893).

60 134. Verse-: Clitau.PT.177. NMPet.(Annal.
1861.92; men smst. 162: Vers-;, -bog, en.

{oldn. versab6k; især CP) bog, som indeholder

vers (3), digte; digtsamling. Vers-: KofodA.
(Reenb.I.Fort.3). Johannes Jørgensen (havde)
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komponeret to Rækker Digte sammen til

en ny Versbog med Titlen „Bekendelse".

E Frederiksen. JJ. 240. Ver se-: Schand.SD.
15. Poul Sør.BS.135. jf. Holst.R. -bunden,
part. adj. (sj.) I) [4] (jf. rimbunden^ som
har versform, er skrevet i bunden stil. vers-:

MO.^ S<&B. 2) som har faaet et lindevers

(et hindebrev). *en behierted Held . .
|
For-

tykker ikke paa at blifve Verse-bunden.
Sort.Poet.56. -bygnings, en. (jf. Versifika- i'o

tion 2) den maade, hvorpaa et vers (1) ell. en

strofe (vers (2)) er opbygget, ell. om selve for-

bindelsen af versfødder til vers (1) ell. af vers-

linier til en strofe. Vers-: CAThortsen.Me-
trik.I.(1833).114. Studier over ældre dansk
versbygning. KMortensen. (bogtitel.1901). En-
ten man tager Hensyn til . . Sprogets Fuld-

endelse eller til Versebygningens Fortref-

felighed . . maa man erkjende Mesteren (o:

Ewald). NyerupRahb.VI.129. RichPet.Kingo. 20

(1887).139. jf. VSO.
li

hertil bl. a. (1. br.)

Vers(e)bygnings-kunst, -lære. -digter,
en. (';;/. -mager; l.br.) digter, der (især) skriver

(paa) vers, er udøver af versekunsten. Vers-:
(Kalk. V 11691. Moth. V139. Ver se-: Ru-
low.T.73. -digtning, en. (jf. -poesij det

at digte, skrive vers; ogs. (1. br.) konkr., om
mindre lyrisk (ell. episk) digt. Vide Egne.
Versdigtninger. Lambek. (bogtitel. 1892).
Bertels.0.93. -dommer, en. (nu næppe br.) 30

kritiker, dommer (4), som bedømmer vers (3),

digtninge i bunden stil. Ver se-: Carst.(Sk

Yid.V1.130). Bagges. SkR. 297. -fald, et.

(nu sj.) det ved rytmen fremkaldte lydlige ind-

tryk af et vers (1); ogs. (og især) om selve

rytmen i vers. Versfaldets Monotonie (i

et digt).NyerupRahb.VI.106. Ludwigs.SS.II.
107. Verse-: Rask.OldnS.75. Denne Vise ..

fortjende, at faae de Smaaknuder i Verse-

faldet som støde Øret, udiævnede. Grundtv. 40

DY1.213. *Satiren i dit (0: Kaalunds) kjække
Yersetald. Schand.SD.144. -fod, en. enhed,

der danner rytmens element og viser dens be-

vægelse i dens mindste form; fod (6). (om
forsk, definitioner af begrebet se fx. Bertels.

O.20ff.). Vers-: vAph.(1764). CAThortsen.
Metrik.I.(1833).101. Gehejmeraadinden talte

fremdeles om Dronningen af Rumænien. —
En Majestæt, der sætter Versfødder sammen,
sagde hun . . Og gi'er Kærlighedshistorier i 50

Trykken. Bangf./S£.ii2. Recke.Verslære.lO. sti-

gende versfod, se II. stige 4.4. Verse-: CA
Thortsen.Metrik.I. (1833). 278. Børup.Ny da.

Yerslære.(1933).9. talem.: man kunde anvende
Mottoet „Tal er Videnskabens Verse-
fødder" (paa denne bog).BøvPet.(Tilsk.l927.

1.327). Vogel-J0rg.BO.557. -form, en. den
form, der er karakteristisk for vers (!) i al

alm. ell. af en særlig art, ell. for en strofe,

et vers (2) ; ogs. om versart, (if. Levin, bruges eo

Versform navnlig i den 1. 57 anførte bet.,

Verseform især i bet.: versart; sml. Larsen.).
Vers-: CA Thortsen. Metrik. II. (1834) . 235.
(nogle salmer) vare (ikke) trykte i Versform

(o: strofisk; jf. -vidga.\e).ACLHeiberg.Kingo.
(1852).177. KMortensen.Ældreda.versbygning.
I. (1901). 2. give en fortælling versform

j

jf.: (en indskrift) med versformet slutning.

Skautrup.SprH.I.llO. Verse-: Levin. Ro-
senb.1.386. AOlr.(Dania.IV.122). f -kram,
et, en. [3] {ænyd. versekram

; jf. -kræmmer)
(samling af) vers; især (nedsæt.) om ringe,

daarlige vers, digte. Verse-: Rose.Ovid.II.
80. Sort.PSkan.l7. -kræmmer, en. (jf.

-kram; nu næppe br.) person, der skriver

lejlighedsvers, -digte for betaling; ogs. som
nedsæt, betegnelse for en ringe digter. Vers-:
Moth.V139. vAph. (1772). 11.607. jf. Rost-

gaard.Lex.V52c. en afsætt Præst havde . .

saa vel som fleere Verse-Kræmmere . .

Vers fall i alle Occasioner. Sort. CC. 731

.

Holb.LSk.1.6. Graah.PT. 1.244. -kunst,
en. {ænyd. vers(e)kunst; jf. Vers(e)bygnings-
kunst) kunsten at skrive vers; poesi; ogs.

konkr., om digt ell. (især) digtning paa vers,

i versform. Vers-: vAph.(1759). hele den
nordiske Verskunst (drejer) sig . . om
Riim og 'Rnmhogst&yer. CAThortsen.Metrik.
I.(1833).36. BilleskovJ.H. 1.29. Verse-: Poul
Ped.DP.(1937).8. *Den unge Greve . . be-

sidder
I
Et lykkeligt Talent for Versekunsten.

Hrz.IX.285. BilleskovJ.DD.1.161. -kunst-
ner, en. digter, som dyrker verskunsten;

ofte (jf. Versifikatorj anv. med særlig tanke

paa en digters forhold til poesiens formelle,

kunstneriske side. Vers-: Brandes.IV.239.
Ste-Beuve (er her) bedre Verskunstner end
Voet.NMøll.VLitt.III.711. Verse-: Mohrd;
Nissen.Ty.-da. Ordbog.II. (1904). 788. Rubow.
Reflexioner.(1942).47. -lag, et. (2. led efter

oldn. lag (i ssgr. som fx. fornyrbislag, et

vist versemaal) ; 1. br., især hos sprogrensere)

versemaal; metrum; ogs. om en strofes byg-

ning, form. Vers-: jf. D&H. (teksten) er i

det firelinjede Verselag.Z)^i^./¥35(?. Old-
nordisk og oldtysk weTsel&g. EJessen. (TfF.
IV 249). Brandes. IV 298 (sa.RT. 139: Me-
trum/ -linie, en. ordrække, der danner et

vers (1); især om saadan ordrække, der udgør
en linie af en strofe ell. af et ustrofisk digt.

Vers-: vAph.(1764). En Snees Verslinier ad
Gangen kan Enhver lære.MHamm.Progr.
(1853).30. „Beowulf", et Epos paa over

3000 YersliniGT. OFriis.Litt.20. jf.: „kaldes de

ord, som er skrevne under sang noderne."

Moth.V139. kvindelig verslinie, se kvinde-

lig 4.8. Verse-: Rask.IslS.213. SvDahl.
Ordbog f.Bogsamlere.(1919).118. MLorentzen.

AL. 34. -lære, en. I) (jf. Versbygnings-
lære) lære om versbygning (versemaal, rim
osv.); metrik (1). Vers-: MO.^ VilhAnd.AD.
65. Børup.Nyda.Verslære.(1933).9. Verse-:
Rask.IslS.211. NMPet.(Annal.l861.152). Ac-
taJutl.XXI1,1.12. 2) lærebog i verslære (1);

metrik (2). Dansk Verslære i kortfattet

Yre,rQ^&t\\\mg.Recke.(bogtitel.l885). Ny dansk
Verslære. Børup. (bogtitel. 1933). -maade ,

en. {efter ty. versmass; sj.) versemaal. Verse-:
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NyerupRaKb.VI.Sél. -maal, et. (jf. -lag,

-maade og u. I. Maal 3.4^ formen af et vers

(1), bestemt ved samtlige karakteristiske egen-

skaber (som versføddernes art, antallet af disse

olgn.); metrum; undertiden ogs. om bygningen

af de enkelte strofer i en digtning ell. af en
hel strofisk digtning (se nærmere fx. Ber-
tels.0.18). Ver se-: JBaden.Gram.308. *først

en lille Tale!
|

. . jeg vælger her et an-

det Yersemaal.Oehl.XIX.129. det trochæi- lo

ske Versemaal. CAThortsen.Metrik. I. (1833).
108. Recke.Verslære.31. (l.br.:) Vers-: vAph.
(1764). CAThortsen.Metrik.I. (1833). 92. 157.

Brøndum-Nielsen.RS.7. -mager, en. (sml.

-mager. DO.XIII.sp.769"f^; jf. -mageri og

-digter, -kunstner^ (episk ell. (især) lyrisk)

digter; poet; nu navnlig (nedsæt.) om person,

der skriver vers paa en aandløs, haandværks-
mæssig maade; ubetydelig, daarlig digter.

Vers-: „kaldes den, som gør skå,rns vers." 20

Moth.'V139. her er lige saa mange Vers-
magere i Byen, som der er Fluer i September
Maaned. Holb.Mel.1.7. Biehl.(Skuesp.VI.446).

NMøll.VLitt.III.135. et Liig-Vers, som en
Poet eller rettere en Versemager havde
giort.Holb.Ep.III.442. Oehl.XXI.94. gode
Versem agere. JLUss. Græsk og romersk Metrik.

(1893).105. Af den gode Forfatter — ikke

blot af Versemageren — venter man i Reglen
. . 'Rytme. Rubow.KS.16. -mageri, et. (jf. 30

-mager; nu 1. br.) det at skrive vers, digte;

nu næsten kun (nedsæt.): det at skrive vers

paa en aandløs, haandværksmæssig maade.
Vers-: LTid.1734.120. Bagges.L.II.255(se u.

Afmaalingj. det er jo bare Æstetik og Vers-

m&geri. KMunk.E.53. Ver se-: Biehl.DQ.II.
24. (man) betragtede min hele Digten kun
som Yersemageri. HCAnd.ML.80. AarbKbh
Amt.1949.91. -par, et. to vers, som i en ell.

anden henseende hører nøje sammen, danner 40

en helhed. Vers-: Meyer.^159. OFriis.Litt.79.

Verse-: Rosenb.1.387. Bertels.0.37. jf.VSO.
-poesi, en, versdigtning. Vers-: EFrederik-

sen.JJ.186. -prøve, en. (tekststykke paa)
vers, der tjener som prøve paa en periodes, en

forfatters verskunst; ogs. om vers, der er (at

betragte som) et litterært forsøg, en penneprøve.

disse Verse-Prøver (0: FørstePrøveafDan-

8keVers.l738ff.). Gram.Breve.172. Aarestrups

. . første ganske uselvstændige Verseprøver. 50

LJac.DanskSprog.(1927).243.

versere, v. [vBr'se'ra] -ede ell. (nu
sj.) -te. uts. -ing (i'bet.l: PWBalle.R. 190.

IdrætsB.II.824). {ænyd. d. s. (i bet.: færdes,

beskæftige sig med, og i bet. 3.1 (Chr.lVs
Breve.I.(udg.l887-89).270)), ty. versieren; efter

lat. versare (versari), besl. m. Vers og de der

nævnte ord; jf. konversere, traversere)

1) (rid.) om hest: træde skraat til si-

den med hovedet og kroppen bøjet til modsat eo

side; ogs.: lade en hest bevæge sig paa denne

maade. Vil Rvtteren versere sin Hest links

(osv.).PWBalle.R.191. Hauch. III. 73. Gjel.

R.4. Meyer.'

2) cirkulere (2). 2.1) (især m) være i

omløb; cirkulere (2.2). (digtet) havde verse-
ret i Afskrifter og var bleven læst af mange,
AdHansen.Deneng.LitteratursHist.(1902).131.
StSprO.Nr.190.47. især om rygte olgn.: (vi

har) givet ham , . Leilighed til at berig-

tige de om ham verserende ufordelagtige
Rygter. Schack.214. Der verserede mellem
de studerende en Anekdote om . . Goos.
Tilsk.l918.1.128. Soya.HF.27. 2.2) ([Q ell.

jur., emb.) egl. om akterne i en sag: gaa fra
den ene til den anden (inden for en begrænset
gruppe, kreds af personer); cirkulere (2.i);

herefter (og nu især; jf. II. svæve 4.2 og 6.10J
Orø sag (især: retssag): være til behandling
for en myndighed olgn. (især: for en domstol),

men endnu ikke afgjort. Sagen (0: en
strid) verserede i de Aaringer 1688 og 9.

PEdvFriis.S.309. den Sag, som verserer

mellem R. og R. Stampe. 1.128. i Gesandt-
skabsarkivet . . fandt han en enkelt Sag der
havde verseret for Rigsdagen i Aarhundreder
og var sin Afslutning lige ndsr. AFriis.BD.
1.77. Sagerne verserer . . blandt Raadets
Medlemmer. Verden GD.IV,2.256.

||
part. ver-

serende anv. som adj. At have en (skils-

røissejSag . . verserende, JP./0C. 7. 222. (ge-

sandten) havde god Tid til . . at sætte sig

ind i de verserende S&ger. AFriis.BD. 1.77.

en mod mig paa den Tid verserende Rets-

sag. MPont.M0.126.
3) i overf. anv., uden (tydelig) tanke paa

bevægelse. 3.1) f leve under visse vilkaar ell.

forhold; befinde sig i en vis situation ell. til-

stand. *salig Fruen har udi sit Vidve Sæde
(0: enkestand)

\
I Atten samfæld Aar Verserit

uden Glæde. Schandrup.11.^ 3.2) (sml. m.h.t.

bet.-udviklingen færdes 2; nu sj.) egl.: have

sit (daglige) arbejde inden for et bestemt om-
raade; beskæftige sig med; give sig af
med. JBaden.FrO. JNHøst. jf.: „kaldes at

handle, øye.'' Moth.Conv.V69. det ægte Po-

pulære , . anser Udg. (af tidsskriftet) det

som Pligt imod Medmennesker især at

versere i. Hjort.KritLit.il.296. \\ især part.

verseret anv. som adj. (ænyd. d. s., sv.

verserad, ty. versiert, eng. versed; efter (fr.

versé, bevandret, ell.) lat. versatus, øvet, part.

til versari (se ovf.); m. h. t. bet.-udviklingen

srøi, bevandret) øvet; erfaren; bevandret;
(vist kun) i forb. m. præp. i. det synes, at

denne gode Konge har været lidet verseret

(Holb.DH.': dreven; i Kirke- Historien, 7/oi5,

DH.I.335. Romaner, udi hvis Læsning hun
haver været verseret, sa.Heltind.1.346. Adr.

ytl762.sp.3. JNHøst. 3.3) (nu næppe br.)

om noget abstr.; dels i forb. versere paa,
bero paa, dreje sig om. hans Lykke ver-

serer deripsia,. JBaden.FrO. jf. JNHøst. dels

i forb. versere under, staa i forbindelse

med; være (delvis) afhængig af. (Chr.II)

besluttede heller at vove alting, end lade

en Sag falde, hvorunder han meenede sin

Ære at versere. Holb.DH.11.27. sa.MFbl.214.
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Veps(e)-rytme, en. rytme (1) i vers.

Vers-: Madv. Græsk Metrik. (1S67). 4. Ord-

rytme og Yersrytme. Bertels, (boglitel. 1933).

Verse-: A0lr.(Dania.IY121). PoulSør.BS.
140. -skema, et. skematisk fremstilling af

et vers (1), som viser versemaalet. Vers-:
CAThortsen. Metrik. I. (1833). 118. Bertels. O.

13.18. -smører, en. (1. Ir.) spøg. ell. ned-

sæt, betegnelse for digter. Verse-: VilhMøll.

MT. 140. -udjfave, en. sjjec. (jf. u. -iorm)

om udgave af digte i strofisk opstilling, den
sønderjydske Salmebog (udkom) i 1926 i en
Prosa- og en \ ersnåg&we.Chr Ottesen. Det
kgl.Vajsenhus.(1927).137.

versificere, v. [vgrsifi'seJra] -ede ell.

(nu sj.) -te (Nyerup.LittM.348). vbs. -ing
(PSeverinsen.Da.Salmedigtning.(1904).23), jf.

Versifikation, (ty. versifizieren, jf. sv. ver-

sifiera, fr. versifier, eng. versify; fra lat.

versificare, til lat. versus (se Versj og facere,

gøre; jf. Versifikator ; æstet.) skrive vers;

især: fremstille (et (paa prosa behandlet)

emne) i vers; sætte paa vers (se Vers A).

Moth.Conv.V69. vore versificerede Comoe-
dier.Holb.Ep.III.120. Det smukt versificere-

de Skuespil „Amors Geniestreger". C^lT/jorf-

sen.Metrik.I.(1833). 122. versificerede Taler.

PLMøll.KS.II.283. (han) kan alt Versifi-

ceret af Gofche ordret udenad. Brandes. JB/-./.

298. Versifikation, en. [vBrsifika'JoJn]

flt. -er. (ty. versifikation, eng. fr. versifica-

tion; fra lat. versificatio; til versificere; æsief.)

1) det at skrive vers ell. fremstille (et

(paa prosa behandlet) emne) paa vers; (l.br.)

konkr., om resultatet af denne handling. LTid.
1751.102. JBaden.FrO. VilhAnd.Litt.il I.

504. (Oehlenschlågers „Sokrates") virker paa
os som en Versifikation af (Moses) Men-
delsohns „Phådon" (o: et filosofisk værk).

Edda.XV.(1921).189. 2) den metriske opbyg-

ning af vers; versbygning. Pope . . er bleven

saa berømt ved hans indtagende Versifica-

tion.Carst.(SkVid.V211). (Baggesen) selv

siger, at han har lært sin lette Versification

af 'Danåsennåer.Cit.l817.(Hjort.B.I.44). Ver-

sifikasjonen i (Oehl.s) Væringerne. Hjort.Krit

Lit.II.13. HjælpeO.633. Versifikator,
en. rvBrsifi'ka"t(or] (-f m. fr. form Versiflca-

tenT."Carst.(SkVid.V224; flt. -s), jf. JBa-
den.FrO. JNHøst.). flt. -er [vBrsifika'to'rar,

-'to'(r)j] (ty. d. s., eng. versificator, fr. versi-

ficateur; fra lat. versificator; til versificere;

æstet.) person, der skriver vers; digter;
poet; (undertiden med særlig tanke paa den
ydre, kunstneriske side:) verskunstner.
NyertipRahb.1.83. smagfulde og omhyg-
gelige Versificatorer. CAThortsen. Metrik. I.

(1833).114. den flittige Oversætter og smarte
Versificator Lodde. Rubow.HCA.60.
Version, en. [vBr'Jo'n] flt. -er. (sv. ty.

eng. d. s.; fra fr. version ell. lat. versio (gen.

-onis^, til vertere (se verterej) I) (med.)
sygelig bøjning af et organ. Panum.624.
2) Q)j>m en af flere indbyrdes afvigende

former, udformninger, fremstillinger af et

litteraturværk, en (mundtlig) beretning
olgn. denne Version (af sagnet) slutter sig

til . . det, der allerede . . er fortalt. NPWiwel.
R.245. (han) blev ansat som Figurant ved
det kgl. Theater. Efter 19 Aars Tjeneste .

.

foretrak (han) at tage sin Afsked . . En an-
den Version gaaer ud paa, at hans Foresatte

. . afskedigede ham. Davids.KK.368. de tre

10 Versioner af Lignelsen om Sædemanden.
StSprO.Nr.173.20. || overf., om særlig ud-

formning, „variant" af en art, type olgn.

det vides, at den russiske Version af den
flyvende Fæstning (o: en amerikansk flyve-

maskine) ogsaa nu er i Serieproduktion.

BerlTid.^y1^1950.M.4. sp.l. 3) (fagl. ell. XQ)

det at oversætte (6) ell. tekst, værk, der er over-

sat fra et sprog til et andet; oversættelse

(2). Andre . . tage sig udi Oversættelserne

20 alt for stor Frihed, hvorved foraarsages, at

man udi Versionen læser det, som ikke fin-

des udi Originalen. Holb.Herod.b3.f Homer
. . har I formodenlig ikke læst, i det Mind-
ste ikke i Ernestis latinske Version. Heib.

Poet.I.186. Friis-Møll.SB.87. de 70 udtol-

keres version, se Udtolker 1. || spec. (skol.)

om skriftlig oversættelse af et tekststykke fra

et fremmed sprog til dansk. Opgaver til Ver-

sioner fra Latin paa Dansk. RJFHenrich-
30 sen.Opgavertil Oversættelse fraLatin.(1839).iii.

Kidde.AE.II.119.
I. verslig, adj. ['vBrsli] (ænyd. d. s. i

bet.: affattet i vers; til Vers; sj.) som an-

gaar vers (1-2); vers-, ukendt sproglig os
verslig Kunst. F Fed./). 30.

II. verslig, adj. se verdslig.

Verst, en. [v^ysd] ^f Verste. NordConv
Lex.V765). flt-ei (JBaden.FrO. CollO. se

ogs. ndf.) ell. (nu især) d. s. (fra russ. versta,

40 hvortil gen. flt. (styret af talord over 4) verst;

fagl.) russisk længdemaal (vejmaal) (1066
m); russisk mil (se u. russisk 3). en oe om-
trent 6 Ryssziske Werst la,ng. JJuel.227.

Hvad vil Du nu trække til Tschaplina efter?

det er jo en halv Snes Verster (VilhMøll.JD.
1.35: næsten halvanden m\).VilhMøll.JD.''

(1891).7. Rundt om fra Landsbyerne i mange
Verst's Afstand. Norman-Hans.Nordost tilØst.

(1900).35.

50 vertere, v. [vBr'teJra] -ede ell. (nu sj.)

-te. v6s. Version (s.d.). (ænyd. d.s.; fra ty.

vertieren, af lat. vertere, vende; jf. avertere,

divertere, konvertere, pervertere samt Vers;

nu næppe br.) oversætte (6). (Kristus) tog

sig en Tieneres (eller som det verteres af

Luthero i det Tydske Sprog, en Knegtes)

Skikkelse ^Sia.Hørn.Moral. 1.145. Holb.Ep.

IV.250. at vertere et Skrift af tvdsk paa
dansk. NyerupRahb.1.239. JNHøst.

'

60 I. Vertikal, en. [vtjrti'kaJZ] flt. -er.

(enfif. vertical; substantivisk anv. af II. ver-

tikal; fagl.) lodret, vertikal (II) linie.

Meyer. TeknMarO. Kædeparternes Afvigelse

fra Vertikalen (den lodrette Linie). DSB.
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OrdreK.32. \\ første vertikal, (astr.) ver-

tikalcirkelen gennem østpunktet og vestpunktet.

NordConvLex.VriO. SaUXI.470. \\ om lod-

retstaaende konstruktionsdel olgn.; fx. om lod-

ret gitterstang i en gitterdrager: SaUVI.lOO.
TeknLeks.II.608. it vertikal, adj. [vej-

ti'ka^i] (ty. d.s., eng. fr.vertical; fra nyere
lat. verticalis, til vertex (gen. -icis^, hse,
pol; grundbet.: udgaaende fra issen, o: hvis

retning beste^nmes af en lodret stilling; jf. I. lo

Vertikal; fagl.) som har lodliniens retning;

lodret (1); undertiden: som næsten falder

sammen med lodlinien; meget stejl. De ver-
tikale Pater-Noster-Verker. Kraft. M. 11.840.
Solen staaer \ertica.l.ConvLex.XIX.121. Op-
staaende eller vertical Lask. Kaldes enhver
Lask, hvis Naad har en opstaaende eller

vertical Retnmg.Funch.MarO.il.102. Han
stak Benene ud af Sengen og hang lidt paa
Sengekanten for at vænne sig til det verti- 20

k&le. JesperEw.DerigeAar.(1947).12. verti-
kal ild, ^ skydning med store nedslags-

vinkler; kasteild. SaUXXYl.
\\

(uegl.) i

forb. som vertikal sammenslutning, Y
sammenslutning af, samarbejde mellem be-

drifter, der følger efter hinanden i produktions-

ell. omsætningsprocessen. Max Kjær Hansen.
Bedriftsøkonomi.(1928).59. ForrO. || hertil

bl. a. Vertikal-akse (dels (astr.) om den rette

linie, der forbinder zenit og nadir. Meyer.'; 30

dels (fagl.) om lodret akse i vinkelinstrumen-
tet teodolit. Sal'XXI11.242), -cirkel (astr.,

d.s.s. Højdecirkel. NordConvLex.V710. Sal.'

XI.470. jf. -kreds;, -ild (';j$J d. s. s. vertikal

ild (u. IL vertikal^. Meyer.*), -kreds (dels

(astr., nu si.) d. s. s. -cirkel. JBaden.FrO.;
dels (fagl.) om lodretstaaende inddelt kreds i

vinkelinstrumentet teodolit. SaVXXIII.242),
-linie (0: lodret linie; vertikal (I). JBaden.
FrO. Sal.*XI.470), -plan (lodret plan; spec. 40

(astr.) om plan lagt gennem vertikallinien.

Kraft.(KSelskSkr.III.231; se u. horisontal;.

Sal.'XI.470), -projektion (mat., om pro-

jektion (1) paa en lodret plan; lodret billede.

Sal.XVIII.205. TeknO.), -punkt (astr., 1. br.,

om issepunkt; zenit. Amberg. JBaden.FrO.
Meyer.'), -vinkel (mat., nu 1. br., d. s. s.

Topvinkel. JBaden.FrO. Sal.'XXV.l); des-

uden (0) betegnelser for maskiner, redskaber

olgn., i hvilke en væsentlig del (den virkende 50

del) staar lodret, som fx. Vertikal-borema-
skine (OpfB.^VII.26. TeknMarO.), -dreje-

bænk, -fræsemaskine, -hammer (d. s. s.

Parallelhammer. Sal.V111.408), -kværn (0:

kværn med lodretgaaende stene. Maskinbog
Landm.'698), -kolle (bryg. (jf. III. Kølle;.

Bryg.(1941)), -ovn (i gasværk: ovn med lod-

retstaaende retorter. Sal.*XIV.841.846), -ur
(nu næppe br.. om en slags solur med lodret-

staaende inddelingsflade. Conv Lex.XV 397). eo

Verulv, en. se Varulv.

Verv, et. se Værft.
I. Verve, en ell. (sj.) et (HKaarsh.M

1.174). ['vBrva] (sv. verv, no. verv(e), ly. eng

verve; fra /r. verve, maaske besl. m. (afl. af)
lat. verbum, ord (se Verbum;,- æstet. ell. tjj)

livfuldhed, fart og flugt, „sving" i en per-
sons (især: en kunstners) optræden, handle-
maade, præstationer ell. i et kunstværk. JN
Høst. Den ejendommelige Friskhed, Fart
og Bevægelighed i Udtrykket, denne hans
(0: skorstensfejerens) hele verve. Drachm.DG.
76. Jeg talte umanerlig slet den første Dag,
med stor Verve den næste. Bang.Va.53. Læg
mærke til . . verven, flugten i de enkelte
ornamenter. HVClaus.H.119. (han) spillede

op med en Verve i Takten og en Bueføring
saa lystig, at det gippede (i) mig. EChri-
stians.Mødre.(1935).67.

II. verve, v. se IL hverve. Verving,
en. se Hvervning.
Ves-aal, en. se Visseaal.

vesen, adj. se II. vissen.

I. Vesir, en. [ve'siV] (ofte skrevet Ve-
zir.— ogs. Visir (Vizir). Pflug.DP. 766. Holb.
Hh.II.137. LTid.1727.139. Riber.II.114. jf.

Meyer.'1152. t Visér. Moth.V225). flt. -er
ell. (nu næppe br.) -s (LMFasting.VT.l).
(ty. wesir, fr. vizir; fra tyrk. vezir, arab.

wazir; især hist.) i orienten titel paa de

suverænen nærmest staaende civile embeds-
mænd; i Tyrkiet under sultanatet: medlem
af slatsraadet; minister; spec. d. s. s. Stor-

vesir. Moth.V225. Holb.Didr.I.18. den Per-

siske Vizir Kha.sagas.sa.Hh.1.249. *i Læne-
stolen maae jeg mig strække som Mufti,

|

Som en Vizir i Kaftan paa Damasceniske
Sofa. Riber. II. 114. Oehl. 1. 150. 155ff. II. 126.

t den store vesir (ogs. skrevet den Store-Ve-
zier, -Yizier.Holb.Ep.il1.348.403), storvesi-

ren. De store Visirer i Tyrckiet blive gierne

stranguleret eller qvalte ihiel med en Stricke.

Holb.Jep.V6. LMFasting.VT.8.
II. Vesir, et. se IL Visir.

Vesit, en. se Visit, vesitere, v. se

visitere.

Vesp(e), en. se Hveps.
Vesper, en. ['væsbar, især foræld, ell. dial.

(se u. Vesperkost; 'fæsbar] {ty. vesper; fra

lat. vesper, vespera, aften; jf. III. vester)

1) (katolsk-kirk.) tidebøn klokken 6 om
aftenen; aftensang; ogs.: aftenandagt for hele

menigheden paa helligdage. JBaden.FrO. (Rig-

mors) gamle Fostermoder (kom) for at følge

hende til den hellige Vesper i Domkirken.
Ing.VS.III.73. Munkene fra Asserbo Klo-

ster hørte op med at ringe til Vesper

og ilede .. ned til Kysten. Bergs.BR.l 11.

Jørg. DB. 131. Schindler. Liturgi. (1928). 171.

2) (sj.) aftenstjernen. JBaden.FrO. *Sec!

Vesper blinker |
I sælsom Fjerne —

|
For-

trolig vinker
|
Den venlige Stjerne. /n^.DD.

III.20. 3) (især foræld.) (tiden for) vesper-

kost. Junge.68. MR.1833.258. „kan man ikke

(0: paa en skovtur) faae sig en Bid og en

Dram, hvad?" — „En lille Vesper, hvad?" —
„Forstaaer sig, lidt af Alleslags." ^r</iur.iVo-

vellelter.(1848).20. Skal arbejdet fortsættes i

XXVI. Eentrykt "/u 1951 79
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indtil 3 timer over den almindelige arbejds-

tid, skal arbejderne bekendtgøres dermed
før middag, og der holdes da */« times ves-

per. Ariejderen.l950.299.sp.l. 4) (hist.) iforb.

den sicilianske vesper, oprør paa Sici-

lien 1282, begyndt paa signal af vesperklok-

ken, hvorved befolkningen befriede sig for det

franske herredømme; ogs. om tilsvarende oprør.

Millot. Verdens-Historie.Y(overs.l782).306.

Man gaaer med Vaaben paa Gaderne under
de store Regnkapper — hver Aften kan vi

vente en siciliansk Yesper.Ing.EF.V11.20.

Sal.*XXI.350. jf.: Prindsenskjold (o: svensk

statholder 1658) og den bornholmske Vesper.

FlinchsAlmanak.l874.fl02J. (byfogeden i Ny-
borg) gav Ordre til, at hver Kvartervært
Kl. 9*/« om Aftenen, naar Kirkeklokken gav
Signalet, skulde dræbe sin Indkvartering

(o: af svenskere). Af ubekjendte Grunde blev

der dog Intet af denne nyborgske Ves-
per. Danmark. Rejsehaandbog.' II. (1879). 174.

Vesper-, i ssgr. (især foræld, ell. dial. Fe-
sper-, se u. -kost^. (især katolsk-kirk.) af

Vesper; foruden de ndf. medtagne kan anføres:

Vesper-prædiken (ConvLex. XIX.124), -præst

(Meyer.'), -sang (Winth.VI.238), -tid(e) (CK
Molb.Dante.II.105. Drachm.FÆ.144. Jørg.Ef-
terslæt.(1931).16), -time (Larsen.), -klok-
ke, en. klokke, hvormed der ringes til vesper

(1). JBaden.FrO. *Saa faldt til Vesperklokker-
nes Slag

I
. . Dørene i for den drævende Dag.

Drachm.SH.107. Fønss.A.23. billedl: *Nu
sine Børn til Ro Naturen kalder,

|
Dens Ve-

sperklokke lyder huult og hrat. Heib. Poet.

VII1. 391. *Den store Vesperklokke slaaer,
|

Min Arbeidsdag tilende gdiSieT.PalM.(1909).

III.214. -kost, en. (især foræld, ell. dial. Fe-
sper-. vAph.(1759).97. Leth.(1800).36. Heib.
Poet.VI.39. AndNx.PE.II.159. KulsvierB.21.
AarbLollF.1937.50. jf. D&H.). (jf. Vesper 3;

foræld., jf.: „hos Landalm. og Haandværks-
folk."Let;in.^ mellemmaaltid sidst paa efter-

middagen; midaftensmad. Ew.(1914).11.214.
„Hvad? allerede spiist til Aften?" — „Nei —
neil De forstaaer mig ikke; naar jeg siger Af-
tensmad, saa mener jeg Vesperkost." OfersÆ.

1.56. Vesperkosten var hende Nadvere nok.
ECAnd.SS.IV53. Drachm.STL.162. Gasse.

IE.55. jf. Vesper 4: *Borringholm . . som
med sin Vesper Kost

]
Greb rigens Fiender

an. Schandrup.NS.r
I. Vessel, en. se Weichsel.

II. Vessel, en. se Væsel.

Vessel-bær, et. se u. Weichsel. -horn,
et. {ænyd. vesels horn, glda. wesene horn;
1. led fra mnt. wesent, bisonokse (jf. Bison, Vi-

sent^; herald.) i fit.: to oksehorn, baaret paa rid-

derens tønde- og turnerhjelm; hjelmtegn (i ade-
lige sigiller, vaabenskjolde m. m.) forestillende

saadanne horn. LTid.1724.4. LexiconoverAde-
ligeFamilier.I.(1787).8. smst.II.(1787).134.
PBGrandjean. Heraldik. (1919). 180. Turner-
hjelmene med Vesselhornene og Paafuglefje-
rene. VlaCour.DH.1.215.

I. Vest, subst. (undertiden et, se ndf. 1. 33,
61 og sp. 1253^*). [væsd] (ænyd. vest (Hans
Nansen. Gompendium Gosmographicum.(1635).
200.210.233), glda. west (Småstykker.(1884-

91).34), SV. våst, no. vest
; jf. ty., eng., holl. west

(fr. ouest laant fra germ.); den gi. nord. form er

I. Vester
; jf. III. vest || om best. f. se I. Vesten)

I) det punkt paa himmelkuglen, hvor-

fra en linie til øst staar vinkelret paa
10 himmelkuglens akse (ofte, især fagl., for-

kortet V (se YS)); uden for fagl. spr. ogs.

mere ell. mindre ubestemt om det verdens-

hjørne, hvor solen gaar ned; (især fagl.

(^, astr., meteorol.)) brugt i betegnelser for

inddelinger af cirklen (kompasrosen): ved

16-deling: Vestnordvest, Vestsydvest (VNV,
VSV), ved 32-deling: Vest til Nord, Syd
(VtN, VtS), ved 64-deling: Vest halv Nord
(VV,N), Vest til Nord halv Nord (VtNV,N)

20 os«, (se SøLex.(1808).34. Scheller.MarO.
SaUXIV.377), og ved yderligere inddeling:

Vest V4 Nord (VV4N), Vest V* Nord (V%N)
osv. (jf.: Nord V* West.IslKyst.57). *Saa fjernt

som Vest fra Østen
|
Vor Svnd er sænkt i

Havets Skøå. Brandt.(SalmHj.l2.2) (jf. Ps.

103.12). det er ikke langt fra, at man ogsaa
paa Gaardene kan se, hvor Vest er, thi Ta-
get bærer Spor af Vindens ^]\å.Feilb.BL.^I.

(1889).15. øst, vest, hjemme er bedst, se III.

30 hjemme l.i slutn. især i præp.-forb.: under-
søge om en gammel Port, et Altar, en Støtte,

eller et Forhæng stod i Øst eller Vest. Holb.

MTkr.257. *Naar Solen slukkes i det blege

Yest.Oehl.1.81. Norge grændser . . mod Vest
til Nordsøen. L Stoud Platou. Jordbeskrivelse.*
(1805).51. smst. 73. Fra denne Linie og mod
Vesten henad til Karup Aae . . har man
nu en højtliggende, mod Vest og Syd jevnt

nedskydende Slette. Blich. (1920). XXI. 202.

40 *Vildt i Vest med Klittag Sandet
j
Løfter sig

i Bjerges Steå.HGAnd.SS.XII.382. Portnerne
vare beskikkede mod de fire Veir: mod Øst,

Yest (Ghr.VI: vester; , Nord, Syd. lKrøn.9.

24. du skal brede dig mod Vest (1871: Ve-
sten; og 0st.lMos.28. 14(1931). Aaen . .

slaar saa ind i ret Yest.JohsBrøndst.RU.55.
En simpel landsbykirke . . med tårnet i vest

og våbenhuset mod nord.Sønderby.Hvidtjør-

nen.(1950).114. vinduet i vest, se Vindue.

50 II
* udtr. for udstrækning, beliggenhed efter

en linie fra øst til vest. (Viborg Amts) største

Udstrækning fra Øst til Vest er 10 Mile.

Blich.(1920).XXI.199. smst. 202. Stuelængen
stod i Øst og Yest. BornhHaandvEr. 169.

Bygningen vender i Retning Ø.-V Trap.*

VIII.538.
II (jf. III. vest 2) om vindhjørne.

Vinden er gaaet om i Vest. MO. Storm af

Yest.Drachm.LK.103. Vinden kommer fra

Vest. (SÆB. Vinden er gaaet om til Vest.

60 smst. Vinden er slaaet om i Yest.D&H.
*fra det venlige Vest Zephyrer nu blæser op.

Høeg& Rubow. Overs. af OvidsFasti. (1945).35.

II
i udtryk for bevægelse i forskellige (mod-

satte) retninger, fra, til forskellige sider. *Fra
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Vest til Øst, fra Syden indtil Norden
|
Lød

Da^ og Nat . .
|
Et samlet Bulder. Bagges.

DYM.128. *Saavidt, som Dine (o: guds) Straa-
ler sti£;e

|
Fra Øst til Vest, i Syd og Nord.

Boye.ÅD.1.59. *Ecn fløi til Øst og Een til

Yest.Winth.VI.46. *Ivfn han gik mod Øster.

I

Ivan han gik mod Vest.
| Ivoff gik efter

Næsen
|
mod Pensas stride Blgsst.HSeedorf.

DD.79.
jl

(i forb. m. Øst^ i udtr. for planløs-

hed, forvirring, tilfældighed ell. manglende over- lo

ensstemmelse, forstaaelse. Svend har saameget
af Hæder selv, at han deler ud i Øst og
Yest.Etlar.DV.250. den ene spiller i Øst og den
anden i Vest: der savnes i høj Grad en Kapel-
mester. JI/angre.i/.3i5. Mestren havde . . ikke
hørt, hvad Adelsskjold talte om , . det gik

dem forresten ofte saadan, at den ene var
i Øst og den anden i Yest. Bang. Mi.296.
hans Billeder . . hang i Øst og Vest paa
Yæggene.Tilsk.l933.II.342. snakke ftale 20

olgn.) i øst og vest, snakke frem og til-

bage, hen i vejret (jf. u. Verdenshjørnej;
(vi) passiarede i Øst og Yest.Falsen.il.149.

Orden var der i Forhandlingerne. Nu kunde
man ikke staa og snakke i Øst og Vest
om alt muligt. Propforeningen„P.'' (1919).43.

Medens S. (i en artikel) taler i øst og
vest er L. S. 's indledende mindeartikel om
Karl Madsen et fast Sinsl&g.Tilsk.l939.I.90.

spørge i øst og svare i vest, se Øst. 30

2) (jf. I. Vesten 2, I.Vester 2) om land-
omraade, der ligger mod vest; især om
Vesteuropa (vesterland) og Amerika i mod-
sætning til Asien ell. Østeuropa. *ald den
skialdre Geist man finder

|
Udspreedet over

alt fra Vest til Morgen-liandi. Holb.Skie7nt.)(
7.r *Jeg vil ey heller

|
Fortælle her som nyt,

hvad Øst ogYestioTtælleT.Ew.(1914).V.18.
*om i Øst og Vest vi har sværmet og søgt

|

de svundne Tiders Visdom, de fjerne Lan- 40

des K]øgt. Lemb.D.105. Preussen siges endnu
bestandig at vakle imellem Øst og Vest. Ug-
len.^yil856.7.sp.l. Mellem Bønderne i Bin-

destuen skelner man . . de muntre Østboer

fra de tunge Folk fra Yest.VilhAnd.Litt.HI.

317. det jyske Midtland, hvor Vest gaar over

i Øst. JohsBrøndst.RU.13. Godt er Forholdet

ikke mellem Øst og Vest (0: Sovjetunionen og

vestmagterne). ErikMøll.(GadsMag.1945.385).

II (efter Rudyard Kiplings digt The Ballad of 50

East and West) Øst er Øst, og Vest er Vest,

og de to vil aldrig mødes. Vogel-Jørg.B0.129.

II
det vilde vest {efter eng. The Wild West)

den vestlige, sent koloniserede del af Nord-
amerika. *En (har) en Dreng i Vilde Vest

paa Græs. KBecker.S.III.65. VerdenGD.IV,
2.4. B.T.'*/»1950.10.sp.2. jf.: dette Stykke
dansk Wild West (0: brunkulslejerne ved

Søby). Jernbane!.^/? 1945.4.sp.l.

3) t vestenvind. *Æolus . , |
Der lader eo

Nord og Vest sin Fart, |
For Havet op at

røre. Reenb.11.35.
II. Test, en. [væsd] flt. -e ell. (nu kun

dial.) -er (Moth.VUl. Robinson.1.208. EPont.

Atlas.V519. Junge.165. Rask.Br.1.116. Kol-
lerød.99. Feilb.). gen. -s ell. (sj.) -es (Høm.
Moral.II. 22). {sv. våst, no. vest, ty. weste

;

fra fr. veste, vest, jakke, af lat. vestis, klæd-
ning; jf. III. Vaar; om ordets forsk. bet. i

fr. og da. se nærmere HAPaludan.SM.95)
et af rmend brugt klædningsstykke, der
dækker overkroppen, og som i regelen
bæres under jakke, kjole olgn.; tidligere

om længere klædningsstykke, undertiden for-

synet med skød (jf. Skødevest, Vesteskød
samt u. I. Skød 1, skødet^; nu navnlig om
kort, ærmeløst klædningsstykke med udskæring
foroven; ogs. om strikket klædningsstykke
(med ærmer) til at knappe foran, benyttet

af mænd og kvinder (S&B. VSO. Manufakt.
(1942).121. jf.: strikkede Dameveste.
Ugeskr.f Retsv.l941.A.926). „Vest . . Er et

klædebon, som bæres inden for kiolen, og
er lengere end en trøie.'' Moth.V141. *Man
siden liggerviis fandt gandske tør hans Vest,

|

For hvilken Peder Paars var bange aller-

mest;
I
Thi den af Kalemanck var giort

med Silcke Knapper. ÆToi&.Poars.32. (mand-
skabet skal) aflægge deres Mundur, Gevæhr
og Randsel og i deres Veste . . forfoie sig

til Ildebranden. Mi?. 7755. 244. (Nero steg)

til Hest, som han gik, barfodet og i Vesten
(orig. : tunicaj . JBaden. Overs, af Svetonius.II.

(1803).119. han (gik) i en gammeldags .

.

broderet Vest med lange Ærmer og Veste-

skiøå.Rahb.Fort.1.459. tage Kjolen af og ba-

lancere i Yesten.Heii.Pros.X.19. Han havde
gjort omhyggeligt Toilet. Frakken sad fortræf-

feligt; under den en staalgraa Vest. Z)roc/im.

F.I.259. *Sørens Fa'r har Heste
|
og guld-

broderte Yeste. Levy.Bv.26. Folkedragter.39 f.

Amaqerdragter.79 f . \\ en atlaskes, kaiemankes,
pikés vest, en skødet vest, se Atlask, Kale-

mank. Piké, skødet, hvid vest, nu især: en

ved festlige lejligheder til kjole og hvidt brugt

vest, især af piké ell. silke. Hvor i Helvede har

du gjort af min hvide Vest? sagde den gale Ba-
ron C. til mig (0: en tjener). KLars.UR.16. i

billedl. udtr.: han (havde), som André vilde

sige, „ikke snavset sin hvide Vest." Og denne

fysiske Renhed havde ogsaa om Sindet ved-

ligeholdt et Skjær af Sværmeri. (?oMsc/jm.

IV1. jf.: Ingen Pletter paa de hvide Veste

(0: et af Bismarck 1866 brugt udtryk). Vogel-

Jørg.B0.291. || i videre anv. om, hvad der

har lighed med en vest (jf. Rednings-, Svøm-
me- og Snyde -vest samt u. Indsats I.2).

Vor vest . . er den eneste danske kapokred-

ningsvest. Vikingen.l951.nr.6.18.sp.l. skud-
sikker vest, d. s. s. Vanservest. Steincke.

Brændenælder. (1944). 134. billedl: Den én

Gang anerkendte Præstation er et indvundet

Land, en fast Borg og en skudsikker Vest.

Schyberg. Teatret i Krig. (1949). 53. \\ ordspr.

skjorten er (kroppen ell. mig) nærmere end
vesten, se Skjorte 1.2.

||
(dagl.) i udtr. for

at faa (have faaet) noget at spise ell. (især)

drikke, en Ytring, som (han) næppe vilde

79*
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have ladet falde, hvis han ikke havde havt
en halv Flaske Portvin under Yesten. Schand.
F.217. den ene Portion Mad efter den anden
gled inden for Yesten.BerLiisb.MTJLieO.
Et lille Glas bag Vesten slaar ingen Mand
af Hesten. Hans Henriksen. Fremskridtsfolk.

(1937).21. jf.: *I Elses Taarn nu Middags-
klokken ringer

|
Mig hjem til Fadet . .

|

Det ringte Tolv . .
|
For længe siden indenfor

min Yest.Bredahl.IY30. især i forb. (jf. II. lo

stikke 9.2, sætte 7.2 samt u. Kavajj stikke
(l.hr. sætte) inden for ell. (irigsspr. oftest)

under vesten, han havde stukket sine

7-8 halve Baiere med tilhørende Snapse
under Westen. Uglen.^'U1857. 7.sp.2. Kan du
huske, hvilken Mængde Oksesteg, han sidst

kunde stikke under Yesten.EBrand.Brud.lO.
Aakj.RS.131. hvad han stak indenfor Vesten,

kom ikke til at gøre Fortræd paa nogen anden.
AndNx.D.397. i Løbet af Dagen havde (han) 20

sat 16 Pilsnere inden for Ycsten. Ekstrabl.

**/il935.3.sp.4.
II

i udtr. for hvad et menneske
rummer af kundskaber, karakter, følelser, egen-

skaber olgn. Digteren i ham drev ham til at

kigge disse af Samtiden saa foragtede Væsner
lidt under Yesten.Aakj.StStB.II.lOO. *Hvad
har du bag Vesten?

|
Jo, Sedler; men Resten?

|

Kun Hulhed og Møl! sa.(PoU^'xl910.4.sp.2).
LFeilb.SS.301. jf. Hjerte sp.240*''«-: han
var ingen sentimental Mand, der bar Hjertet 30

udenpaa Vesten. Har Niels.Mænd og deres Ger-

ning.(1929). 1 62.
II

i udtr. for at hjertet slaar

stærkt (i begejstring, spænding osv.). *Barmen
blier saa øm,

|
Man mit Hjerte kan paa

Vesten føle. PMøll.(1855).I.43.

III. vest, ndv. [væsd] {ænyd. vest (Hans
Nansen.CompendiumCosmographicum.(1635).
204), fsv. våst, no. vest; jf. ty., (m)nt., holl.

west; sml. I. Vest || ordet synes i rigsspr. (uden
for visse ssgr.) først at være blevet alm. i løbet 40

af 19. aarh. (ist.f. det ældre II, vesten 1-2 og

III. vester^; jf. vesterst, vestre) I) som adv.:

i retning mod vest (I); (længere) mod vest;

vestpaa. Kysten strækker Ost og Vest.

Harboe.Mard.4G5. (Middelgrundens) grunde-
ste Sted ligger retvisende Vest, 1 Q. miil

fra Dvalegrundens Syående.Dendanske Lods.

(1850).34. Robert Burns blev født i Avrshire
vest i Skot]iin(].NMøll.N.154. Vejen tfl Hjer-

ting gik . . over Bollesager og Strandby lige 50

Vest gennem Fourfeld og Guldager. RibeAmt.
1915.77. (m. overgang til I. Vest 1) i forb.

styre vest,4t>- styre med vestlig kurs. SøLex.
(1808).157. Man kan da styre ret Vest og vil

da meget snart faae Bugten &a,hen. StBille.

Gal.1.338. Scheller.MarO. \\ nu i alm. spr.

(uden for ssgr., hvorom se vest-^ næsten kun
(jf. IV for 1.2 samt II. vesten 2, III. vester^
i forb. vest for ell. vest om. Vest for (Edin-
burg) er Glasgow. LStoudPlatou.Jordbeskri- éo

velse.^(1805).94. en halv Miil ude i Liimfjorden
. . ligger vest for Himmersyssel . . den oven-
nævnte (0: Livø).Blich.(1920).XXVIII.
11. 23° Længde Vest for Greenwich, jffarJoe.

MarO.465. Efter at være passeret Nord og
Vest om Lille Nicobar, bøiede jeg ind i St.

Georgscanalen. StBille.Gal.1.333. Font.Natte-
vagt.(1894).41. gaa Vest om Øen.Scheller.

MarO. 2) (jf. II. vesten 1) som præd., m.
overgang til adj.; om vind: vestlig. Vinden
er Vest. 750. D&H.
Vest-, vest-, i ssgr. I) (ænyd. glda. d. s.

(seu. vest-sydvest, -værts^. æda. d. s. (i stedn.

Yeshy.Stedn.il.140), jf. fsv. våst- (i våst-

gote, person fra Våstgotaland, våstn ordhan,
i nordvest, nordvest om), oldn. vest- (i vest-

firbingr, person fra de vestlige fjorde, vest-

mabr, person fra vesterlandene) \\ har i mange
tilfælde fortrængt ældre ssgr. m. Vester- || i

ssgr. m. adv. som sidste led skrives ordene

(leddene) ofte adskilte) af I. Vest og III. vest;

mods. ssgr. m. de øvrige betegnelser for ver-

denshjørner, især Øst-; saaledes — foruden de

ndf. anførte — ssgr. som Vest-bane(gaard),
-ende, -facade, -gavl, -grænse, -pynt, -rand,

-spids, -strand, -taarn, samt en mængde
navne paa omraader, der udgør den vestlige

del af det omraade, sidste led betegner, og her-

til (ell. selvstændigt) dannede indbyggernavne
og adj., fx. vest-afrikansk, -asiatisk, -europa,

-friser, -frisisk, -frislænder, -fyn(sk), -ger-

maner, -germansk, -goter, -gotisk, -Jylland,

-romersk, -sjælland(sk), -slaver, -tysker, -tysk-

land.
II

i betegnelser for (hvad der hører til)

de i krigen 1939-45 allierede vestlige magter

(Enpland, Frankrig, U.S.A. ofl,.) som -allie-

ret (de vestallierede) (Krigenl939-1945.III.

(1949).5), -blok (Pol."/7l948.2.sp.l), -union

(sammenslutning mellem England, Belgien,

Frankrig, Holland og Luxembourg. Sal.T.1949f
50.147), -zone (i ent. ell. flt.: den af vestmag-

terne besatte del af Tyskland. PoU''U1949.9.
sp.2).

II
som eksempler paa ssgr.m. part. som

2. led kan nævnes vest-forende (en . . vestfø-

rende Udløber for dette . . Møgelbjærg. Rasmus
Mortensen.FraVejleVesteregn.(1929).67), -ori-

enteret f'Vestorienterede hævder . . at andels-

bevægelsen i folkedemokratiske lande ikke

er kooperation. Information.**/* 1951. 6. sp.7),

-vendende (se u. II. vende 20.3J. 2) se Veste-.

-abe, en. (zool.) i flt., betegnelse for Syd-
amerikas aber; brednæsede aber. Sal.1.81. Lie-

berkind.DVXII.394. -ad, adv. (jf. vesterad;

sj.) mod vest; vestpaa. Denne Strøm (fører)

Skibene fra den phoeniciske Kyst vestad
over mod Cypern. Ørs^.F/. 257.

"Vestale, en. fit.-r. (sv. vest&l: fra ty.

fr. vestale, af lat. vestalis, vestalinde, vestaUk,

til Vesta, hos romerne navn paa arnens gud-

inde; nu næppe br.) d.s.s. Vestalinde. vAph.

(1759). Millot. Verdens -Historie. III. (overs.

1782). 162. Oehl.XX.62. \\ billedl. *Her (0: i

et nonnekloster), hvor Møer før i Savnets

Kald
I

Luttred sig til christlige Vestaler.

Staffeldt.D.1.365. Blich.(1920).V107. kvinde,

som vier sit liv til en opgave, som vogter kun-

stens hellige ild. HCAnd.(1919).IV176. (Jen-

ny Linds) Optræden og Personlighed viste
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mig Kunsten i sin Hellighed; jeg havde seet
en af dens Yestaler.sa.ML.303. Vestal-
inde, en. [væsdal'ena] {ty. vestalin; til

Vestalo; især hist.) hver af de præstinder,

som vedligeholdt den evige ild i gudinden
Vestas tempel i Rom, og som havde aflagt

l-yskhedsløfte. Millot. Verdens- Historie. II I.

(overs.l782).32. PalM.Poes.II.20L IsalfDin.

FF.201. i sammenligning: Kierk.1.189.
|| (jf.

I. Nonne 1) billedl., kvinde, der lever et kysk, i'o

ærbart liv. ConvLex.XIX.125. Du forlanger

en Gouvernante, som aldeles ikke maa tænke
paa Giftermaal . . Men hvor skulde man
træffe en slig Vcstalinde, og hvorpaa skulde
man kjende hende? PalM.IL.1.204. Paa det
erotiske Moralfelt er hendes Indstilling en
Vestalindes. CHans.BK.77.
veNtalsk, adj. fvæ'sda^ls^] fvestalisk.

vAph.(1759). Staffeldt.D.1.31. Ing.LB.IV82.
Hoeg&Ruboic.Overs. afOvids Fasti.(1945). 158). 20

(til lat. vestalis (se Vestalej; især hist.) i

forb. vestalsk jomfru, vestalinde. vAph.
(1759). JLMeyer.Lærebog i de romerske Oldsa-
ger, (overs. 1799). 233. Høeg i&Bubow. Overs, af
OvidsFasti.(1945). 158. jf.: *Vestalske Øyen.
Falst.Ovid.39. \\ billedl. en Vestalisk bestandig
Ild underholdes paa hver Bonde-Skorsteen
(i Norge). Wilse.R.1.39. især: som har en ve-

stalindes egenskaber; jomfruelig; kysk. Staf-

feldt.D.1.31. hun (var) dybt krænket i sin 30

vestalske KyindeWghed. AlbrechtSchmidt.ILiv
ogKunst.(1937) .53. som adv.: Hun gav mig
engang i sin Begeistring et vestalisk hen-
aandet K\s.Ing.LB.IV.82.

t Ve-8tand, en. (Tæ-. Holb.Plut.1.3.

sa.MTkr.166.546. Suhm.II.185. RasmWinth.
S. 54). (efter ty. wehstand) tilstand af
ulykke og modgang; ulykkelig stilling.

Man maa ikke dømme om Menneskers Til-

stand efter udvortes Anseelse, Rigdom, Byg- 40

ninger. Konst-Stykker, Handel og adskillige

Videnskaber tiene heller til Beviis paa Væ-
stand og Vlyl^salighed. Holb.Ep.1.119. I Mod-
gang skinner det gode Menneske allerher-

ligst; Medgang skiuler hans klareste Straale;

Veestand giver Mennesket Glands, ligesom

Natten Stiernerne.Lodde.iVr.334. *er iivets

Veestand vel en Klage værd? Lundbye.R.70.
især i modsætn. til Velstand; ofte i forb. som
velstand og vestand. Hørn.Moral.1.48. so

„Kand du . . ikke taale at see Stadens Vel-

stand?" — „Jo vist! men jeg kand ikke taale

at see dens Væstand. Thi Riigdom vil føre

Uheld med sig." Holb.Plut.1. 3. *0 du Sielens

største Glæde . .
|
Som i Vel- og Veestands

Sæde
I
Er vor beste Tiidsfordriv.Brofs.56.

Argus.l771.Nr.l3.3.

Vest-bo, en. (muligvis ogs.: -boer. jf.

flt. vestboere. Cit.1844.(PLaurids.S. VI.145)).
fl.t. -er. (især dial.) d. s. s. Vesterbo. (i 60

Midtjylland) trives Østboens Hang til store

Gilder og god Mad blandet med Vestbo-

ens Nøjsomhed og . . Arbejdsiver. ^ndiVx.
M.7. Thorsen.58. østbo og vestbo, navn paa

en sangleg. Krist.BRL.30o. DanmSanglege.
118. -bygd, en. (1. br.) i best. anv.: d. s.

s. Vesterbygd. Grønlands hist. Mindesmærker.
I. (1838). X. 11.(1838). 641. -dansk, adj.

(jf. vesterdanskj spec. dels (sprogv.): som
hører til sproget (dialekten) i den vestlige

del af Danmark, især Jylland. LJac.RH.lO.
substantivisk, om sproget: FDyrlund.Uds.lO.
Brøndum-Nielsen.GG. 1.14. som subst. m. best.

art.: Vestdansken. FDyrlund. Uds. 13. dels

(1. br.) substantivisk i flt., om jyderne, de Vest-
danske eller Jyderne. Molb.DH.I.166.
Veste-, i ssgr. (nu næppe br. Vest-, se

u. -knap, -lommo, -tøjj. af II. Vest; foruden
de ndf. medtagne kan anføres: Veste-fo(de)r,
-krave, -los, -ryg, -spænde, -syer(ske).

vest -efter, adv. (jf. vesten-, vcster-

efter ] især^) imod vest; vestpaa. denne vold-
somme Strøm, der i nogle Etniaal satte mig
indtil 14 danske Miil Vest efter i 24 Timer.
StBille.Gal.I.471. Inderst i Bugten laa Lejet
. . og Vest og Øst efter skød Landet sig

ud i Fynter. Drachm.STL.5.VS0. Nord om
denne (myr) maa Vejen have ført vestefter.

PThorsen.FraSydbomholm.(1934).68.smst.34.
Veste-gab, et. (jf. -hule) ærmegab i

vest. hans Fingre puttede sig dybt ind i Ve-
stegabet paa hver Side af hans svære Over-
krop. Drachm.KK.81. Larsen-Ledet.LK.II.30.

Vest-egn, en. (sj.) d. s. s. Vesteregn.

HCAnd.(1919).IV58.
Veste-hule, en. (1. br.) d. s. s. -gab.

Bang.DuF.316. -indsats, en. (jf. Indsats 1

slutn.; skræd.) snydebluse. Manufakt.(1942).
121. -knap, en. (nu næppe br. Vest-, Rost-

gaard.Lex.V54. Riber.(Egeria.1,2.(1805).108)).
ved et Bord, der bugnede . . hvor Menne-
skene bleve gemytlige og, medens de aabnede
den nederste Vesteknap, aabnede ogsaa "i^-iex-

terne.Goldschm.VII.347. (han) valgte sig en
Mønt til Fattigblokken. At det ikke blev .

.

en Vesteknap, det hørte man . . naar den
tog Bund i Blokken. MartinA Hans. JR. 12.

-kæde, en. (nu sjældnere i rigsspr.) ur-

kæde, der bæres tværs over vesten, en velfrise-

ret og fed Grosserer med en tyk Vestekjæde
dinglende paa den tykke Mave, yXor/i^se«.

F.71. Drachm.1.26.

vestelig, adj. se vestlig.

Veste-lomme, en, (nu næppe br.

Vest-. Rostgaard.Lex.V54. JSneed. 11.238.

Bagges.L.1.392. Wied.Silh.132). lomme i vest.

Ing.EF.VII.66. Jørg.JF.1.33. -lomme-
format, et. størrelse (og form), der mulig-

gør, at en genstand (især: en bog) kan bæres

(saa at sige) i en vestelomme; lille lommefor-

mat, et lille bitte Ny Testaraent i Vestelora-

meformat. Cit.l863.(ChrBredsdorff. PaaFelt-

fod.(1889).9). PolitiE.Kosterbl*U1925.1.sp.2.

II
(især spøg.) billedl. Naar jeg ser et saadant

lille Menneske i Vestelommeformat, tænker

jeg tidt paa, hvor Vorherre dog i Grunden
er en stor Sitasmsi^eT.PoHt.Højsang.(1896).

73. AndNx.MR.338.
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I. Testen, (i bet. 2:) et, (i bet. 3:) en.

['væsd(a)n] {glda. wæsten (i bet. 1 (intk.):

Fragm.132. GldaKrøn.89. lMos.l2.8;13.14
(GldaBib.). Brandt.RD.1.255; i bet. 3: En
klosterbog.(1933).25), sv. våstan, vestenvind,

no. vesten (i bet. 2), ty. westen, m. (oht.

westan, n,, mnt. westen, n. og m.); substan-

tivering af II. vesten (i nord. maaske paa-

virket fra mnt.); undertiden, især i bet. 2, følt

som best.f. af I. Vest; jf. I.Vester || anv. i

sa. form m. best. og ubest. bet.)

1) (nu især Jiojtid. ell. dial.) d. s. s. I.

Vest 1; oftest styret af præp. Saa langt som
Østen er fra Vesten, har han ladet vore

Overtrædelser være langt fra os. Ps.103.12.

*0m mand fra Østen gaar til Vesten . .
|

Man finde ickun skal i Verden en Peer Paars.

Holb.Paars.246. sa.Ep 1.172 (se u. I. Nor-
den 1^. Stolt og i lange Skrit steeg Natten ned
fra Klipperne i Helsinge og Vesten skjulte rød-

mende den flygtende Soel.Ew.(19i4).V.34.
(Viborg Amt grænser) mod Vesten til Ring-

ifjøbing Amt og Lu.miiQråen.Blich.(1920).

XXI.199. *Det sidste Dagslys taber sig i

Nat.
I

Den blege Dæmring dybt i Vesten
svinder. Hauch.SD.II.71. Grethii stod i Skæ-
ret og i Glansen (o: i solnedgangen) — og saa'

ind mod Vestens sitrende Herlighed. Drachm.
KO.126. de følges ad Vesten ii\. OlesenLøkk.

KB.384. Feilb. LollO. || i betegnelser for ver-

denshjørner (og vinde herfra) som: Sønden
til Vesten (o: sydvest).Geom.(1704).121. nor-
den til vesten, se I. Norden 1. || om vind-

retning, maadelig Vind af YestQn.EPont.Atlas.

V.687. Vinden blæser haardt fra Yeaten.Blich.

(1920).XX.l. paa en Stormdag af Vesten.

Feilb.BL.H.(1889).ll. Feilb.

2) (især (3) d. s. s. I, Vest 2 ; især om Vest-

europa ell. (og) Amerika. *Førend Guld-mi-
nerne i Vesten fundne v&Te. Holb.Paars.270.

*A1 Verden viide skal min Klage over dig.
|

Den Lyd til Vesten skal hengaa fra Øster-

rige,
I

Hvad Solens Nedgang hør, skal Østen
vidne om. Falst.Ovid.104. *Gjenlyds-Hornet
. .

I

Høres paa den halve Jord
|
Ud til Ve-

sten, ind til Østen,
|
Fra det dybe, høje

NoTd.Grundtv.PS.Vni.218. *Fra Brænde-
kløveren i Vestens Urskov

(
Til Ordets fine

Kløver paa CathedretIPoJM.rreD.279. (Fre-

derik II) hævdede i Modsætning til Vejen
Norden om Norge Sundet som den eneste

tilladte Forbindelsesvej mellem Vesten og
Østen. Fridericia.DPH.9. *Farmere ovre fra

Vesten (o: Amerika). JVJens. Di.*82. det kel-

tiske Vesten. VVed.LK.I.30. det tolvte Aar-
hundrede . . da Vesten . . bliver bekendt
med græsk Naturforskning. Oi^ms.Lifi.36i.
Det er jo i realiteten Amerika, der har hoved-
ansvaret for det samlede Vestens udenrigs-
politik. /n/ormofton.VjiPJO. S. sp. 6. Feilb.

II

det fjerne vesten {efter eng. The Far
West) Nordamerikas vestlige stater, (han)
skildrede Nøden blandt Minearbeiderne i

England eller i det fjerne Vesten. SHeegaard.

UT.25. Jim Blacksools Revolver. Roman
fra det fjerne Yesten. JVJens.(Revuen.*yt
1896.4.sp.2). det vilde vesten, d.s.s. det
vilde vest (se u. I. Vest 2). Information.^^/*

1950.6.sp.4.
II
om Westend i London. *Lyset

fra „Vestens" stolte Butikker. Drachm.1.112.
3) (især dial.) vestenvind. Østelig vind,

hvileken efftermiddagen forandrede sig til

Yesten. JJuel.228. Hvis Vinden springer om
10 paa en Vesten . . saa er den Is fløjten.

Drachm. PV 126. (mølle)Yingerne gik støt

for Yesten.Elkjær.MH.5. Efterdønningerne
fra den sidste Yesten. Tidsskr.f.Rednings-
væsen.l937.74.sp.l. Feilb.

II. vesten, adv. og (dial.) adj. (m. best.f.

-e). ['væsd(8)n] {æda. wæstan (Da.Sprogtek-
ster. 1.(1925). 14), wæstæn, sv. våstan, no.

vesten, oldn. vestan, oeng. westan(e), oht. we-
stana; afl. af III. vest; jf. I. Vesten || bet.-

20 udviklingen har været den sa. som ved II.

norden (s. d.)) I ) (især^ ell. dial.) om vind-

ell. strømforhold: (kommende) fra vest (mod
øst); især i stilling som præd.: Vinden er Ve-
sten. JNPanum.Bornholm.(1830).66. Levin.

Gr.1.57. MO. VSO. LollO. || som adj. i attrib.

stilling (i ubøjet form m. overgang til 1. led

af ssgr.). Den Vind, som her til Lands sed-

vanligst hersker . . er vesten og syd-vest Vind.
EPont.Atlas.1.373. dæn væsdene Yenå.Kul-

30 svierB.64. vesten Vind. LollO. 2) i vestlig
retning; imod vest. hånd . . udslog sit

paulun; saa Bethel var vesten (1871: mod
Yesten). lMos.l2.8(Chr.VI). (han) førde det
(o: et vandløb) lige ned vesten til (1871: Vest
for; Davids Stsiå.2Krøn.32.30 (Chr.VI). Ve-
sten derfra ligger en slet Ylan. Holb.Berg.31.

Vesten fra Norge ligger . . Is\di,nd. Schousbølle.
Saxo.fl.^

II
nu kun (i rigsspr. især ^) i

forb. vesten for ell. om. han havde erobret

40 adskillige Lande, Vesten for det Caspiske

E.&y.Holb.Hh.I.404. Westen om lisland. /si

Kyst.15. Af lignende Beskaffenhed er den øst-

ligere Fortsættelse (af heden) vesten om Vi-

borg nordost indtil Løvel Blich.(1920).XXI.
228. Vestenfor denne Holm ligger den saa-

kaldede Holmehavn. DendanskeLods.(1850).
30. (vi) roede med hele Flotillen Vesten om
Øen. Drachm. STL. 304. Geden . . staar paa
Græsskrænten vesten for Huset. Skjoldb.Per

50 Holt.(1912).87. gaa Vesten om Øen.Scheller.

MarO. vesten for Jordan (1871: paa hiin

Side Jordanen imod Yesten). Jos. 5.1(1931).
østen for sol og vesten for maane, se

I. Sol 3.
II

(dial.) som adj. i attrib. stilling

(i ubøjet form m. overgang til 1. led af ssgr.).

Vesten Himmel var stærk Tød. Lunde.Mid-
sommerbarnet.(1898).19. den vesten(e) længe.

UfF. 3) (dial.) anv. som præp.: vest for.

Diget vesten \edet.Cit.l742.(JySaml.II.264).

60 den rødagtige (torsk) faaes vesten Landet,

et par Mil til Søes fra Rønne til Vaang.PA'^

Skovgaard.B.68. *denne Proprietær her vesten

Aalborg. JakKnu.Va. 59. JySaml.SR. VIII.
171.
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vesten-, i ssgr. af II. vesten; til dels
vekslende m. vest(er)-, spec. i ssgr. m. et adv.
som sidste led (ordene (leddene) ofte skrevet
adskilte); i subst. især i betegnelser for vind
(af forsk, stijrke), il. a. (foruden de ndf. med-
tagne) sjældnere ssgr. som Vesten - blæst

,

-brise, -kuling, -piber (se u. Piber B), -rog
(se u. Rog 2); af andre slags suist. kan næv-
nes sjældne ssgr. som Vesten-kyst (KMunk.
ND.14; alm. Vestkyst;, -led (EBrand.S.216; lo

alm. Vester]ed; || undertiden i adv., se vesten-
efter, -for, -fra, -om, -paa; i adv., m. andet led

i gen., se -fjælds, -lands, -sunds, -efter,
adv. (1. Ir.) vestefter; vestpaa. drage Vesten
efter. PNNyegaard.S.57. -fjælds, adv. {no.

vestenfjells; sj.) især m. h. t. norske forhold:

vest for et (fremtrædende) fjæld(parti). Bl&T.
jf. S&B. -fjældsk, adj. [-|fjæl'ssf] (no.

vestenfj elsk) adj. til -fjælds. vestenfjeld-

ske Sætere. III Tid. 1862/63. 156. sp.l. især i 20

forb. det vestenfjældske (Norge), den
del af det nordenfjældske, som ligger syd
for Romsdalsfjorden. IllTid.l862/63.138.sp.2.

Lehm.NorgeogNordmændene.(1865).137. Sal."

XVIII.42.
II

(sj.) som adv.: d. s. s. -fjælds.

(den tidligere husform ændres og) fremtræder
.. f. Ex. som Røgstue \esteniie\dsk.IllTid.

1862163.1 56.sp. 3. -for, præp. og adv. I) som
præp.; se II. vesten 2. 2) (nu især dial.) som
adv.: vestfor. Den 25de reisede jeg ud paa 30

Embedes vegne til Grønlænderne, som boede
Vesten for udi Øerne. Egede. GM. 333. Iris.

1801.rV.16(se M. Vestergangj. Houlberg Her-
red østen for Gudenaae, har omtrentlig samme
Udseende og Beskaffenhed som Egnen vesten
ior.Blich.(1920).XXI.227. BornhOS. -fra,
adv. (nu 1. br.) vestfra. Moth.VMl. malmen
dertil haves paa en fierding og det længste en
halv miil, som og derforuden længere vesten
fra didføres kainå.Holb.DNB.45. Uveiret kom 40

Vesten ira,.VSO.(u. Vesten^, -lands, adv.

{ænyd. d. s.; jf. vesterlands; næppeirigsspr.)
i den vestlige del af et omraade. AGarboe.Ager-
sø.(1938).18. I. -om, en. (dial.) navn paa
en dans. Dansen tog atter fat. Seksture og
Sløjfer og Vesten om. Anesen.JG.52. II. -om,
præp. og adv. I) som præp.; se II. vesten 2. 2)
(1. br. i rigsspr.) som adv.: vestom. De to Kut-
tere . . vendte ogsaa hjem, men vestenom.
EBertels.MH.62. (nu næppe br.) i billedl. 50

udtr.: Hånd rider vesten om: siges om den
der gåer glip af det hånd søger. Moth.W142.
-paa, adv. (1. br.) vestpaa. Moth.VMl.
Thurah.B.22. FarumEr.32. endeel af Vores
var Vesten paa mod Frederikssta,å.Cit.l850.

(Allen.BK.226). -storm, en. storm fra

vest; (stærk) vestenvind. HenrikBruun.Mand-
øe. (1806). 30. Feilb.BL.H.(1889).15. Jesper

Ew.PF.41. -sunds, adv. (1. br.) vest for et

sund; spec. (jf. I. Sund 1): vest for Øresund. 60

(Sallingboerne) er saa meget nogle skidt

Knægte, det fik jeg da saa skammelig at

mærke sidste Markedsdag, da jeg var ve-

stensunds (0: vest for Hvalpsund) for at

handle om Hingstplage. røcAMife.B.g. Macke-
prang. (Frånstenåldertilrokoko. (1937).233ff.).
-vejr, et. {ænyd. d. s., oldn. vestanvedr; nu
kun dial.) vestenvind. Herren vendte et saare
stærkt vesten-vær (1871: Vestenvind J hid.

2

Mos.l0.19(Chr.VI). LTid.1751.53. Feilb.BL.
15. -vind, en, {ænyd. d. s., oldn. vestan-
vindr) vind, som blæser fra vest. Holb.Metam.
17. *sagte Vestenvind,

|
Der svulmed let i

Seilet. Oehl. XXXI. 265. Blich. (1920). X. 53.
*0, Vestenvind, o, stride Vind . .

|
du mej-

sled Jydens skarpe Træk,
|
alt blødt og vegt

det sleb du yæk.Aakj.VVF.20. Scheller.MarO.

II
de brave vestenvinde, f^meieoro/.; regel-

mæssige mstlige vinde, som blæser mellem ækva-
tor og den sydlige vendekreds. HelgePetersen.
VejretsFysik.(1926).93.

I. Vester, subst. [ivæsd(8)r] (glda. wester
^til wester. Mand.214. i wester. smst. 221.
fran wæsther, Michael. 181), sv. våster(n),

oldn. vestr; substantivering af III. vester;

jf. I. Vest, I. Vesten
||

forkortet V., se V3)
I) (uden for dial. især poet. ell. arkais.)

d. s. s. I. Vest 1 ; i præp.-forb. naar I see
Skyen opgaae i Vester, sige I strax: der
kommer Regn. Luc. 12. 54. (Nedersachsen)
grenser . . til vester med Vestfalen. Moth.
Conv.S12. Hvorledes afdeles Himmelen? .

.

Hvad som ligger imellem Vester og Øster,

lige for Sønden, kaldes Noråen. Geom.(1704).
124. Hardanger grændser . . i Vester mod
S\indhorå]ehn. Holb.Berg.289. *Da saae jeg

undrende Guds Sol at dale
|
Mod Vester ned.

Bagges.Ungd.il.135. *Peter (0: Vessel) han
løb bort,

I

Fulgte Trondhjems fine Gjæster
|

Ned til Kjøbenhavn,
|
Stak saa derfra ud i

Vester
|
Over Bølge-B&vn.Brandt.(Boisens

Viser.177). Ved Indkørslen til Lejet drejede

(vognen) ad Vester, hen imod en . . Bonde-
ga&rd. Pont.DD.8. *Landet i Vester er fun-

den. JVJens.Di.22. Feilb. LollO. \\ i forb. m.
Øster, i udtr. for bevægelse, udbredelse i for-

skellige (modsatte) retninger, til flere (alle)

sider, du skal udbredes mod vester (1871:
Vesten; 1931: Vest; og mod øster. 1Mos.28.
14(Chr.VI). PMøll.(1855).II.24. »Snart skif-

ter om til Minde vor muntre Reisefærd,
|

Vi spredes ad i Øster og i Yester. CKMolb.
SD.153. (han) bringer Brevene ud i Øster

og Vester, naar B. har sorteret dem.Galsch.

SR.50. (Blicher) der meget troskyldigt be-

rettede sin Vanskæbne i Øster og Vester.

HBrix.AP.VI.198. i videre anv., i udtr.

for planløshed, forvirring ell. for tnanglende

overensstemmelse, forstaaelse: som med de

andre Verdens Børn der har det da ikke saa

meget at sige, for naar der Manden gaaer i

Øster, saa gaaer Konen i Vester, og saa

kan da det for saa vidt gaae lige ojt.Rahb.

Fort.II.313. Den Ene coramanderer i Øster,

den Anden i Yester. Heib.Poet.Vlll. i forb.

som snakke, tale i øster og vester: de,

han talde til, svarede, den Ene i Øster og

den Anden i Yester.Grundtv.Snorre. 11.273.
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Jeg gad høre deres Samtale. Den Ene taler

i Øster, den Anden i Yester. Goldschm.En
Skavank.f1867).107. Fru Berg og Tine blev

i Sengene, snakkende i Øster og Vester.

Bang.T.5. sporge i oster og svare i ve-

ster, se Oster.
||

(nu næppe ir.) til vesters,

mod vest. Rostgaard.Lex.V55. i Solens Ned-
gang Vinden SSV, gik saa alt mere og mere
om til Yestera.Cit.i703.(JensSør.II.40).

demar . . blev Herre over Rygen, Meklen-
borg, den Vesterpart af Venden, og nogle
Steder udi Ostre-Yenåen. Holb.DH. 1.236.
*var det Maanen i Vesterrand,

|
Som nu

saa blodrød gik ned i Bsiwet. Grundtv.PS.
\ 11.284. Ovre ved Veaterskellet pløjer Kræ
Veisen.Riget."/il912.2.sp.2. *Solen ned ad
Vester-Skrændten løber. TBruun.Blandinger.
(1795). 78. *Med Vesterstormen (alm.: Ve-

2) om omraade, der ligger mod vest. de lo stenstorm^ er det ondt at stride,
|
Mod Stran-

i Vester stivner ved hans Skæbnedag, de i

Øst bliver slagne af Rædsel (1871 afvig.).

Job.l8.20(1931).
II (jf. I. Vest 2, I. Vesten 2;

nu næppe Ir.) om Vesteuropa; vesterland.

Franciscus Vieta drog Algebra frem for Lyset
her i Yester. Suhm.V48.

\\ iorkortet for Ve-
sterbro, navn paa et kvarter i Kih. (og nu især

dertil svarende telefoncentral: TelefB.1906.26).

Han boede dengang paa Henrik Ibsensvej,

den kaster den det hele U&y.Hauch.SD.II.
110.

II
hyppigt i stednavne, hvor Vester-

ofte har fortrængt ældre former med vestre

(jf. glda. Westra Draubv (og Droby westre^
(Stedn. 11.135), Wester Welling (smst.IX.

177), Wæstre Wang Rvthe (DiplDan.2R.I.
121), Wæstrebool (smst.V1.186), æda. Wæ-
sterhornshæreth (smst.IX.109), Wæstærheret
(ValdJord.(1926).10), Wæstærwitstath (Ribe

den lidt graa og stemningsforladte Gade ude 20 Oldem.l01),YJsistTSLS3iiidh!Bch.]\t\a(Da.Sprog-

ad Yester. Nathans.P.87. Niels gik hurtigt

ud ad Yester. NicNeiiendam.VV97.
II. vester, adj. se vestre.

III. vester, adv. [ivæsd(9)r] (run. westr,

SV. våster, oldn. vestr, oht. westar ; muligvis

besl. m. lat. vesper, aften (se Vesper^, gr.

hésperos, d. s.; jf. III. vest, I. Vester, ve-

sterst, vestre; uden for ssgr. nu især dial.)

d.s.s. III. vest 1. *Monarkens Reiser, Søn-

tekster.I.(1925).14); jf. æda. (glda.) Syersloff

westræ, Bnmby westræ, Hærstædhæ wæstræ
(Trap.* II. 165. 304.309)) især i navne paa
danske lokaliteter som Vester-aa, -ager, -balle,

-borg, -by, -gaard, -hede, -holm, -hus, -høj,

-kær, -mark, -mølle, -mose, -næs, -skov, -sø,

-vad, -vang, -0 (se fx. Trap.*X.332ff.), ogs.

i gadenavne olgn. som Vester-bro, -fælled,

-gade, -port, -voldgade. 3) (nu ikke i rigs-

åer, Nør,
I

Nu Øster paa, nu Yester. Reenb. 30 spr.) i adj. svarende til de u. bet. 2 nævnte
11.164. den lange Odde . . strækker sig

Vester udi Havet, fio/i. Berg. 297. Algebra
. . øvede (araberne) sig og noget i, da den
derimod var ganske ubekiendt Vester i

Europa iblandt de Christne.S'M/ini.Tr42. Møre,
vester paa ^orge.Grundtv.Saxo.IIl.452. Naa,
i Dag kørte de nok Vester, saa skulde de
vel til Agger. AaseHans.S.30. vester paa Øen.
Eimmerl Kjær. 1935. 529. Feilb.

|| (jf. III.

subst., fx. (foruden de ndf. medtagne) vester-

siæ]\dindsk(Cit.l717.(Rockstroh.Hær.III.63)).

-ad, adv. (jf. vestad; især dial.) vestpaa. fra

Kalmar . . drog han . . vesterad, gik forbi

Jønkøping og . . op mod Axelval.KrÉrsl.DM.
163. Feilb.1.3. -bo, en. f'-boer. Blich.(1920).

XXI1.194. Feilb.). (jf. -iyde og Vestbo; især

dial.) person, der bor mod vest, i den vestlige

del af et omraade; spec.: person, der bor i Vest-

vest 1, II. vesten 2) i forb. m. præp. for 40 Jylland. Moth.V141. N Blich.VP.178. hvor
ell. fra. vester fra kaspiske sø. Moth.Conv.
S194. omtrent 2V» Miil vester fra Rønne,
ligger den bedste Fiskegrnnd. Handels- og

Industrie-Tidende.1803.440. Jeg kastede mig
paa Hesten . . og lod den løbe, hvorhen den
vilde. Vester for Staden kom ieg. Holstein.

T.31. Lars kommer løbende vesterfra En-
gene. Anesen.JG.165.
Vester-, vester-, i ssgr. I) (jf. Yest-)

Vesterboens store Tarvelighed og Nøjsomhed
mødes med Østerboens Arbejdsdygtighed,
der samles Ter\ge. Feilb.BL.129. Krist.Ordspr.

497. HMatthiess.SJ.47. Feilb. \\ Vesterbo
brugt som adj. ell. 1. led af ssgr. Disse Vester-

boe-Fiskere ere et haardfort Folke-Slag.

EPont.Atlas.1.642. naar en vesterbo Pige

og en østerbo Karl kommer sammen, saa
bliver de rige. Feilb. BL.129. Vesterbo-folk

til I, Vester og III. vester; dels i subst., se fx. 50 og Østerbo-kvæg er lige kloge. Krist.Ordspr.

Vester-bo, -færd, -land, -lænder, -lænding,

-viking; dels (til III. vesterj i adv. (ofte

skrevet i to ord) som vester-ad, -efter, -for,

-fra, -i, -ind, -om, -op(pe), -over, -paa,

-ud(e). 2) til I. Vester og III. vester (vestre)

i subst., der betegner hvad der ligger mod vest

ell. udgør den vestlige del af noget; som eks-

empler paa ndf. udeladte (ikke i alm. rigsspr.

br.) ssgr. af denne art kan nævnes: (bønder)

497. [u] i ord som Brunde . . er stedfremmed
(i østslesvigsk) ; det er vesterbo-udtale. DF.
XIV 5. -bygd, en. (oldn. Vestr(i)-bygg6

(Islemkfornrit.IV (1935). 214.222); jf. Vest-

bygd; hist.) især i best.f.: den ene af de grøn-

landske kolonier (ved det nuværende Godthaab),

som blev grundlagt ved nordboernes opdagelse

af Grønland, der skulde ikke være mere end
12 Uger Søes imellem Øster-Bygd og Ve-

fra vesterdelen af &xatet.Cit.l844.(ADJørg. eo ^ter-Bygd. Egede.GM.119. smst.80. Grønlands
III.374). Vester-Enden af ^lien. Annal.1859
15. (kirkeskibets) ældste Indgang synes at
have været imod Syd nær Vestergavlen.
ECarstensen.Hjørlund'e.(1878).19. Kong Wal-

hist. Mindesmærker. I. (1838).iv. Rink. Grøn-
land.11.(1857).6. PNørlund.N.20.-\ -dansk,
adj. d. s. s. vestdansk ; substantivisk i flt. om
indbyggerne i det vestlige Danmark: Lyngby.
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Sdjy.Sprogkere.(1858).8. -efter, adv. (jf.

vestefter; nu sj. i rigsspr.) imod vest; vest-

paa. hvorfor og man, for at give Fyret fast

Land, stædse maatte rykke tilbage dermed
vester eher.IrisJSOl.IVlS. Udkiksposterne
. . fra hvilke sees Vester efter til Oddens
Gmhe.JHLars.HA.1.63. under Eqvator lø-

ber Strømmen stærkt Vester eiter. Harboe.

MarO.402. -egn, en. (jf. Vestegn ; især dial.)

egn, der ligger mod vest; spec. om Vestjylland.

NBlich.VP.148. Krist.Ordspr.497. JJessen.
ØV 96. Linnemann.NF.136. Feilb. om en bys

vestlige opland: Fra Vejle Vesteregn. iEas-

musMortensen.(bogtitel.l929). Drostrup paa
Kolding xestcregn. Fol.'U 1951 .13.sp.5. -for,
præp. og adv. I) som præp.; se III. vester.

2) (sj.) som adv.: vestfor, (fjorden er) flak-

kest nord paa ind mod Ringholmen og Ind-

vigen vester ior.JH Lars. HA. 1.23. -fra,
adv. (nu især dial.) vestfra. Vild-Gies, komme
om Foraaret Vester fra, og flyve Øster paa,

naar de hist og her ved Havet have hvilet

sig et par I>&ge.Thurah.B.22. StBille.GaU.

209 (se rt. vesthenj. Vinden tuder vesterfra.

HCAnd.BH.44. Allerede fra tidlig Morgen
var der livlig Færdsel ude paa Vejene.

Vester fra kom de trækkende hele For-

middagen, gamle, hjulbenede, ludende Hns-
mænd.AndNx.M. 242. Feilb. -færd, en.

{efter oWn. vestrfer 5; jf. -viking] hist., sj.)

vikingefærd vestpaa. Svens hjemfælle Skarde,

for hvem kongen selv rejste mindesten,

havde været på vesterisiTd.HOlr.KP.I.lO?.

f -gang, en. om (sejlads ad) kattegatsruten

vest om Anholt. Den rette Alfare for alle

Kattegattet giennemfarendc Skibe falder

uforbigiængelig i omtalte Rende østen for

Anholt, vesten for gaae aleene de saakaldte

Vestergangs Fartoier, som befare Jylland

og Smaaelandene./ns.i5W./¥i6. -hav, et.

(æda. westerhaf (DiplDan.2R.X.311), sml
fsv. wåstra haf) i) (jf.-vanå; poet., nu næppe
br.) især i vdtr. for solnedgang: hav mod
vest; vestligt hav. *Det var nu paa den
Tiid, Karlsvognen sig tillaver,

|
At toe i

Vester-Hav (lat. orig.: oceano), og tumler

Vind og Vand.
|
Vi da, dog ey med Lyst,

paa Middel-havet reyste. Falst.0vid.14. Tul-

lin.1.97. *Aftensolen synker i sit Vester-

hav. OeR Z//. 257. Heib. Poet. 1.75. 2) (nu
isoBT i best. f.) anv. som propr.; dels (tid-

ligere) om Atlanterhavet. Moth.V141. Holb.

DNB. 244. Clitau.PT.115. dels (jf. -sø) om
den del af Nordsøen, som støder til Jyllands

vestkyst (se UistTidsskr.9R.1.294ff.), ell. om
hele Nordsøen, de Torne, som groe . . i

Klitten imod Yesteihåy.DL.6—17—29. »Dit

Navn hos brave Folk, Hans Mickeisen, ey

døer . .
I
Før udi Vester-Hav ey Fisk skal

findis meere. Holb.Skiemt.)(8.^ Vester-Havets

stridige Virkning paa Jyllands vester Kant.

E Pont. Atlas. 1. 502. Blich. (1920). XIX. 181.

Mellem Østersø og Vesterhav. JJesscn.fioj-

titél.1887). MVahl&Halt.Jorden ogUenneske-

XXVI. Rentrykt "/„ 1951

livet.IV(1927).212. SøkortStedn.166. det er
som at spytte i Vesterhavet, (dagl.) som
udtr. for at noget slet ikke forslaar, ikke bat-

ter. — i glt. rim (fra folkevise, se DgF.V,2.
214): *før kvindfolk fattes svar (ell.

ord) paa stand,
|

i Vesterhav da fattes
vand, se u. fattes 1.2 slutn.

|| (dial.) den del

af Katiegat, der ligger vest for Samsø. Krist.

DS.V206. AchtonFriis.DO.il.29.
|| (bornh.)

10 om Østersøen vest for Bornholm. Stedn.X.5.
||

hertil ssgr. som Vestcrhavs-bad (Bierfreund.
FN.4), -badested (MylErich.S.43). -fisker
(sa.VJ.17), -hummer (Pol."'/il949.7.sp.5),

-kyst (i best. f.: MylErich.S.34), -land (Johs
Steenstr.N.1.4), -raco (se u. I. Race 1.2^,

-storm (MylErich.S.145), -ø (i best. f. flt.

om øerne vest for det sydlige Jylland: Trap.^II.

1038. NMKromann. Fanøs Hist. 1,1.(1933).

13) og (sj.; jf. Vestervovvov^ Vestcrhavs-
20 vovvov (om brændingslarmen fra Vester-

havet. ICGottlieb.Derude fraHærensElevskole.
(1911). 61). -hen, adv. {ænyd. d. s. (Hans
Nansen.CompendiumCosmographicum.(l635)

.

49); ;/. vesthen; nu l.br.) vestpaa. Til Efter-

høst . . vende (fuglene) tilbage østenfra

og søge vester hen igien. Iris. 1801. IV53.
-himmel, en. (især poet.) den vestlige him-
mel; vesihimmel. *Faurt smykkes Vester-

himlen med rødliggule SViær. Oehl.XXXI.
30 236. Heib.Poet.VIII.12. WesenbL.Ins.42. bil-

ledl.: *Snart . . vor Stierne iiler
|
Ned ad

YesterMmmelen.Rahb.PoetF.1.27. -hns, et.

spec. (især dial.): den vestlige længe, fløj af

gaard. JakKnu.S.2. HZangenberg.Da.Éøn-
dergaarde.(1925).21. Feilb. -i, adv. (jf. vesti;

især ^) i vestlig retning; imod vest; vestpaa.

Rostgaard.Lex.V54. De Vanskeligheder, man
finder for at komme Vester i, efter at have
passeret Cap Horn . . foraarsages ved de

40 stærke Modvinde, man der møder. Archiv

Søvæsen.1.87. Da Landhandelen blev vig-

tigere end Fiskeriet trak Byen sig mere
Vester i.JHLars.HA.1.55. Strømmen satte

haardt Vester i. StBille.GaU.273. Ret Ve-

ster i, der hvor Fyret blev tændt efter

Solnedgang, laa det største Fiskerleje paa

denne Kyst. Drachm.STL.13. iforb.somløhe
(KnudAnd. (Berl Tid.*y»1926. Sønd. 2. sp. 5)),

staa (VKorfitsen.TO.1.27. Scheller.MarO.),

50 sætte kursen (VKorfitsen.TO.il.34) ve-

ster i. -ind, adv. (glda.d.s. (Gamle jy. Tings-

vidner, (udg. 1882.) 4); 1. hr.) indad imod vest.

Farvandet aabner sig Vester ind, det er det

yderste af Flensborg Fiord. HVClaus.DL.161.

-jyde, en. (jf. -bo; nu næppe br.) vestjyde.

Blich.(1920).XXI.170. Lehm.II.288. Verner.

256. -jy(d)8k, adj. (nu næppe br.) d. s. s.

vestjy(d)sk. den vesterjydske Kyst.AFJust.

Naturhist.(1802).373. (han) havde levet .

.

60 længe i vesterjydsk Afsondrethed. Cr;ei.T.<36/.

II
om sproget (dialekten), den vesterjydske

bestemte Artikel. J VBloch.Bem. om den vester-

jydske Dialect.(1837). 38. to sprogarter, en

østerjysk . . og en vesterjysk.Lt/ngftt/.UB.

80
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48. i substantivisk anv.: inddele Vestdan-

sken i Vesterjysk . . og Øster]ysk. FDyrlund.
Uds.13. på vesterjysk siger (man) „e hæst".

Lyngby.Jy.Grammatik.(udg.1942).252. i forh.

det vesterjy(d)ske. J V Bloch. Bern. om den

vesterjydske Dialect. (1837). 41. Lyngby. Sdjy.

Sproglære.(1858).ll. som subst. m. best. art.:

Vesterjydsken. LVarming. Det jy.Folkesprog.

(1862). 4. -kant, en. (ænyd. d. s.) I) (nu
næppe br.) d. s. s. Vestkant 1. *Skovens Ve- lo

steikant. Holb.Metam.25. 2) (jf. -side 1; nu
næppe br.) om den vestlige del af horisonten;

vest (I.l). *Dit Navn hos brave Folk, Hans
Mickeisen, ey døer . . |

Før Morgenrøden skal

fra Vesterkandt o^^ståaie. Holb.Skiemt.)(8.^ den
Almægtige . . til intet giorde vore Fienders

bekiendte Anslag, da man endog fra Vester-

kanten af til Søes efter det almindelige Rygte
vilde have foretaget en Expedition imod Hol-

steen og Sch\esvfig.Cit.l765.(PersonalhistT. 20

1883.213). 3) 07- -side 2; l.br. i alm.spr.)

d. s. s. Vestkant 2. Moth.V141. Reenb.I.416.

paa Vesterkanten af SyWdMå.EPont.Atlas.

IV.43. Foruden Fiskerhusene ligger der ogsaa
nogle faa ensomme Strandgaarde derude paa
Vesterkanten. JVJens.HH.172.

|| (jf. u. I.

Vester 2; kbh., gldgs.) Vesterbrokvarteret i

Kbh.; især i forb. ud(e) ad vesterkanten. han
bestemte sig . . for et Par Værelser i en Villa

langt ude ad Yesteriidi,nten.IstedMøller.Ilsebil. 30

(1904).59. vi gik sammen ud ad Vester-

kanten. AWinding'.S'D.64. -kyst, en. (nu
næppe br.) vestkyst. Heib.Poet.il.125. HC
And.BCÆ.I.20. -land, et. (ænyd. (flt.)

westerlandene, glda. wæstærland, vestside (af

bolig, by) (2Mos.26.22;4Mos.34.6; Jos. 8.9

(GldaBib.)), oldn. (flt.) vestrlond; jf. -landsk,

-lænder, -lænding samt Vestland) I ) (jf. Aften-

land 1 ;
poet., sj.) om stedet, himmelegnen, hvor

solen gaar ned. *Nu rider Solen til Vester- 40

land
I

med gylden }i]ælm. LCNiels.Rejfen til

Rom. (1904). 55. 2) (især Q)) om de vestlige

lande; spec. (jf. -led 1 samt I. Vest 2, I,

Vesten 2, I.Vester 2): de (vest)europæiske

lande i modsætn. til østerland; aftenland(ene);

occidenten, \\iflt. Moth.VUl. LTid.1754.199.

Brandt. CP. 258. Der skulde to Krige til,

før Vesterlandene begærligt rakte Hænderne
ud ogsaa efter Kinas Tæpper.PVFesiermawn.
ÆgteTæpper.(1945).176. \\ i ent. Thiersch. 50

KirkenidenapostoliskeTidsalder.(overs.1873)

.

327. Den Maade at fremstille Marias Død . .

synes oprindelig udviklet i den græsk-kathol-

ske Kirke og derfra at være gaaet over

til Yesterlanå.JLange.MF.190. Saaledes gik

Vesterlandet (Brandes.RF.139 : Occidenten^
til Grunde ved Skilsmisse, som Østerlan-

det ved Flerkoneri. Brandes.Y110. Haslund-
Christensen. Asiatiske Strejftog. (1945).120. 3)
vestlig del af omraade, distrikt. I Vester-Landet 60

og Vensyssel hersker den ubehagelige Mund-
art: u,i Steden for w.NBlich.VP.147. blandt
disse Floder (0: Islands) udmærke sig . .

paa Vesterlandet E.yiå&ai.NMPet.IslFærd.''

I.(1862). 4. Øen (0: Anholt) deles i 2 dele:

Vesterlandet og Hewen (0: Højen). Vester-
landet er et højdedrag omkring en mose.
Krist.Anholt.(1891).5. Byen (0: Kbh.) var et

Distrikt for sig (o: i 1880'erne), og saa var
der 3 Landdistrikter, nemlig Vesterland, Nør-
reland og Østerl&nå. MdsskrDyrl.LVIII.462.
De umaadelige Vandmasser . . blev . . pres-

set ind mod Vesterlandene (0: Holstens vest-

kyst). IsakDin.FF. 179. om den vestlige del

af øen Føhr (der indtil 1864 administrativt

hørte under Ribe Amt): EPont.Atlas.V.727.
Vesterlandet Føhr.MO. ogs. som ssg.: Ve-
sterlan d(s)-Før.jResÆr.^/lo 1 734. Trap.Slesvig.
(1864).U.195. -lands, adv. (jf. vesten-

lands; dial.) i den vestlige del af et omraade.
Tobaksavling var temmelig i Gang paa nogle

Steder paa Landet, meest vesterlands, for

henimod tredive Aar siden. PNSkovgaard.

B.34. smst.69. BornhOS. -landsk, adj. (1[

-lændsk. Ew. (1914). V 192). (ænyd. we-
sterlandisk, -lændisk; til -land; jf. vest-

landsk; især tg) som hører hjemme i ell. er

karakteristisk for vesterlandene (i modsætn.
til orienten ell. Østeuropa). Skrivemaaden . .

skal være Østerlandsk, men klinger under-
tiden alt for Vesterlandsk. LTid.i 750.275.
saavel i den byzantinske som i den ve-

sterlandske Kunst. JLange. 11. 109. den ve-

sterlandske Forretningsmands sammenbidte
Energi kender Perseren ikke. ArthChrist.P.24.

vor vesterlandske Kultur er nu i Tilbagegang.

ThAMiill.Afh.64. den vesterlandske kir-

ke, (kirk.) den romersk-katolske (latinske)

kirke. TroelsL.VII.6. Mosbech.Taltog skrevet.

(1941).106. II
(sj.) som hører hjemme paa

Atlanterhavsøerne (i modsætn. til det euro-

pæiske fastland). AOlr.DH.I.139. -led, en.

(ænyd. d. s. i bet. 1 og 2; jf. -lide samt I.

Led 2.1) I) (jf. -land 2; hist.) især i best.

/.; de vesteuropæiske lande i modsætn. til

orienten ell. Østeuropa (østerled); spec. m. h. t.

nordiske forhold i vikingetiden: landene vest

for Nordsøen, hvortil en del af vikingetogene

gik. Moth.V141. Der kommer . . en Fiende

(0: kong Frode) til Lands (0: Kurland),
som er udrustet med hele Vesterledens

Magt og Midler. Grundtv.Saxo. 1.69. (han)
plyndrede snart i Vester-Leden, snart i

Øster-Leden. sa.Snorre.II.72. i de Dage,
da Paven gjaldt her i Vesterleden for

Guds Statholder paa Jorden. LCMuller.Dan-
marksHist.I.(1836).360. Østerledens Kirke-

liv har kun verdenshistorisk Betydning, for

saa vidt det træder i Forhold til Vester-

leden. Fri^ie2s.ZZf.//.6. de norske begiven-

heder i \esterled.AOlr.DH.II.198. \\ d. s. s.

-land 3. Frygt ikke, ti Jeg er med dig,

fra Østerleden bringer jeg dit Afkom og

fra Vesterleden samler jeg dig. Buhl.Jesaja.

(1894).572. jeg frelser mit Folk fra Øster-

leden og Vesterleden (1871: Landet imod
Østen, og . . Landet imod Solens Nedgange

.

Sach.8.7(1931). 2) (poet.) det sted, hvor solen
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gaar ned; den vestlige del af himmelen. *Da
|Mi(i-Nat ruged saa vinge-breed,

|
Hvor

luld nu glimrer i Yester-Leed. Orundtv.
fKrøn.2. *Der staaer et Slot i Vesterled,

|

Tækket med gyldne Sk]o\de. Ing.RSE.VIL
242. Han . . stirrede mod Vesterledens fine

nøåme.SMich.S.119. -lide, en. (jf. -led

samt II. Lide; poet.) den vestlige del af
himmelen (horisonten) ell. jorden. *Du reiser

om til Jordens Vesterlide (o: til Vestindien),
\

Til Sukkers, Gulds, og Solskins Opholdssted.
Bagges.IV.122. *naar i Vesterlide

| Den
gyldne Sol neddaler. Oe7ii.ZZZ/.307. Hauch.
SD.II.124.

_
Testerlig, adj. ['væsd(9)rli] adv. d. s.

{penyd. d. s. (som adv.), jf. oldn. (adv.) vestar-

liga, vestlig, længere mod vest; afl,. af III.

vester; jf. norderlig; nu kun dial., jf.: Øster-

lig og vesterlig troer jeg ikke er saa sjel-

den i ¥o\kGmurLåQ.Grundtv.(HFRørd.Peter'
Rørdam.II.(1892).140)) I) som ligger, vender

mod vest; vestlig (1). Moth.V142. de vester-

lige La,nåe.Schousiølle.8axo.34. LTid.1763.
62. JMJensen. Vendelbomål. (1897-1902). 38.

II
som adv.: (langt) mod vest. *Jeg har og

været saa vesterlig,
|
alt som den Sol hun

hviler sig. DFU. nr.16.4. (Tunis) ligger Ve-
sterlig fra Abiroah, og Østerlig fra de
Grendser af Tripoli. Pflug.DP.1002. Slange.

ChrIV312. Douebjerg og Hugglebjerg, to

høye Bjerg tæt sammen, noget vesterlig i

Sognen. PNSkovgaard.B.329. 2) om vind: som
kommer fra vest; vestlig (2). Fra den 14de
blæste Vesterlig og Nordelig Vind. Egede.

GM.406.
Vester-lænder, en. [-|læn'ar] (dan-

net til -land; l.br.)d.s.s. -lænding 1. Amberg.
Mon ikke det nye Testament var den første

Drivefjeder til det græske Sprogs Studium
hos Vesterlænderne? Ørsi.//.2W. de Vester-

lændere, der er ansat i ledende Stillinger i

Reformarbejdet i Persien. ArthChrist.P.23.

-lænding, en. [-ilæn'eq,] flt. -e (Tilsk.1935.

1.274. BerlTid.^''/d949.Aft.5.sp.6) ell. (numin-
dre br.) -er (KrErsl.ErikafP.152. Samfun-
det.*y*1900.1.sp.2. D&H. Bl&T.). {dannet

til -land; jf. -lænder samt Vestlænding) I)

(især &) person, der bor i et vestligt land;

især: vesteuropæer i modsætn. til person fra

Asien ell. Østeuropa, gjentagende forbøde de

. . at tillade Vesterlændingerne (o: englæn-

dere, flamlændere og valloner) at salte Sild

i Sk&eine.KrErsl.DM.lOe. (hans) religiøse

Kunst virker mest ejendommelig og slaa-

ende russisk paa en Vesterlænding. ZLars.
LF.125. AOlr.NA.57. efter 1927 har ingen

ikke-russisk Vesterlænding kunnet opnaa
Tilladelse til at komme indenfor dets (o:

Ydre Mongoliets) Grasinser. Haslund-Christen-

sen.Asiatiske Strejftog.(1945).11 4. 2) (nu dial.)

d. s. s. Vestlænding 2. Egede.GM.343. Bornh
OS. -lændsk, adj. se -landsk. -om, adv.

(1. br. i rigsspr.) vestom. Ogsaa i det Ydre er

Tarvelighed fælles for alle gamle Gaarde fra

Skagens Landsogn og vesterom ned imod
Varde. RMejborg. Gamleda. Hjem. (1888). 93.

Der tonede to Skikkelser frem, strandlængs
vesterom. Mary Skotte.Ingers Ungdom.(1926).
18. -op, adv. (dial.) op(ad) vestpaa. (gaden)
gaaer vester OTp, PEdvFriis.S.119. Feilb.(u.
vester^, -oppe, adv. (dial.) oppe vestpaa.

Jeg har nu før gaaen med til det (o: aften-

skole), der vesteroTppe. Hans Povls. HF. 58.

10 -over, adv. C^/. -paa; dial. ell. ^) vestover.

Kanonbaadene . . kommer roende vesterover
ned langs Kysten. Drachm.STL.298. Karlen
. . forsvandt i Vejsvinget vesterover. J.nesen.

JG.86. (grunden) Toppede mere ud vester-

over paa de ældre søkort. Søkort Stedn.47.

-paa, adv. (ænyd. vester opaa (Gamle jy.

Tingsvidner.(udg.1882).58); nu i rigsspr.

gldgs.) vestpaa. Moth.V142. Constantinopels
Indtagelse af Tyrken . . foraarsagede, at

20 mange lærde Græker flyede Vester paa. Suhm.
V46. Goldschm.VII.37. den persiske Lære om
Godt og Ondt, om Gud og Djævel (bredte)

sig vesterpaa. TroeisL.Z///.93. Østerud fin-

des Egne med brede Bræmmer af Siv . . vester

paa er Flyvesand, Marehalm og Strandtids-

ler. RMejborg. Gamleda.Hjem. (1888). 94. Eg-
nen er til alle Sider vidtstrakte Heder og
Kær med Udsigt vesterpaa ad Limfjorden

til.JVJens.HHJ09. Da.SlotteogHerregaarde.

30 11.(1943).144. -port, en. se u. Port l.i.

-rende, en. spec. 4> * i^st. f., dels om den

vestlige sejlrende i Kattegat (vest om Læsø),

dels om sejlrenden vest om Sprogø gennem
Storebælt. DendanskeLods.(1843).167. (1893).
243. -salt, et. (salte. Blich.(1920).XXIII.
202. — sj. Vestre-, Grundtv.Optr.il.50). (jf.

I. Salt 4; især poet., sj.) Vesterhavet. *I Ve-

stresaltet tit jeg ioer.Grundtv.Optr.il. 50.

Germanerne begyndte at færdes paa Østre-

40 og Yesters&lt. Vodskov.SS.128. JJessen.ØV
86. -side, en. {ænyd. d. s. (Kingo.SS.II.

210); jf. Vestside; 1. br.) 1) d. s. s. -kant 2.

(solen) melder Vestersiden, at denne om
Aftenen skal prydes med samme Dragt, som
Østen havde om Morgenen. CDorph.Overs.af
Kongespejlet.(1892).23. 2) d. s. s. -kant 3.

Torsken, som faaes for disse Steder, er . . af

samme Art, som den der faaes ved Rønne

og derfra i Nord paa Landets Vesterside.

50 PNSkovgaard.B.338. *Der er et Land saa

kosteligt
I

Alt under Nørrelide,
|
Kun ét, jeg

véd, er Landet sligt |
Paa Verdens Vesterside.

Grundtv.PS.IV.3. jf.: For dette Herred (o:

Vesterherred) strande undertiden Skibe, fra

Refshorn og nør ad med Stranden, som
kaldes Vesterside. EPont. Atlas. V.667

.

esterst, adj. ('vestrest. den vestreste

B.øi.JensSør.II.75). {glda. westerst (Kalk.

IV. 804), æda. i ssg. Wæstærstheret (Vald

60 Jord.(1926). 25), fsv. xæst&rster, oldn. ve-

stastr; superl. til III. vest, III. vester og

vestre; nu prov. og dial.} som ligger Uengst

mod vest; vestligst. Enken beholder den ve-

sterste Stue og med den vedværende vesterste

80*
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liden Kammer. CiU739. (RibeAmU925.296).
Fra det vesterste i Vestergade gaaer i Sønder
en Tiramerplads. Cit.1766. (Aarb Vends.1924.

321). JMJensen. Vendelbomål. (1897-1902).
182. jf. Feilb.III.1041.

Yester-strand, en. (ænyd. d. s. (Kin-

go.SS.Il.19)) strand mod vest. (dronning

Margrete skal) være kommen . . paa en Baad
til Lessøe, hvor hun skal være gaaen i Land
norden for Hals Kirke, og derfra kiørt . . hen
til Yester-Strmd.EPont.Atlas.I'V714. (Ods-
herred) omgives . . i V. af Samsøebeltet,

egentligen af Seierøe og Nexeløebugten, hvis

Vande her kaldes Yesterstranå. JHLars.HA.
1.20. JPJac.1.31. Fanøs flade Vesterstrand.

MylErich.S.llO. i stednavne: Vesterstrand

llnse.Stedn.n.l38. -so, en. spec. {glda. We-
stersyø, mnt. westersee; jf. -hav 2) f ««v- i

best. f. som propr., om de vestlige og nordlige

farvande omkr. Danmark i modsætn. til Øster-

søen (omfattende Vesterhavet, Skagerak (Katte-

gat) og undertiden (dele af) det nordlige ishav

ell. Atlanterhavet, se nærmere BistTidsskr.9R.I.

294 ff.). Carl Gustav . . havde . . givet Ordre
til Amiral Wrangel, at lade nogle Skibe
krydse . . udi Vestersøen, paa det Høistbe-

mældte Konge (o: Frederik III) ikke skulde

tage Flugten til ^orge.Holb.DH.III.293.
Hvad som er uden for eller mod Norden
for denne Linie (o: fra Skagen til Goteborg),

er Vester-Søen, som gaaer imellem Jylland,

Norge, Engelland, Tydskland og Holland.

EelsingøersBeskrivelse.(1757).41. Seilads .

.

til Frankerig og andre Steder i Vester-Søen.

EPont.Atlas.il.383. -ud, adv. (glda. wester

ud (Mand. 48. 53); jf. vestud ; i rigsspr. Qp) ud
imod vest; vestpaa. Moth.V142. (vi) sejlte Ve-
ster ud igennem Sundet. Cit. 1703. (JensSør.

11.51). Vesterud fra Norge . . ligger . . Is-

land. Grundtv.Saxo.1.8. et Par Timer før Dag
havde (han) hørt Hestetrav vester ud af

Byen. Blich.(1920).X.95. (han) kastede sig .

.

i en Droske og kørte vesterud (o: ad Ve-
sterbro til). Pont. LP. 1. 104. Gæstekammeret
vendte vesterud. Myl Erich. NS. 32. -nde ,

adv. (i rigsspr. iS) ude imod vest. Vester ude
(o: i Jylland) . . nøjedes man med at skaffe

Røgen lidt Læ bag en „Ljretjæl" . RMejborg.
Gamle da.Hjem.(1888).90. et Par Lystbaade,
som vesterude fra kom slørende. AVue?J?ans.

HM.45. Enkens Gaard laa vester ude ved Ua,-

vet.Skjoldb.EF.9. Vesterude (o: paa Æbelø)
spænder Troldeskoven over omtrent en
Tønde Lmå. Aarb Turist. 1934. 30. Feilb. (u.

vesterj. f -vaag, en. (jf. II. Vaag 1 samt
-h&v) hav mod vest. Solen sank i Vestervaag.
PhRDam. SvederKetting. (1882). 137. -val,
en. se u. II. Val. f -vand, et. (ænyd. d. s.

(Kingo.SS.I.79.III.101); jf. -hav 1) vand, hav
imod vest. *(solen) stak sit ansigt ned i

Havets Vester-Vande. Poul Ped. DP. (1937).
95. *Han indtil Verdens Ende

|
Forbi Gi-

braltars Vestervand
|
Sin Søhest (o: skib)

lader rende. Falst.209. -vikinfi^, en. (op-

taget fra oldn. vestrviking; jf. -^aerd; arkais.}

vikingetog imod vest. GSchdning.NorgesHist.
II.(1771).475. Odd sagde, at han vilde fare

i Vesterviking. CCRafn. Nord. Fortids Sagaer.
11.(1829).177. »Skotlands bratte Kyster

|

Gjaldt i Vesterviking Snekkens 7&rt.Hrz.
D.IV244. JohsSteenstr.N.1.150. -vold, en.

(jf. Vestvold; især hist.) den vestlige vold i et

befæstningsanlæg. I det skarpe Hjørne, hvor
10 Nørre- og Vestervold stødte sammen, laa

Jermers Tsidivn.CBruun.Kbh.I.201. Godfreds
Danevirke, Vestervold og Østervold. ^c/jfon
Friis.JL.I.71. i Kbh. ofte som forkortelse

for Vestervoldgade. -vov, propr. (tidligere

skrevet -vau. Moth.V142). (nu sj.) d. s. s.

-vovvov, smst. *Skal han fra Vestervov som
en Ulysses seile? Lyche.LarsvonLarsen.(1782).
28. *Vinden Kraft og Sundhed vifter

|
her-

ind fra Vestervov og K&ttegat.Ploug.I.294.

20 det engelske Frændemaal hinsides Vestervov.

GSchutte.(Aarb Skive. 1939.13). -vovvov,
propr. (tidligere ogs. skrevet -vovov. Cit.ca.

1750. (StSprO. Nr.159.56). HCAnd. 0T.I.14.
-vavaii. Rostgaard.Lex.V54. Blich.(1920).
XXIII.115. -vauvau. Cit.l735.(DMag.6R.V
245). Jonge.HolbergsGeographie.V(1777).473.

Blich.(1920).XX.2. -hvavhvav. Nv Haven.
Orth.181). (spøg. omdannelse af Vesterhav(et),

idet 2. led er erstattet m. interj. vov(vov);

30 jf. Vo(v)vov, navn paa grund ved Jyllands
vestkyst (Søkort Stedn.51); sml. -vaag, -vov)
betegnelse for Vesterhavet, der sigter til dets

larm under oprør (jf. Vesterhavsvovvovj.
HCAnd.(1919).IV333. hvo der har reist i

Jylland og har to Mile fra Kysten hørt
„Vestervovvov" gjøe ved Midnatstide, han
kan dømme om Stormens Magt hiin Brude-
nat. Bog^er./.iP. den vilde Vestervovvov.
VVed.G.236 JacPaludan.(Pol}yd937.9.sp.2).

40 Teste-skod, et. (foræld.) skød {l.l.i)

paa en skødevest. hvid broderet Vest med
lange Ærmer, og Yesteakiød.Rahb.Fort.1.459.

G) -vestet, adj. [-jvæsdai] som 2. led i

ssgr. som hvidvestet, som- har hvid vest

paa. Inspecteuren var hvidvestet og i Di-
plomat. Bang.SG.82. Galsch.H.165.

Teste-toj, et. (nu næppe br. Vest-, jf.

Vest- og Beenklædetøier. Manufact. (1872).

182). (skræd., især foræld.) stof, hvoraf der

50 sys veste, var det Klæde eller Vestetøj, saa

skulde jeg med Fornøielse modtage det som
Betaling, men Komedier — det kan jeg ikke.

Hostr.ÆS.I.18. Manufact.(1872).400.
Test-europæer, en. person fra Eu-

ropas vestlige lande (Vesteuropa), (det) blev

Tone i visse russiske Krese at . . behandle

ham (o: Turgénjev) som en Art Vesteuro-

pæer. Brandes. X. 491. HCA Lund. St. 1.138.

-europæisk, adj. hørende til Vesteuropa.

60 Paludan. Danm. s. Litt. iMiddelalderen. (1896).

63. vesteuropæisk Kunsthaandværk. Joks
Brøndst.(Aarb.1920.259). (Danmarks) gamle
vesteuropæiske Forbindelseslinier (o: med Pa-
ris) løsnes, Tilknytningen til Tyskland bliver



1273 Vestfaler Vestibule 1274

nøjere og nøieTe.OFrns.LiU.152. m. henblik
paa de nuværende politiske forhold i Vest-

europa og den der herskende form for de-

mokrati: (det) var et Bevis blandt mange
paa Partiets (o: socialdemokratiets) klare og
faste Forankring i de vesteuropæiske de-
mokratiske VTmc'wper.Stangerup.fBerlTid.^ya
1950.M.16.sp.3). Czekoslovakiet blev (1918)
et vesteuropæisk land, en demokratisk h-d-

stion. Information.''/al950.1.sp.l. \\ i forh.

vesteuropæisk tid, fællestid for en række
vesteuropæiske lande, rettende sig efter Green-
wich-tid. vesteuropæisk eller Kanal-Tid for

Zonen 0. GeogrTidsskr.XI.37. Hvad hedder
det?(1941).25.

Vestfaler, en. ['væsd,fa'l8r] flt. -e éll.

(mi næppe br.) d. s. (jf. glda. vestfaal (som
tilnavn: KbhDipl.1.98), f vestfaling^ZZeren/.

RJ.53) og ænyd. vestfæling (Kalk.Y 1169.

Huitfeldt.Chr.II.sHisl.(1596).107), fsv. (som
tilnavn) våstfåling, ty. westfale, mnt. west-
velink) I) indbygger i ell. person, der stammer
fra Wesffalen. Mester Gert Westphaler Eller

Den meget talende Barbeer. Holb.(skuespiltitel.

1723)(jf. sa.Paars.330. sa.Skiemt.C2f). vAph.
(1759). Diderik Slagheck . . var en Westfaler,

som kom til Landet i Afladshandleren Kardi-

nal Arcimbolds Fo[%e.Ramsing.Kbh.I.245.
||

hertil (foræld.) Vestfaler-tørv, om æltetorv

(fordi arbejdet med denne tørvefremstilling i fiere

egne af landet udførtes af indvandrede vest-

falere). OrdbS. 2) f vestfalsk skinke. Hvad
mon man vel vilde sige, om en fattig Bonde
var saa kræsen, at han ey kunde (nøjes)

med et Stykke af sin egen Fleske-Skinke,

men vilde have Bajonner og Vestphaler.

Argus.l770.Nr.7.2. vestfaUk, adj. ['væsd-

ifaJJsg] (-f vestfalisk. Moth.Conv.V76. Holb.

Mel.V3. Reiser.IV540. jf. vAph.(1772).III).

(ty. westfålisch) som findes, hører hjemme i

ell. stammer fra Wesffalen; især i betegnel-

ser for varer, husdyrracer olgn. Vestphalsk
Lærred. Vare L.(1807).III.308. (ham) stærke

westfalske Hest. Drachm.XII.443. Westfalske

Kul.SkibsMask.S. Vestfalsk Lavlandskvæg.
Landbo. IV 778. vestfalsk skinke, (for-

æld.) skinke af fin kvalitet fra Westfalen.

betænk, at min Herre er dog ingen Vest-

falsk Skinke eller Hollandsk Ost. Holb.Usynl.

1.2. Hamborger Oxebryster og Tunger, vest-

phalske Skinker, lybske Pølser (osv.). Skr.

'*/,1820.
jf.: *(jeg) Sov hen, og sødelig

drømte:
| Mig tyktes. Verden var bleven et

Bord . .
I

Biergene vare Boteller med Viin,
|

Og Stæder Westphaliske Baster. Reenb.1.256.

*En mager Skinke . . |
Som af Westphalisk

slegt passeerte for at være. Worm. Sat. 26.

den vestfalske fred, den i 1648 i byen

Miinster i Wesffalen sluttede fred efter 30aar8-

krigen.Holb.Intr.II.78. Sal.*XXV22. jf. Bom.
S.il.l85.

Vest-farer, en. (foræld.) I) d.s.s.

Vestindiefarer 1. Levin. 2) (jf. Farer 2)

d. s. s. Vestindiefarer 2. Prahl.ST.III.6. Jeg

fordrede, at han strax skulde reise med min
Vestfarer, som laae seiMar.Gylb.11 .145. MO.
VSO. -fjordin|>^, en. spec. (næppe i rigs-

spr.): person fra egnene ved den vestlige del af
Limfjorden. FDyrlund. Uds.l7. -fjordnk,
adj. spec. (næppe i rigsspr.): som hører til i

egnene ved den vestlige del af Limfjorden
(paa Mors, i Thy osv.); substantivisk, om
sproget: FDyrlund.Uds.14.18. -for, præp.

10 og adv. (jf. vesten-, vesterfor^ I) som præp.;
se IIL vest 1. 2) som adv.: i vestlig retning i

forhold til noget. OpfB.UH.522. Vognen . .

kørte gennem Kirkelte. Lidt vestfor gik den
brede YiongQVQ\.Nordkild.SF.55. -fra, adv.

(jf. vesten-, vesterfra^ med retning fra vest

mod øst. Skibe kommende Vest hå.StBille.
Gal.1.252. Scheller.MarO. -front, en. I) ;^
spec: fronten mellem Tyskland og Frankrig i

krigene 1914-18 og 1939-45. Pol.*yiil914.1.

20 sp.l. Intet Nyt fra Vestfronten. iEemargwe.
(overs. bogtitel. 1929) (jf. Vogel-Jørg. BO. 287).
Sal.T.1949/50.49. 2) (jf. -vold; Københavns
tidligere befæstning mellem Husum og Køge
bugt. JJBahnson. Forsvarsvæsenets Udvikling.
(1896). 71. 3) (jf. Front 2.2; bygn.) den vest-

lige forside af en bygning.SaU VI. 303. Trap.*

VII. 75. I. -gaaende, subst. [-,gå'an9]

4>- bevægelse, fart mod vest; i forb. for ell.

(nu næppe br.) paa (jf. S&B.) vestgaaende.

30 Scheller.MarO. II. -g^aaende, part. adj.

[-igå'ana] i vestlig retning. S&B. spec, dels

(^) om skib, strøm. Fiskeritidende. 1884.66.
Scheller. MarO. Statstidende% 1951. 1. sp. 1.

dels (jærnb.) om tog, spor: LokomotivT.1938.
33.sp.2. det vestgående spor mellem Glo-

strup og Taastrup. Vingehjulet. 1949/50. 69.

sp.l. -grihf en. (zool.) i flt.: familie af
dagrovfugle, der lever i det sydlige Nordame-
rika, Mellem- og Sydamerika; Cathartidae.

40 LUtken. Dyr.* (1881-82). 226. Lieberkind. DV
VII1. 31 8. -hen, adv. (jf. vesterhen; nu
1. br.) vestpaa. Floden løber Nord efter, kom-
mende Vester fra. Ebben Syd efter og sæt-

tende Vest hen omkring Terressa's Syclpynt.

StBille.GaU.311. -himmel, en. (jf. Ve-

sterhimmei; om (en større ell. mindre del af)

himmelen mod vest.Hjortø.Kr.70. Venus kan
i månedens (o: august 1951) første dage

ses meget lavt på vesthimlen. iVa^wrens Ti'

50 1951.hefte3-5.omslag.3. -hak, en. se u. II.

Huk 2. -i, adv. (jf. -paa^ 4f vesteri. Fra

Kjøbstæden gaaer en Vei Vest i til Odden.
JHLars.HA.1.33. et Rev (skyder) ud ret

Vest i.StBille.Gal.1.333.

Vestibule, en ell. t et (EPont.Atlas.

11.187). Ivæsdi'bvlal (skrevet yestihii\e. Adr.

**U1841.1.sp.2. t"Vestlbul. Blich.(1920).VII.

62). flt. -r. (fra fr. vestibule, af lat. vesti-

bulum) rum, hvorfra der er indgang til

60 de øvrige rum i en bygning (især i større

bygning: palæ, hotel, banegaard olgn.); for-

hal. EPont.Atlas.11.192. OehlVWl. de gik

passiarende sammen gennem Vestibulen (o:

i det kgl. teater) ud paa Torvet. Drac^m.f.
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1.13. Han passerede Vestibulen (o: i dom-
huset), hvor Politireporterne stod i Klump.
ORung.Nov.II.15. Der sad en Mand i Vesti-

bulen, da jeg kom hjem til Hotellet. Lecfc

Fischer.(NyedanskeNovéller. (1945).81). overf.:

endnu er Gammeltorv en værdig Vestibule

til Frue Kirkes og det danske Universitets

historiske Kvarter. ORung. (DanmHVC. 89).

Vestindianer ) en. [væsdendi'a'ner]

(jf. Indianer 2; nu l.ir.) person, der stam-

mer fra, er hjemmehørende i ell. opholder

sig i (Dansk) Vestindien. vAph.(1764). MO.
CF V Holten. Erindringer. (1899) .17. Kay Lar-

sen.DanskVestindien.(1928).114. jf.: Hun var
gift med en Dansk-Vestindianer. HjBnx.^P.
VI. 241.

II
(foræld.) om kaptajn, der farer

paa Vestindien. PAHeib.Sk.1.195. smst.218.

vestindiansk, adj. (ænyd. d. s.; nu næppe
Ir.) d. s. s. vestindisk. Fernambuc, Sandel-

og andre Ost- og Vestindianske Træearter.

Hallager.33. (hari) skal være af vestindiansk

Familie.ECAnd. BCÆ.II. 27. Testindie-
farer, en. [væsd'en'dia-, ogs. væ'sden'dia-]

(1. Ir. Vestindien-. Vikingen.1949.Nr.8A.45.

sp.l). {ænyd. (som tilnavn) vestindiefar (Kih
Dipl.II.811); foræld.) I) ^Y- Vestfarer 1) per-

son, der sejler paa (Dansk) Vestindien. Rost-

gaard.Lex.V54. den hollandskfødte R. P. Pie

var Vestindiefarer. KayLarsen.DanskVestin-
dien.(1928).25. 2) (jf. Vestfarer 2) skib, der

sejler paa (Dansk) Vestindien. Rostgaard.Lex.

V54. Adr.-"'/il762.sp.9. Heib.Fam.46. Kay
Larsen. Dansk Vestindien. (1928). 16. Vest-
indien, subst. [væsd'en'dian] tidligere (i

modsætn. til Ostindien, se u. Ost- 2) om Ame-
rika; nu (geogr.) om øgruppe øst for Ame-
rika, mellem Nord- og Sydamerika; ogs. spec.

om de tidligere danske besiddelser i denne.

Nicaragua i Vest- Indien. (Sori.JBr. 5 3." de
Folk i America eller Vest-Indien.srøs<.JB3.''

Holb. Jean. 1.2. Ost- og Vest-Indien. LTid.
1720.Nr.21. 2. Endelig besluttede mine For-

ældre, at dømme ham fra Livet, og — at

skikke ham til Yestmåien.Ew.(1914).IV246.
Sal.^XXV.26. være reder i sølvfiskeriet ved
Vestindien, se Sølvfiskeri. || hertil: Vest-
indienfarer, se u. Vestindiefarer. vest-
indisk, adj. [væsd'en'disgr, ogs. væ'sden'-

disg'] {ænyd. d. s.) adj. til Vestindien. I)

som hører hjemme i, kommer fra ell. angaar
(Dansk) Vestindien. Ost- og Vestindiske Ue-
\igioneT.Ew.(1914).V61. Vestindisk Courant.
Forordn.^^U1775. Winther, en Vestindisk Ca-
pitain (o: kaptajn paa en vestindiefarer {2)).

PAHeib.Sk.I.192. Gouvernementet for de
dansk-vestindiske Øer. Anordn.(Till.) Nr. 26
^*/»1877. KayLarsen.Dansk Vestindien.(1928).

116. vestindisk daler, se I. Daler 1. || i

(fagl.) betegnelser for produkter, varer, plante-,

dyrearter, der stammer fra Vestindien, bl. a.

vestindisk bitter (o: en af rom, krydderier og
bitre urter fremstillet bitter. VareL.^II. 562),
bittertræ (VareL.(1807).U1.308. FolkLægem.
III.116), punch (Fruent.(1799).111.27), rod

(o: Radix Pyrethri. FolkLægem. 1. 68), rom
(se u. I. Romj, salep (se u. Salepj, satintræ

(Møbelsnedkeri.[1937].10) , spinat (o: Clayto-

nia perfoliata. MentzO.Pl.l73), sæl (o: Mo-
nachus tropicalis. BøvP.IlI.47). \\ vest-
indisk kompagni, privilegeret handels-

kompagni (oprettet 1671, ophævet 1755), der

koloniserede og drev handel paa Dansk Vest-

indien. Holb.DNB.571. De octroierede Ost-

10 og Vestindiske Compagnier.Forordn.%2742.
§9. Kay Larsen. Dansk Vestindien. (1928). 21.

2) overf. og billedl. 2.1) (nu kun dial.) i udtr.

vestindisk varme ell. hede (Stoud.Emb.

186), meget stærk, tropisk varme. Kongen (o:

Fr.VI) standsede et Øjeblik og sagde: „Det
er en vestindisk Varme idag." Goldschm.L.I.
100. en saadan vestindisk Varme, som vi

i den senere Tid have \idivi.Wors.OE.210.

UfF. 2.2) {sigtende til en radikal ministers

20 urigtige dementi i 1916 af forhandlinger om
salget af de dansk-vestindiske øer; nu næppe
br.) som ikke staar til troende; løgnagtig;

upaalidelig. Hr. Munchs Ord havde . . en
noget vestindisk Bikl&ng. Kbh.''ytl920.3.sp.5.

det for radikale Ministre i en snæver Ven-
ding ikke ukendte vestindiske Husraad (o:

en løgn). NatTid."/iil921.Aft.l.sp.l.

Vest-is, en. (fagl.) drivis, der fra Baf-
finsbugtens nordlige dele føres mod syd langs

30 Grønlands vestkyst til Davisstrædet. Rink.
Grønland.I,l.(1852).92. Hauch.ND.268. Sal.

VIIL33.
II

(sj.) om storisen, (isen) fra

Spitzbergen ned i Danmarksstrædet, Vest-

Isen. DanmPaf<ed?/r.6i. -jyde, en. (jf. Ve-
sterjyde^ person fra det vestlige Jylland.

Molb.DH.1.167. Har Vestjyderne en Liden-

skab, som er stærkere end alle andre, saa
er det Handelen. jPei76.jBL. 246. Vestjydens
første bud er: Elsk specier over alt, og

40 det andet: Elsk din' stuud som dæ sjæl.

Krist. Ordspr.496. Vestjyder. Myl Erich, (bog-

titel.1900). •jy(d)sk, adj. (jf. vesterjy(d)sk;

som stammer fra, er hjemmehørende i, hører

til det vestlige Jylland. 1) i al alm. vest-

jydske Bygningsformer. RMejborg. Gamle da.

Hjem. (1888). 94. fine kjøbenhavnske Frø-

kener sad paa Skolebænkene sammen med
vestjydske Tjenestepiger (i højskolen). Feilb.

BL.U.(1889).134. de to ældre Kvinder, der

50 fortæller deres Historie med den alt om-
talte Forskel mellem øst- og vestjysk eller

Bondens og Fiskerens Tænkemaaåe.VilhAnd.
Litt.III.318. (især dial.) i substantivisk anv.,

om landet: en Gørtler ovre fra det vest-

iyske. CHans.F.33. 2) om sproget (dialekten).

Det vestjydske æ eller e. Bredsdorff. (Blan-

dinger fra Sorøe. VIII. (1836). 19). det be-

stemte Kendeord (er) på Vesterjysk ved
Navne altid . . et foransat æ (især sønder-

60 jysk) eller e (vestjysk). FDyrlund. Uds. 14.

det vestjyske stød. M Krist. (Arkiv. X V. 47).

den vestjyske Aitikel.Thorsen.Afh.il.130. \\

i substantivisk anv., nu især i artikelløs form.

det egentlig Yestiyske. FDyrlund.Uds.l7. I
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Vestjysk d. v. s. i Dialekterne i det vestlige

Nørrejylland og det nordvestlige Hjørne af

Sønderjylland. T/iorsen.4//i./.252. som subst.

m. iest. art.: for Vestjyskens vedkommende,
smsUIL264. Skautrup.SprH.I.139. -Jade,
en. (jf. vestlige jøder u. vestlig l.i; fagl.)

jøde fra Vesteuropa. EllaMelbye.RejstilPalæ-
stina.(1937).64. -kant, en. (jf. -side samt
Vesterkant) I) (jf. I. Kant 3.2^ yderkant,

rand imod vest. Skoven, hvis Vestkant .

.

møder Markens Sneknolde. JacPaJwdan.^PoZ.
yil944.10.sp.5). 2) vestligt omraade af land(s-

del). paa Vestkanten i Jyllanå. Gram.Breve.
183. den blev anseet for En af de bedste
Gaarde paa Vestkanten af Island. Hauch.
II. 466. JNPanum. Bornholm. (1830). Till. 6

.

-kyst, en. (jf. Vesterkyst^ vestlig kyst af
et land; kyst mod vest; i iest. f. spec. om
Jyllands vestkyst. LTid.1742.516. Paa Jyl-

(f -landisk. LTid.1724.741). adj. til -land.

I ) (nu 1. ir.) til -land 1 : d.s. s. vesterlandsk.
LTid.1724.741. adskillige Huse (o: i Ko-
rinth) fra Venetianernes Tid i anden og vest-
landsk Stnl.POBrøndst.RG.I.308. De Mænd,
der i den østerlandske og vestlandske Kirke
repræsenterede den christelige Gnosis. Prøc^-
ner.TY17. Rimest.OttoRung.(1924).54. 2) til

-land 2, især m. h. t. norske forhold, det vest-

10 landske .. Gemyt. Bukdahl.DetskjulteNorge.
(1926).35. y/. Vestlandskvæg: Det er navnlig
langs Kria- og Trondhjemsfjord, at man .

.

har søgt at forbedre det der opr. hjemme-
hørende vestlandske K\æg. SaVXY60-61.
Testlig:, adj. ['væsdli] (nu dial. yestelig.

JJuel. 228. Holb.Intr.I.195. BornhOS.). adv.

d.s. ell. -t. (ænyi. d.s. (Hans Nansen.Com-
pendiumCosmographicum.(1635).184.196), sv.

våstlig, no. vestlig, ty. westlich; af I. Vest,
lands Vestkyst, kun faa Favne fra Havet, 20 III. vest; jf. vesterlig, vestre)

staaer en Kirke. Blich.(1920). XX. 1. Vest-
kysten af Europa. Veirlære.(1854).13. De fle-

ste Skildringer fra Vestkysten (er) mere ro-

mantiske . . end de er naturtro. MylErich.
VJ.16. jf.: han selv var en Vendelbo, skjønt

kun fra Dronninglund Herred, men havde
giftet sig med en Pige fra Skallerup, der
er ægte Yestkyst.Goldschm.VIII.290. j| her-

til ssgr. som Vestkyst -bo(er) (MylErich.

I) som ligger, vender, hører til (langt
ell. længere) mod vest, tilhører den mod
vest vendende del af et vist stedligt omraade
ell. af jordkloden ell. himmelkuglen som helhed.

I.l) som adj. Moth.V142. *Hun . . mod et

vestligt Land Iberia sig vender. Holb.Metam.
77. Den vestlige Side af Jylland har . . me-
gen Uleilighed af . . usunde Tanger. Sehytte.

Polit.4. det (var) en Vinding for hine Eu-
VJ.41. JohsBrøndst. RU . 12) , -fisker (Myl 30 ropas vestlige Stater, da Guldet fra det op-

Erich.S.12), -folk (sa.VJ.15). -land, et.

(jf. -landsk, -lænding samt Vesterlandj. I)

(l.ir.) d.s. s. Vesterland 2; i flt.: særdeles

skjønne Vaser af det Slags, som man hid-

til i Vestlandene pleiede at kalde Hetru-
riske og Campanske. POBrøndst.RG.I.371.
Hvad Orientens, Vestlandenes og Sydens
rige Natur har forud for de nordiske Slette-

lande. /ng./2SE. 7/7.300.
II

(i nyeste tid)

dagede Indien banede sig Vei over Havet.
Mall.HG.30. Vestlig Profil af den cimbri-

ske }ia,lvøe.Blich.(iogtitel.l839). *Naar Da-
gens Sol nedsynker

|
I det vestlige Hav.

Winth.Lyr.66(jf. Yesterh&y 1). den vestlig-

ste (kiste) var smykket af et sirligt ud-
hugget Kors i ophøjet Relief. HMatthiess.
(AariKbhAmt.1931.174). U. S.A. skulde ud-
ruste, organisere og uddanne de øvrige amer.

land, der er tilsluttet de vestlige landes atlant- 40 Republikkers Hærstyrker som Led i et fæl-

pagt. I Noter til Danmark og 21 andre Vest
landes Regeringer har Washington anmodet
om Støtte til en fælles Fordømmelse af den
kinesiske Aggression. Berl Tid. ''/il951. M. 1.

sp.4.
II

i iesi.f. ent., om occidenten. Brøchner.

Overs, af Strauss: Troeslære. I. (1842). 391. 2)
vestlig del af land ell. landsdel; spec. m. h. t.

norske og islandske forhold, de uhyre Vo-
ver, der . . uden saadan Modstand, snart

les Forsvar af den vestl. Halvkugle. /SoJ.T.

1945-46.1436. den vestlige Kultur. /Ston^e-

rup.(BerlTid.^y,1950.M.16.sp.5). om iefolk-

ning: de vestlige og sydlige Jyder. JSreds-

dorff.(BlandingerfraSorøe.VIII.(1836).20).de

Vestlige Joder (0: jøderne i Europa mods.

de orientalske jøder). Holb.JH.II.571. (zool.)

om dyr(e-art): der lever mod vest ell. i den

vestlige del af et udiredelsesomraade, fx. vestlig

skulde . . oversvømme det lavere Vestland 50 alk (VLDyr.1.333), allike (DJagtleks.1.24)

(o: vestkysten af Jylland). Blich.(1920).XIX
186. Vestlandet eller Vestfjordingefjerding.

NMPet.IslFærd.I.lO. hele Øens (0: Lernnos's)

Østside har været athenisk allerede i halv-

hundrede Aar . . men paa Vestlandet, om-
kring Myrina, var der endnu mange indfødte

at kaste uå.KGBrøndst.Fradetfjerne.(1911).
74. De islandske landnamsmænd kom så at

sige alle fra vestlandet i Norge. Skautrup.

II (jf. u. I. Længde I.2 samt VestlængdeJ[

i forb. vestlig længde, afstand (^naalt i

grader) fra en vedtagen meridian (nu alm.

Greenwich) mod vest. Scheller.MarO. 10° 29'

V. L. f. Gryfr.Sal.*XII.495. \\ vestlig mis-
visning, se Misvisning 1. vestlig skel, se

u. I. Skel 1.2.
II

om kurs. VSO. styre en

vestligere Kurs. Scheller.MarO. 1.2) som adv.:

(langt ell. længere) mod vest. vAph.(1764).

SprH.1.83. de boede paa Vestlandet, ikke 60 han og Kudsken havde forvexlet Karup Aae

langt fra Easle. PKoch.Dethvisker fra Havet.

(1944).83.
II

hertil Vestlands-hest (d. s. s.

Fiordhest. LandbO.'396), -kvæg (LandbO.

111.704; jf. u. -landsk 2). -landsk, adj.

med den, som løber et Par Miil vestligere.

Blich.(1920).X.107. Endnu var jeg immer
gaaet vestlig hen, da der ingen Vei gik

tilhøjre eller nord efter. JJPcdudan. Er. 76^
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z-lyden findes så vestligt (i Skaane) som i

Genarp. ilfA'nsf.xV.54. Vestligt dannes Græn-
sen mod Thy blot af Flyvesand og halvt

udtørrede \ej\er. HVClaus.DL.131. || om
kurs. Syd-Vest til Vesten, vel saa Vestlig.

JMonsen.Een Nyttig Søe-Bog. {1735).17. Har-
boe.MarO.465. styre vestligere. »Sc/iener.MarO.

II
i forb. vestlig for, vest for. Vg Miil vest-

lig for HiGrmmå. Molb.NTidsskr. III. 161.

mellem to Bakker (saas) den skumprikkede
Fjord. Vestlig herfor hævede sig Skibberups
tre mørke Uu]åhøie.Pont.FL.(1892).6. Aarb
Turist.1939.31.

2) (jf. III. vest 2, II. vesten 1^ om strøm

ell. (i olm. spr. især) vind: som kommer
fra vest; som har retning mod øst. Rost-

gaard.Lex.V 55. vestlig Luit.JensSør.II.35.

vestlige Yinåe. EPont.Atlas.Y725. Vinden er

vestWg. Scheller.MarO. ved ca. 30° nordl. Br.

er vestlige Vinde ganske overvejende. MFa/iZ
& Hatt. Jorden og Menneskelivet. I. (1922). 65.

vestlig Strøm. Scheller.MarO. som. adv.: Vin-

den gik vestlig, ./ens Sør.//.36. (ikke i rigs-

s-pr.) i substantivisk anv.: vestenvind. Skyerne
drev for en vestlig.Gravl.EP.173.

3) (_fra sømandssprog. jf. u. bet. 1.2 samt
Alnæs.Sjømandssproget.(1902).37; no.) i udtr.

vel saa vestlig, endnu mere. jeg holder

mig ligesaa god som han, og vel saa vest-

lig. Falsen.II.149.

Ve8t-læn«liiig, en. [-|læn'eri] fit.-c,

ell. (nu mindre br.) -er. I) 13 d.s.s. Vester-

lænding 1. IngvBond.JR.320. ved det første

Korstog blev (St. Georg) først ret kendt
af Yest\ænåinzerne.EllenJørg.H.16. 2) (jf.

Vesterlænding 2) person, der bor i den vest-

lige del af et land ell. en landsdel; dels (sj.)

om restjyde. VilhAnd.Litt.III.315. (dial.) om
person fra vestlandet paa Bornholm. BornhOS.
dels (geogr.) om indbygger i det norske vest-

land. Havet er . . Grundvolden for Vest-

lændingernes Livsophold. Lehm.Norge og Nord-
mændene. (1865).176. Østlændinge og Vestlæn-

dinge mødes i Følelsen af samme Menneske-
værdighed. Bukdahl. Det skjulte Norge. (1926).
34. -længde, en. (meteorol.) vestlig længde.

Larsen. Scheller.MarO. -magt, en. i fit.,

om magterne, staterne i Vesteuropa, især om
England og Frankrig, nu ogsaa indbefat-

tende U. S. A. de allierede Vestmagter. Ug-
len. ^^U 1855. 7. sp. 1. Goldschm. Nogle politiske

Bemærkninger. (1864). 14. Schand. TF. II. 50.

Krigen 1939-45. 1. (1947). 219. Konferencen
prægedes af en dyb Modsætning mellem
„Østblokken" . . og „Vestmagterne" under
Ledelse af U.S.A. og Storbritannien. -SaLT.

1945/46.1285. -nordisk, adj. (sprogv.) som
hører til den gruppe af sprog, der tales i det

vestlige norden, sproggruppen vestnordisk, o:

fællesbenævnelse for sprogene paa Island og
Færøerne samt det hjemlige sprog i Norge
(i modsætn. til svensk og dansk), undertiden
spec. (jf. oldnordisk^ paa ældste kendte trin

(oldnorsk og oldislandsk). Saaby.(Aarb.1872.

219). Dahlerup.SprH.^(1896).12. (visen) sy-

nes at være af vestnordisk Oprindelse.

OFriis.Litt.il 5. substantivisk: Sandfeld.S.*

231. -nordvest, subst. {glda. westnord-
west (Enklosterbog.(1933).25)j retningen midt
imellem vest og nordvest. ,1Monsen.EenNyttig
Søe-Bog. (1735). 21. vidtløftige Bjergkjeder
(udbreder) sig imod Vestnordvest. NMPet.Isl
Færd.1.4. PThorsen.FraSydbornholm.(1934).

10 14.
II

om retning, hvorfra vinden kommer.
Vindretningen var Yest-'Nord-YestUgeskr.

f Retsv.l949.A.698. ogs. om vind fra denne
retning. Bonde-Practica.(1708).71. vi fik en
stiv vestnordvest at kæmpe imod

j -om,
adv. (jf. vesten-, vesterom^ I) som præp.;
se III. vest 1. 2) i en vestlig bue omkring
noget, han vil røre Sirenen, hvis „Ydun"
paa Grund af Braad og Drivis gaar Vestom.
CFMortens.RW. 224. „Jeg kører vestom",

20 sagde Doktoren. „Det bliver vist lidt for

vanskeligt at køre langs med Loch Bob
i den Taage, og det er maaske klarere

paa den anden Side."Mackenzie. Skibet er ladet

med. (overs. 1948). 161. om vinddrejning: om
mod vest. (vi var) ængstelige for, at Stor-

men skulde dreje vestom. SorøAmtstid.1948.
Julenummer. 7.sp.l. -over, adv. (jf. vester-

over; især 4>j m.h.t. bevægelse ell. udstræk-

ning: i retning mod vest (især: over havet):

30 vestpaa. dend Danske Flode (blev) vendt
Vestover. EtBrevomSøe-Slaget . . Udenfor Jas-
mund.[1715].[8J. Det blæste en halv Storm.

Jeg arbejdede mig vestover, ned imod Gam-
melskagen. Drachm.LK.65. Azimut (vokser)

efter som Stjernen bevæger sig Vest over.

Sal.*X1.470. Sejladsen til Grønland vestover

fra Island. OiPms.Lifi.576. ||
(sj.) om belig-

genhed mod vest. RGandrup.(DanmHVC.512).

-paa, adv. (jf. vesterpaa^ m. h. t. bevægelse

40 ell. beliggenhed: (i retning, længere) mod vest.

Levin. Vejen, der førte vestpaa. Ponf.i^L.

(1892).150. han (vilde) snarest tage tilbage

til Amerika . . ud vestpaa, ud til Califor-

niens Sol. PDrachm.D.85. Det stærkeste Sær-
præg i Sønderjylland var dog at finde yest-

ipaa.KUldall.FK.SS. -punkt, et. (astr.) det

punkt i retning mod solens og stjernernes ned-

gang, der er skæringspunkt mellem ækvator

(ell. en ret linie vinkelret paa middagslinien)

50 og horisonten. Bugge.Astr.318. Heib.Pros.IX.

21. Sal.VIII.938.

vestre, adj. ['væsdra] (ved lydligt sam-

menfald m. III. vester: vester. Moth.V141.
det vester hiørne (1871: den vestre Sidej.

4 Mos. 35.5 (Chr. VI). Byens vester Ende.

PEdvFriis.S.255. Jyllands vester Kant.

EPont.Atlas.I.502. Feilb.(u. vester 2). nu i

rigsspr. (dagl., især kbh.) i navne paa ste-

der, institutioner som Vester Borgerdydskole,

60 Vester Boulevard, Vester Fængsel, Vester

Kirkegaard (jf. bet. 2) for de officielle for-

mer Vestre Borgerdydskole osv. samt i sted-

navne som Brøndby-, Herstedvester; jf.u. Ve-

ster- 2). {ænyd. wester, wæstræ (KbhDipl.I.
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238), glda. westre (Mand.39), æda. wæstre,
wæster (i stednavne, se Vester- 2), oldn.

vestri; egl. komp. til III. vest, III. vester

(og superl. vesterst^) vestlig. I) t forb. m.
iestemmelsesord: gen. ell. (nu især) hest. art.

Forgaardens Brede mod den vestre Side

(1931: Forgaardens Bredside mod Vest^.

2Mos.27.12. mange gange, naar jeg sticker

min Piibe an, er vi udi den Østre Kandt
af Verden, og inden jeg har smøget Piben
ud, er vi udi den Vestre Kandt åerai.Holi.

UI.IY2. den Østre eller Vestre Horizont.
PHorreiow.Elementa doctrinæ sphæricæ. (overs.

1750).65. (strømmen) dreier sig om alle de
Westre Hiørner eller Hukker af Fiordene
ind eiteT.IslKyst.63. den nordre Deel af

Ribe, vestre af Aalborg og nordre, vestre og
søndre Deel af Viborg St\it.Blich.(1920).Y

195. den vestre Kirkedør. rWei!e./.232. Bov-
bjerg F3T det skinner paa Hav . .

|
Saadan

lyste hans (0: Thøger Larsens) stærke Aand
|

paa Landets den vestre Side.Aakj.SD.ilI.
116. A har seks Sønner, der har pølt paa
det vestre Hav, næsten lige siden de ku'

knap deres B\ikser.KBecker.B.386. LollO.

2) uden Iestemmelsesord, i navne paa steder,

institutioner olgn., fx. Vestre Borgerdydskole,

Vestre Boulevard, Vestre Fængsel, Vestre

Kirkegaard, Vestre Landsret (se Landsret

2.2j. II
(jarg.) Vestre ell. Vester (VillHans.

NT.22) brugt som forkortelse, dels (jf. u. I.

Vester 2) for kvarteret Vesterbro. De følger

mig vel et Stykke paa Vej i Dag, ud ad
Vestre. KLars.GV.15. dels for Vestre Fængsel.

Asfalten.^y2l896.4.sp.2. DSt.1920.87. (søn-

nen) sidder paa Yestre.MKlitgaard.MS.38.

dels (foræld.) for Vestre Hospital (nu: Ru-
dolph Berghs Hospital^. Hun havde . . lig-

get 357 Gange paa Vestre (0: for kønssyg-

dom). Asfalten. »V, 1896. 2. sp. 3. KLars. HPE.
120. dels for Vestre Kirkegaard, ligge be-

gravet paa Vestre Vestre-salt, et. se

Vestersalt,

vestrest, adj. se vesterst.

Vest-side, en. f;/. Vesterside^ I) d.s.s.

-kant 1. Iris.1801.IV15. Hvirvlens østlige

Side (kaldes) for Stormhvirvlens „Forside",

medens Vestsiden . . kaldes „Bagsiden".

MøllH.Y436. Stenbunkens Vestside. CrravJ.

EP. 190. 2) (jf. -kant 2, -kyst; omraades

grænse mod vest ell. den vestlige del af om-
raade. paa Vestsiden af Fjorden. NMPet.
IslFærd.1.18. Veirlære.(1854).13. Brorson . .

er fra Vestsiden af Landet mellem Ribe

og Tønder. VilhAnd.Litt.il.228. -skel, et.

se u. I. Skel 1.2. -sydvest, subst. (glda.

westsudwest (Enklosterbog.(1933).25)) ret-

ningen midt imellem vest og sydvest. JMon-
sen. EenNyttigSøe-Bog. (1735). 25. Frederiks-

borg . , ligger en lille Miil herfra (9: fra

Fredensborg) i Yest-syd-west. Engelst.(Aarh

Frborg.1909.45). Scheller.MarO. || om vind fra

vestsydvest. Bonde -Practica. (1 708) . 71 . vest-

lige Vinde give den mindste Læe under Lan-

XXVI. Kentrykt "/u 19S1

det . , og en Vestsydvest, giver ved uroeligt

Veir ikke den allerringeste. /m.i50i.7Y 20.

-ud, adv. f^7. vesterud; l.br. i rigsspr.) ud
imod vest; vestpaa. Stine satte i Vej vestud.
CFMortens.KA.61. Fra Stokkebro og vestud
tjærebehandles Vejbanerne i denne Tid. Jyd-
skeTidende.^/s 1936.7. sp. 3. -val, en. se u.

II. Val. -vendt, part. adj. som er vendt,

vender mod vest. (stueplanten Dracaena Ro-
10 thiana) staar bedst ved et øst- eller vest-

vendt Vindue, Kaktus skal helst staa i et

sydvendt Vindue. Hjemmet. **/ii 1929. 4. sp. 3.

den ide at give en kirke et ekstra, vest-

vendt kor, et modkor („gegenchor") er ty-

pisk tysk. NationalmusA.1951.61. -vind, en.

(især poet., nu 1. br.) vestenvind. Den milde
Yest-Yind.Clitau.PT.86. *den stridtfrem-

susende Vestvind. Bagges. NblD. 148. Blich.

(1920).XIX.185. Gravl.VF.6. -vold, en.

20 (jf. Vestervold; spec. dels ^: den tyske ie-

fæstningslinie langs Rinen, anlagt i 1934 og

flg. aar. Sal. T. 1941-42.627. dels (jf. -front

2) om voldlinien i Kbh.^s tidligere befæstning.

PoUytl950.7.sp.l. -vært(s), adv. (ænyd.
westwert(s), -wart; fra ty. westwårts, holl.

westwaarts, mnt. westwert (-wart, -wort))

I ) (nu 1. br.) (med retning) mod vest; vestpaa.

Naar een Skipper vil segle uden Rigerne

(0: de danske stater) Vestvert i Europa.

30 DL.4—1—27. Moth.VUl. (to skibe) agtede

at gaae Y estverts. Slange.ChrIV.134. ex-

porten af gotlandsk tjære vestværts gennem
sundet. HistTidsskr.lOR.V1.737. 2) f i forb.

m. fra: (med retning) fra vest. Vahre, som
Vestvert fra føres, som Viin, Salt og des-

lige. Lavsartikler.^'/il707.§9.

Ve-svækkelse, en. (til 1. Ve I.2;

med.) svækkelse af fødselskraften, veerne. Pa-

num.254. Husdyrsygdomme.(1941).567.

40 Veteran, en. [veda'ra'n] flt. -or. (ty.

veteran, fr. veteran ; fra lat. veteranus, gam-

mel soldat, gammel, af vetus (gen. vete-

risj, gammel; jf. I. Veterinær, Væder) om
romerske forhold: soldat, som har afsluttet

sin militærtjeneste og hjemsendes ell. fortsat

gør tjeneste i særlige afdelinger; om franske

forhold under Napoleonkrigene: soldat, som

efter at have gjort tjeneste en vis aarrække

optoges i særlige kompagnier (veterankompag-

50 nier); ogs. i videre anv.: soldat, som har

staaet længe i hæren, ell. i al alm. om per-

son, der har deltaget i en krig, m. h. t. da.

krige spec: soldat, som har deltaget i kri-

gen 1848-50 ell. krigen 1864. JBaden.Tacit.
III. 127. hiin preussiske Veteran, der ved

Jena og Auerstådt tabte sin gamle Laur-

bærkrands til de franske Ørne. Blich.(1920).

XXIII.79. Madv.RS.II.451. (Napoleon) be-

sad ikke mere sine gamle Veteraner fra

60 Austerlitz . . disse Skarer vare alt faldne.

Thiers. Consulatets og Keiserdømmets Hist. XI

V

(overs.l857).667. *Veteran fra Treaarskrigens

Tid. Militær Tidende. 1898.150. 8p.2. Skemaer

til Begæring om Hædersgaven (skal) være
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nøjagtig udfyldte af Veteranerne. JSeA;.iVr.35^

*y10 1913.
II

hertil Veteran-kompagni. Mil
Conv. VIII. 534. Thiers. Consulatets og Keiser-

dømmetsHist.XIII.(overs.l856).214. 2) per-

son, som har en mangeaarig virksom-
hed bag sig, hører til de ældste inden

for en institution ell. et ariejdsomraade, ell.

(1. Ir.) person, som har trukket sig tilbage

fra embede, virksomhed; ogs. om dyr ell. ting,

der har tjent, virket, været i brug længe, som
er de ældste. „Gammel afgaaen Skolelærer".

Leth.(1800).218. Veteranen Abrahamsen, der

saa grundigt kiender vor gamle Littera-

tur. Oe/iL///.322. Rask.Br.I.Ul. den høist-

erfarne og skarpseende Veteran Professor

Rector Bloch. Skoleprogr.Rønne.1838.13. Ve-

teranen blandt Strandveiens Tracteiirsteder,

det udholdende Constantia. VKorfitsen.ES.

22. Andræ hører til vort politiske Livs Yete-

xaneT.HWulff.DR.345. Karl Winsløv hørte

til en yngre Generation end de tre forhen

omtalte store dramatiske Kunstnere, og
disse vare ogsaa allerede næsten Veteraner

ved Theatret, da han 1816 blev ansat derved.

Davids.KK.194. *den prægtigste Karl 1 Af
Havens (o: Zoologisk haves) faa Veteraner

(o: en bisontyr). Kai Holb.ZH. 25. (fodbold-

spilleren N.N.) er snart moden til at gaa
over i Veteranernes Række (o: lægge op).

Pol.yiol920.2.sp.6.

I. Veterinær, en. [vedari'næJr] ogs.

[vedri-] (jf. skriveformen Vetrinær. Kierk.

P.XI,2. 164. KaiHolb.ZH.70. t m. lat. form
Veterinarius. Viborg.DenDa.Veterinærskoles

Indretning.(1792).59.75. ConvLex.XIX.139).

flt. -er. (ty. veterinår, fr. vétérinaire; fra

lat. veterinarius, dyrlæge, ogs., og egl., adj.

(jf. IL veterinær^; afi. af veterinus, hørende

til lastdyrene, til vetus (gen. veteris^, gammel

(jf. Yeter&n), gr. etos, aar; jf. Yæåer; især

fagl.) person, der har studeret (studerer)
videnskaben om husdyrene (i sund og

syg tilstand, behandlingen af deres sygdomme
osv.); som praktiserende person nu alminde-

ligt kaldet Dyrlæge. Hestedoctor, Veterinair,

hvad skal det sige? Er De da ikke en menne-
skelig Boctor. Heib.Poet.VII.74. MdsskrDyrl.
LXI.116. II. veterinær, adj. [vedari-

'næV] (ty. veterinår, fr. vétérinaire; fra lat.

veterinarius, hørende til dyrlægekunsten ell.

til lastdyrene (se L Veterinær^; fagl.) som
hører til dyrlægekunsten, veterinær-
videnskaben. JBaden.FrO. LandbO.IV.779.
Med Bernhard Bang begyndte en glorværdig

Periode for dansk Veterinærvidenskab. Han
underviste i snart samtlige veterinære Fag.

MdsskrDyrl. LUI. 72. veterinær Forskning.

smst.73. det veterinære sundhedsraad,
se Sundhedsraad 2. Veterinær-, i ssgr.

til L Veterinær, IL veterinær; flg. ssgr. kan
nævnes: Veterinær - administration , -anord-
ning, -direktorat, -direktør, -eksamen, -elev,

-fag, -fuldmægtig (o: dyrlæge, der er fuldmæg-
tig i veterinærdirektoratet), -fysikat, -fysikus,

-inspektør (o: dyrlæge, der er inspektør i vete-

rinærdirektoratet), -kirurgi, -kunst, -kyndig
^gode Kuursmede og Veterinærkyndige. Vi-
borg. DenDa.VeterinærskolesIndretning.(1792).

55), -læge (nu sj.: d. s. s. I. Veterinær),
-medicinsk, -politi (om myndighed, bestaa-

ende af politimester og dyrlæge, der fører til-

syn med smitsomme husdyrsygdomme, ell. om
politiafdeling, der i forb. m. politidyrlæge fører

10 tilsyn med ind- og udførsel af dyr m. m.),
-sagkyndig, -skole (spec., i best. anv., om
kbh. skole til uddannelse af veterinærer, op-
rettet ved Fund. »V, 1777; fra 1856 udgørende
en del af Den kgl. Veterinær- og Landbo-
højskole, oprettet ved Lov *lz 1856), -smedje

(jf. Kursmed/, -stand, -studerende, -studium,
-tilsyn, -videnskab, -væsen.

Veto, et. ['ve-to] (ty. fr. d. s.; af lat.

veto, jeg forbyder; især polit.) ret til at for-
20 kaste et forslag olgn.; spec.: et statsover-

hoveds ret til at forkaste en af folkerepræsenta-

tionen vedtagen lov, enten definitivt ^absolut
veto^, eller saaledes at den først bliver gyldig

efter at være vedtaget et vist antal gange (sus-

pensivt ell. udsættende (se udsætte 8) veto);

nejret; nægtelsesret; ogs. om udøvelsen af denne
ret i det enkelte tilfælde (i udtr. som ned-
lægge veto/ i den forrige Nationalforsamling
(o: den franske) debatterede (man) Spørgs-

30 maalet om Kongens YQto.FrSneed.1.398.
den allerunderdanigste Bøn, at . . Deres
Majestæt dog ikke vilde stadfæste samme
(o: et udkast, der er vedtaget af rigsdagen),

men derpaa udøve sit fri, constitutionelle

Yeto\Grundtv.B.II.626. to Almuetribuner (i

Rom) erklærede, at de vilde nedlægge de-

res Veto mod det nye Forslag. JForc/i/iam-

mer.RomerfolketsHist.(1898).203. Berlin.S.II.

25. Forfatningsloven, hvorefter Overhuset
40 kun fik suspensivt Yeto.VerdenGD.IV,2.94.

(spøg.) i videre anv.: „Papa har ikke Veto",
udbrød hun og slog med Nakken, „for han
har aldrig holdt af mig som BuV KBirk
Grønb.KD.173. Veto-ret, en. ret til at ned-

lægge veto. Krenchel.Aktieselskabsloven.(1930).

254. Sal.T.1945/46.1387.

Vette, en. se Vætte.
Vettnrin, en. [vetu'riJn] (skrevet Ve-

turin. se ndf. 1. 57. sj., m. ital. form Veturino.

50 Engelst.(AarbFrborg.l909. 61). jf. Meyer."),

flt. -er. (fra ital. vetturino, til vettura, vogn,

af lat. vectura; især foræld.) m.h.t. italien-

ske forhold: hyrekusk. Oehl.V130. Kunde
vi ret give dette Maleri (o: af Italien),

Alle vilde juble: „Deilige Italien!" men det

sagde slet ikke Theologen eller een eneste

af hans Reisefæller inde i Veturinens Vogn.
HCAnd.(1919).I.191. Bergs.HI.229.

Vevernot, en. flt. -ter. (m. h. t. bet. 1

ei) sml. udtr. som en paa bergamotten (Bom.S.

52), en paa nemrenotten (UfF.); af uvis op-

rindelse; dial.) I) i forb. en paa vever-
notten, et slag i ansigtet, hovedet, en paa
tæven. Frådet gi. Gilleleje. 1934. 104. UfF. 2)
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slag; nu vist kun: lussing; ørefigen. Fruen:
. . „Du seer jo ud, som om Du havde faaet
en „Vevernot"." Svane: „. . en „Vevernot",
hvad er det for een?" Fruen: „Et Øre-
figen, Herr Pastor." Svane: „Høist snurrig
Benævnelse." Alb Hansen. Dalby Præstegaard.
(1866).13. „Nu kan du godt få nogen på
tæven med det samme," sa Jørgen. „Det
kan jeg sgu'n tro, Jørgen. Det skulde da
være Kamilla, der kunde få lov til det, for lo

hvis hun vil stikke mig et par vevernotter,
dem tar jeg med fornøjelse, nu oven på
maden." Hjortø.HE.24. han (fik) en „Vever-
not" i Ansigtet, saa Brillerne gik itu. KayLar-
esn.FraGentofteSogn.(1927).60. OrdbS. UfF.
lilledl.: med saadan ubillig Mistancke gir I

min Dyd en uforskammet Vevernot. Kom
Grønneg.II.5.

Vevl(e), en. se Vævl. vevle, v. se

vævle. Vevling, en. se Vævling.
TC^viiekkende, part. adj. (til I. Ve

1.2; med.) som vækker, fremkalder fødsels-

veer. LeopMeyer.FP.48. JSMøll.MB.603.
I. Vezir, en. se I. Vesir.

II. Vezir, et. se Visir.

V-Form, v-formet, se V- 4.

Whisk, en. se Whist.

liVhiskers, pi. ['vesgars, 'visgars ell. m.
eng. udtale] (nu næppe br. Whisker. Meyer.*

Sganarel.IV48{oo Svedsker), skrevet Wi- 30

skers. Wied.BS.177). (fra eng. whiskers, til

whisk, viske; især lidt gldgs.) skæg paa si-

derne af hovedet; kindskæg, i det lille graa

Oldingeansigt var der mørkebrune Whiskers
helt ned til Munden. Gjel.GL.531. FrPoulsen.

VN.47.
II

om lignende haarvækst hos dyr.

BøvP. 1.299. Almindelige (hos aberne) er

Whiskers, udspredt som en Krave. JFJens.
V0.157. (tigerens) Whiskers var vaade !PoL
*y*1939.Sønd.l0.sp.3.

Whisky, en. ['visgi, 'wisgi] (tidligere

skrevet VS^isky. Søtoft.T.lOl. Blich.(1920).

XXI. 75. Whiskey. Goldschm.Fort.I.131.
Meyer.*), flt. d. s. (EErichs.N.129. CarloAnd.

TA.IOO) ell. (nu ogs.) -er [-isgi'ar] (Hjortø.

OS.89. KnudPouls.B.94). (fra eng. whisky,

forkortet af whiskybae ell. usquebaugh (jf.

Usqvebaugh (Leth.(1800).218. Meyer.*), laant

fra keltisk uisgebeatha , smsat. af uisge, vand,

og beatha, liv; sml. Akvavit) en art (skotsk ell. so

irsk) brændevin, fremstillet af byg, rug og

andre kornsorter, med en røget smag, fremkaldt

ved tørring af malten i aaben røg; ogs.: et glas

med denne drik. Maaltidet oplivedes ved hjem-

melavet dansk 'Whisky.Blich.(1920).XIII.

139. Sodavand og Whisky — det er en skotsk

Drik, som nu er yderst moderne i Kjøbenhavn.

Nans.FR.13. Man skal fodre sine Karusser

og gøre sin Whisky stærkere ! Wied.Fæd.3.

*den femte Vfhisky.JVJens.Di.31. whisky 6o

og soda, se Soda 2. whisky og vand,
d. s. Jørg.11.125. Hil en Whisky-og-Vand bag

Skovdiget smager Cig&Ten. Rørd.F.16. Whi-
sky-, i ssgr. til Whisky; fx. (foruden de

ndf. anførte) Whisky-brænderi, -dunk, -fla-

ske, -pisker (se Pisker 2.1^. -sjas, en, sjus
bestaaende af whisky og (soda)vand. *ved en
munter Whiskysjus

|
blev Regn og Tristhed

glemt. ThBarfod.JB.127. TDitlevsen.BF.149.
-soda, en. (jf. Soda 2; især restaurations-
spr.) d. s. JVJens.RF.91. (vi) bestilte en
VJhisky-Bod3i.Soya.HF.28. -toddy, en. (nu
næppe br.) toddy (2), hvortil er anvendt
whisky. KLars.UR.203.
I¥hi8t, en. [wesd] ('f Whisk. LTid.1736.

540). (fra eng. whist, af interj. whist, tys;

ændret fra whisk, muligvis til whisk, viske)
<{k kortspil med 52 kort, i reglen spillet

af 4 personer (sjældnere 3 ell. 2 personer,

jf. tomands-, tremandswhist «. tomands 2,

tremands samt: de tog sig en tre Mands
Whist. AaDons.MV.177). Spillebog.(1786).

127. *Til Spillebordet Mængden sig begiver,
|

Af Whist og Boston sit Parti man faaer.

PalM.I.21. lære ham at spille en fin Whist.
EChristians.Hj.212. spille whist, se III.

spille 6.3. lukket whist, se IV lukke 4.5.

ren whist, (jf. Grandissimo^ whist uden
trumf. Spillebog.(1900).l. trekantet whist,
se trekantet 2.1. talem.: whist betyder
(ell. er) tavshed, udtryk, der (med henvis-

ning til ordets oprindelse) opfordrer til tavs-

hed under spillet. *„Dyb Taushed" veed man
Ordet: Whist! betyder,

|
Det bvder: „stræb

i Taushed til Dit Meedl" Blich.(1920).VII.71.

PoV''il942.10.sp.4. jf.: Over for Verden spil-

lede ^ZierÆegaardj Whist. Whist betyder Tavs-

hed. TroeZsL.5S'./7/.3Si.
II

hertil ssgr. som
Whist-bord, -kort, -parti, -spil(ler).

li. Vi, et. [vil] (sj. Ve. [ve?] ADJørg.
NK.410. jf. 8aUXXlV.619). flt. d. s. (Arn-

strøm. Vore Middelalderkirker. (1938). 12) ell.

(oftest) -er (Rørd.F.35. AOlrE.NG.337).
(æda. (som del af stednavne) wi, sv. (i sted-

navne) vi, sideform til æda. wæ (som sted-

navn), run. we, helligdom, oldn. vé, d. s. og

(gude)bolig, osax. wih, oeng. weoh, wig, gude-

billede; til got. weihs, adj., hellig, oht. wih

(jf. nht. weihnachten, jul, egl.: de hellige

nætter); besl. m. lat. victima, offerdyr (egl.:

indviet, helliget dyr); jf. III. vie samt u.

Varg 2
II

(uden for stednavne, se fx. Johs

Steenstr.DS.80. Hald.Stedn.95.168) genopt. i

nyere tid til brug i fagl. spr.) gl.-nord.

hedensk helligdom, offersted (se nærmere

AOlrE.NG.528ff.). NMPet.DH.lll.277.Odin :

*Her skal min Kongsgaard skinne,
|

her

vælger jeg mig Wi. SMich.RF.110. Om Viet,

Offerlunden, véd man ikke andet end at

det var en Lund, og at den var hellig.

JVJens.My.III.113. NationalmusA.1949.56.

mangt „gu de vi" blev brændt og ødet.

FrHamm.EK.178.
III. vi, r. se III. vie.

IV. vi, pron. (vij Høysg.AG.57. (tidligere

og endnu dial. (sjæll.) m. lang vokal, se

NvHaven.Orth.187. Kort.138. APhS.VI.107.
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jf. skriveformen vii. Additam.2°149 (Colde-

weys afskrift af Holb. DR. 1745). 1.5 og gennem-

gaaende. Kollerød.(DF.XIV.68). FarumEr.

24) II
afhængighedsform os [(Os] ell. (dial.,

gl.-kbh. (Allen.DS. 11.691), vulg., barnespr.

(se Jesp.Sproget.(1941.)77)) tos fvcos] (Tode.

IX.444. Karker: *„Vor Jarl, som har saa

mange Ting i Hov' det,
|
Og som maa passe

paa vos (Oehl.ND.300: os^ allesammen."
Oehl.(1831).I.74. Udtalen (siger) gjerne: vos
ligesom vi og vores. SBloch.Sprogl.l 59. *Læ
wos aalti blyw ve del Blich.(1920). XXX.
124. Bredahl.VI.40. Wied.BSt.6. Feilb.II.762.

VnivBl.1.385. Flemløse.145. LollO. se ogs. u.

let. 4) ell. (i enkelte tilfælde) enklitisk -s (se

bevares u. I. bevare 6, jf. velbekom's u. vel-

bekomme^.
II

i flg. tilfælde bruges undertiden

os for det regelmæssige ell. opr. vi: 1. (barnespr.

ell. kælende) i forb. m. adj. i udraab som stak-

kels os! 2. som subj.; dels (dial.) i emfatisk,

trykstærk anv. „var I med?" — „vos?" —
„ja, jer!" Feilb. 11.762. Flemløse.145. dels

(især vulg.) i forb. m. flg. bestemmelsesled, i

stilling som subj. Vos andre har kørt vor
(o: rug) inå.Wied.Silh.141. Jeg kunde ønske
at der i Bladet fremkom mere udførlige Refe-

rater fra Generalforsamlinger og Møder, da
det er den eneste Maade hvorpaa os udenfor
København kan følge med Foreningens Kr-

hejde. Dykkeren.1923/24.10. ogsaa han (o:

en kunstkritiker) ser — som os her i „Na-
tional Kunst" — mest paa . . Emnerne.
Kentaur.l934.Dec.26.sp.2. 3. (dagl.) i sam-
menligningsled i tilfælde, hvor det tilsvarende

sætningsleid er subj. (ell. subj.-præd.). de
(o: svenskerne) er meget videre end os

(o: i udvikling, kultur).JPJac.(Brandes.Br.
11.376). De unge véd jo mere end os ældre.

Wied.TK.lll. Også i skriftsproget hedder
det oftest Hans er klogere end os begge
(os alle). Mikkels.Ordf.239. Der var flere fra-

værende end os (sjældnere: end xi). smst.

4. V stilling som præd. ell. egentligt subj.

(i forb. det er os er den opr. form vi nu ikke

brugelig). JBaden.Gram.185. den fattige Pige,

det er Jer, det er os. SophClauss.A.47. Der
er kun os to tilhage. Mikkels.Ordf.237. *de
tvende Klange af Blidt og Haardt,

|
skal

Sangen rumme for ret at melde
|
om, hvad

der inderst er os og vort. Hoffmann.(BerlTid.
yt>1924.Aft.5.sp.3). hvem der blev glad, var
os I

II
t flg. tilfælde bruges undertiden vi for

det regelmæssige os: 1. som del af appos.,

der er knyttet til et led, som ikke er subj.

(især naar vi er subj. for en flg. relat. sætn.).

*o Vee os! Vee os, vi som syndede ! Tro^'eZ.

11.12. Nu afskyr han os, vi, som før var
hans bedste venner. Mikkels. Ordf. 242. det
ligger os i Blodet, vi Reesener. (??/rLemc/te.

S.IV.156. 2. (i mindre omhyggeligt spr.) som
del af sammenligningsled, der er knyttet til

et led, som ikke er subj. *I)u er
|
Et Murmel-

dyr. Er det nu Tid at læse | Sin Aftenbøn
for fattig Folk, som yi? Oehl.L75. 3. (vulg.

ell. jarg., spøg.) som obj. efter lade. *Saa
lae vi da nu være glade. Ny Sangbog.(1844).
176. det spøgende udtryk: la vi så gøre

det da,] Wiwel.366. „skal vi slet ikke arbejde
mer i Dag?" — „Nej du! — Vel? — Lad
\i sludre.'' StellanRye.LøgnensAnsigter.(1906).
22. Lad os hellere gaa hjem en Tur først

. . — Saa lad \i.Strøget.I.[1917].nr.6.3.

sp.3. isæ,r i forb. lad vi det! (ogs. under-

10 tiden (jf. bet. 3.i) brugt m. h. t. den talende

alene: lad mig det !).[OMads.J Studentens glade
Liv—.(1893).51. „Lad os saa gaa hjem." . .

„La' vi de\"Hamann. ModerneTrældom.(1906).
248. se ogs. u. IV lade 10.3. (jf. næste gruppe)
i forb. vi andre: lad. vi Andre gaae ned og faae

os en lille Knægtl Blich.(1920).XIIL150. lad

vi andre endelig ikke indlade os paa at

give dem et Martyrium. Z&/i.*%i92i.l.sp.6.

4. (dagl.) i stilling som obj., hensobj. ell. sty-

20 Tet af præp.; kun i forb. m. flg. pron., num.,
(adi. +) subst. ell. (substantivisk) adj. (jf.

PDiderichsen.DO.il 3). hvem af vilavsbrodre.

Cit.1706. (Vider.L374). det Jordiske Tøi hæn-
ger dog ved vi Mennesker endog i Søvne.
Tychon.(FStiftstid.*ysl775.[3J). Vinden er

ikke vi ulærde Folk god. Cit. 1882. (Fynsk
Hjemstavn.1938.146). Det kunde aldrig falde

vi ældre ind at købe Bøger, der ikke interes-

serer os. Folkeskolen.1927.511.sp.l . selskabet

30 (traadte) i likvidation med vi undertegnede
som likvidatorer. Statstidende. ^*j 1 1951.2.sp.4.

(jf. ovf.l.l5f.) ofte i forb. vi andre: da (bør

husmanden) svare dertil lige ved en vi andre
(o: en af os andre) gkidniiBnd. Cit.1706.(Vider.

1.374). De fleste af vi andre maae være glade

ved det lidet, vi i forrige Tider har samlet.

Langebek.Breve.145. (han) holder sig for god
til at drikke med vi a,ndxe. PRMøll.BL.46.
Hjemme hos vi andre var der kun én Jule-

40 gave, der var noget rigtig wed.JakKnu.
GS.19. Hvordan vil det saa ikke gaa vi

andre? ErlKrist.DH.45. Feilb. || naar en forb.

af vi og flg. pron., num., (adj. +) subst. ell.

(substantivisk) adj. sættes i gen., bruges for-

men vi ikke blot, naar leddet er knyttet til

et subj. (ell. subj.-præd.), men ogs. i andre

tilfælde (naar leddet er knyttet til et obj.,

hensobj. ell. er del af et præp.-led), i disse

sidste tilfælde bruges dog ogs. (men nu mindre

50 hyppigt) formen os („Oite i daglig tale."

Mikkels. Ordf. 256. jf. PDiderichsen.D0.113;
sml. ogs. forb. som vores alles, begges ell.

alles vores osv. u. vor^. Vi Tvendes Reise

blev snart stoppet ved en Bro. Blich.

(1920). XXVIII. 118. den hellige Skrift,

Lærebogen, Catechismus og de andre af

Gud selv og hans Udsendte til vi Menneskers
Frelse givne Yærker. Schack.l 09. *Det er vi

unges Tnr.KMunk.DS.lO. Smagen i disse

60 Pebernødder var efter vi Børns Mening
ganske iortTmlig.AarbKbhAmt. 1930.78. Vi

unges Kaar er der ikke taget meget Hen-
syn til i Forsla,get.Folkeskolen.l931.389.sp.2.

se ogs. StudierDahlerup. 6. ofte (jf. ovf. 1.15
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og 32) i forh. vi andres: Zohra smilede til

vi Andres Minespil. BUch.(1920).XXX.174.
Fader og Moder de blandede sig nu for

Resten ikke meget i vi andres Sager. JoA;

Knu.R.47. saadan noget gaar vi andres Næse
ioThi.AndNx.U.147. eksempler paa Irugen

af os: jeg vil tale om os Gamles Skjødesynd.
[PCJ Zahle. Etatsraadinde Bruun. (1863). 19.

hvorfor de førende Ministre nu har valgt
netop Flagspørgsmaalet til at bringe sig

selv i Fortræd paa, skjuler sig for os andres
Blik.BerlTid.^ytl926.Aft.l.sp.5. se ogs. Stu-
dierDahlerup. 6. (glda. wi(i), æda., sv., no.

vi, oldn. vér, oeng. (eng.) we, oht. (nhi.) wir,

got. weis; til stammen i sansk. vayåm, vi;

hertil en dualis-form: sv. dial. vid, oldn. vit,

vi6, oeng., got. wit |j til os (vos) svarer glda.

oss, woss, ossæ, æda. (o) os, us (Brøndum-
Nielsen.GG.1.159) , sv., no. oss (sv. dial. ogs.

voss^, oldn. oss (os, øss, øs), oeng. (eng.) us,

oht. (nht.), got. uns; lesl. m. lat. nos (nom.,
akk.). sanskr.nns; jf. vor; formen vos skyldes

indflydelse fra vi, vor (jf. Brøndum-Nielsen.
GG.1.350) II

om vor (es) i selvstændig anv.

som (opr.) gen. af vi se vor) 1. persons per-

sonlige pron. i flt. (flt. til II. jegj.

i) brugt om sig selv af flere, der ta-

ler (synger) ell. skriver i forening, ell.

hrugt af enkelt person, der taler (skri-

ver) paa egne og andens (andres) vegne
ell. derunder indbefatter en ell. flere
andre paa lige fod med sig; det fællesskab,

m. henblik paa hvilket ordet bruges, fremgaar

af sammenJuengen ell. talesituationen og kan
variere fra de mindste (to personer), over større

(fx. familie, husstand, forretning, kontor, in-

stitution) til de største (landets indbyggere,

alle mennesker). I.l) i al alm. Giv os i Dag
vort daglige Brød. Matth.6.11. du skal varme
de Erter op igien, som vi havde i Gaar.

Holb.Vgs.1.6. *Adam faldt og vi tillige.

Siub.9. der hvor Svalerne flyve hen, naar
vi have Yinter.HCAnd. (1919). 1.210. *0,

fjerne Barndomstid! som os forlod. PaiM.
IY41. *Husker du i Høst, da vi hjemad
fra Marken gik,

|
vendte du imod mig et

spørgende Blik. Ploug.I.173. *Vi elsker vort

Land,
|
naar den signede Jul

|
tænder Stjær-

nen i Træet med Glans i hvert Øie.Drachm.
DVE.147. Efter mange Dages Choleratem-

peratur have vi faaet Regn. Brandes.Br. I.

298. jf.: (husbestyrerinden frk. Hansen:) „Fi-

sken blir fuldstændig ødelagt I" Roslin: „Nu
kommer jeg. — Vi blir kun én." Frk. Han-
sen: „Damen spiser ikke med?" Roslin:

„Nø — ne]."Soya.AY38. lad os ell. lader
os, se lY. lade 10.3. || om udtr. som gud
bevare os, fri os se bevare 5, III. fri 4.

II i forb.m. alle: vi er alle jyder for vor-

herre, vi er alle mennesker, syndere, se

I. Jyde 1.2, Menneske 3.3, Synder 1. 1.2) sær-

lige anv. af afhængighedsformen os || som
.,etisk dativ" (svarende til II. jeg 2.2). *Alt

kan bruges, j Der krydrer Maden os med

attisk S&lt.PalM.VI.72. nu næsten kun i

imperativiske udtr.: kan du saa lukke os

den dør!
i || i refl. anv. Neh.2.20(se u.

bet. 1.3j. vi staa os selv i Lyset. D&H. Lad
os sige, vi begyndte med et Par hyggelige
Stuer heroppe, hvor der blev spillet lidt

Musik, sunget et Par muntre Sange og dekla-
meret et Par kønne Vers. Hvis det trak,

saa udvidede vi os. Bergstrøm.M.55. vi faldt

10 og slog os
i
vi har ombestemt os > (dial.) som

obj. for en inf.: at tænke os (o: at tænke
sig). JJfF. il {efter lignende brug af ty. uns)

t m. reciprok bet.: hinanden. *Ha Balder!
vi har fundet os\Ew.(1914).III.45. *Ved
Elben vi os satte Stævne. Oehl.XXIII.22.
*Dog — heri vi os ere | Maaskee derfor

ulige,
I

Fordi du er en Dreng, og jeg en
Vige. Heib. Poet. 111. 45. \\ i forb. os nok
(Osnok) brugt som villanavn, se nok sp.

20 1306**.
II

t særlige forb. m. præp. hos (dial.

ved. i Morgen staar den paa Bollesuppe
nere ve' vos.HusogHjem.l912.362.sp.2) os,

i vort hjem, hus ell. vor virksomhed, forret-

ning ell. i vort samfund, land. bliv hos os;

thi det er mod Aften, og Dagen helder.

Luc.24.29. Ligesom man endnu hos os kal-

der slet Viin Kirke-Yiin. Holb.Ep.V\114. *Et
Næshorn findes ej hos os; | Man kalder det

Rinoceros.j46c.22. *Der er ei Leilighed hos
30 os

I

For Gjester af et saadant Slågs.Winth.

SS.50. Lad os . . gøre hvad vi kan for at

fremme Vovelysten, den personlige Evne til

Nybegyndelser, ogsaa hos os. Brandes.XII.
203. ligesaa hos os, se ligesaa l.i. (i)mel-
lem os, under os, se III. mellem 6.6-7,

IV under 16. 1.3) i forb. m. flg. pron., num.,

(adj. ell. pron. +) subsi. ell. (substantivisk)

adj. (se ogs. ovenfor sp.1288^'^^*^^): naar det

flg. led bestaar af et enkelt ord, har dette i

40 reglen hovedtrykket, vi hans Tjenere, vi ville

gjøre os Tede.Neh.2.20. Vi Søemænd giør ei

mange Oxd.Tode.S.120. „Tal Dansk, de gode

Herrer!" faldt Præstekonen hurtig ind, „os

stakkels Fruentimmer kan De jo sagtens

baade kjøbe og sælge paa Latin." jBitc/t.

(1920).XX.18. Har vi To nu ikke i flere

Aar staaet ham bi med Raad og Daad?
Hrz. 1^145. Vi Præster spinder jo ikke Silke.

Brodersen.L.167. der vil komme en Tid efter

50 denne. Det mener i hvert Fald vi Par Styk-

ker, der ikke kan blive trætte af at sværme
for (Dragør). Pol.*/*1944.9.sp. 3. vi menne-

sker, se Menneske l.i. vi pærer, vi svømmer,

se I. svømme 2.1. den vej skal vi alle, se

u. Vej 4.2. 1.4) m. bet. af uhest. pron.: rnari;

i rigsspr. især (m. overgang til bet. l.i) i til-

fælde, hvor ordet betyder: mennesker i al alm.

(jf. Høysg.S.259). et par Handsker for Ex-

empel, som ere os for smaae, naar vi ere

60 varme, er os store nok, naar vi ere kolde,

hvoraf vi let seer, at vore Legemer ere min-

dre udi Kulden. SundhedsMagazin.(1763).5.

vi leve ikke for at spise, men vi spise for

at leve. Lean. Vi kan spytte på en sten så
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længe, til han bliver \kd.Krist.Ordspr.318.

01 er et af de bedste Næringsmidler vi

har. LeckFischer.KM.58. Feilb. Flemløse.155.

LollGr.SO.
II

i forb., hvor vi skifter m. man.
*Man bør ei altid troe, hvad Drømme os

indgive. TFess.5. Man kan, for at holde os

til det nærmeste, ikke forklare sig den
enorme fremgang i det danske samfnnd
(osv.).VorUngdom.l949.115. se ogs. u. III.

man 1.

2) brugt af en enkelt talende ell. skri-

vende person om sig selv, men tillige

med henblik paa andre, der staar i

et samarbejds- ell. interesseforhold til

ham, er hans personale, kolleger, publikum;
ogs. om selve dei fællesskab af denne art, hvor-

til den talende hører. \\ om person, der er

knyttet til forretning, virksomhed, institution

olgn. og taler i dennes navn, ell. om selve for-

retningen osv. (ogs. (jf. bet. 3.1^ brugt i til-

fælde, hvor den talende alene driver forret-

ningen). Jeppe: „Du kand jo sagt borge

mig, mens jeg dricker, som der staar i Ord-
sproget." Jacob: „Vi agter ingen Ordsprog,

Jeppe . . vi har forsvoret at borge nogen."

Holb.Jep.1.6. Anklagede: Det er ikke sandt!

Min Kone kan bevidne, at — Assessoren:

Stille! Vi (o: retten) har ikke noget med
Deres Kone at skaffe. Anklagede: Det kan
De takke Deres Herre og Gud for, Hr. Asses-

sor. £'Zods-J?ans.i96>2/<?3. 55. sp.4. „Min kære
Dreng," sagde Minna rystet. „Du har da
ikke stjaalet fra nogen?" — „Nej, vi stjæ-

ler ikke her," sagde Sivert kry. „Vi sælger

Antikviteter. Det er det, vi gøT\"Buchh.UH.
80. „Ja — vi er jo kun Afholdskafé," suk-

kede hun. JacPaludan.UR.294. det er vore

venner, vi skal leve af, se Ven 6.3. om re-

daktør, journalist olgn. (som repræsentant for

den hele redaktion): *Et Par af vore mind-
ste Critici

|
Den Vane har at sige: „Vi".

Heib.Poet.IX.378. Redactionen vil gjerne

følge den almindelige Skik og beskedent
sige „vi". Men . . i en Reisebeskrivelse eller

i Dagbogen tager man sig den Frihed at

sige „ieg'\Goldschm.NSM.I.97. Vi har i den
Anledning aflagt den yndede Forfatter en

\isit. Bkekspr.1919.10. \\ om lærer (og hans
klasse), befalingsmand (og hans mandskab)
olgn., ell. om selve klassen, korpset olgn. Blieh.

(1920).XXV1.110. (læreren:) Vi skulde i Dag
tage fat paa Bjergprædikenen. Geor^ Jens.

FH.31. „Il Duce," sagde han (o: en italiensk

officer), „befalede os at tage Abessinien, og
vi tog det for Næsen af een og halvtreds
Nationer, der ikke havde noget større Ønske
end vores Undergang." van Paassen. Vanvid-
dets Dage.(overs.l939).141 .

II
om taler, for-

tæller ell. skribent (og tilhørerne, læserne);
især (opr.) som udtr. for at taleren osv. og
tilhørerne, læserne (ligesom) i fællesskab iagt-

tager, oplever, mener noget; ogs. (m. overgang
til bet. 4) m. særlig tanke paa tilhørerne,

læserne. *Nu Folk kun Ægteskab af Inter-

esse giør,
I
Om Elskov derfor vi kun lidet

mælde tør. Holb.NP.AS.^ *Den Sadelmager
havde Ret,

|
Om hvilken strax vi faae at

høre. Wess.88. Betragte vi nu et Sprogs .

.

Udvikling . . da er det, som jeg forhen har
sagt. Molb.NTidsskr.IVGll. og — ja nu skal

vi faae at høre\HCAnd.(1919).I.16. vi ville

derfor lade Chefen blive færdig dermed
(o: at barbere sig) og faae sit Ansigt i

10 Orden, inden vi gjøre hans Bekjendtskab.
Goldschm.R.21. Jordemoderens Line, som
vi allerede har gjort Bekendtskab med. Ege-
berg.M.33.

II
(m. overgang til bet.3; talespr.)

om talende person m. henblik paa dyr ell.

ting, han fører med sig (ell. m. henblik paa
tænkt tilstedeværelse af andre personer). Blich.

(1920).XXV1.114. Kan jeg faa lidt Vand
til min Hest? . . Vi kommer fra Kon-
gens Stdiå.GyrLemche.S.III.42. Saa, Laust

20 (o: en kat), saa skal vi ind og malke. .Aase

Hans.S.8. \\ uden nødvendig tanke paa be-

stemte andre personer, m. overgang til bet. 1.4,

i forb. som der har vi ham, det. i Dal-

målet . . har vi sammenfald af bestemte og
ubestemte former i flertal, og også her har
vi tilbøjelighed til at bruge bestemt form
i (visse) tiliælde.MKrist.FS.lO. Naa, der

har vi den lille Sigersted. ErlKrist.DH.40. se

videre u. IV have 9.3.
||

(talespr.) m. over-

30 gang til bet. 4, i udtr. for et samarbejde, fælles-

skab, hvor den talende i virkeligheden er pas-

siv, holder sig selv udenfor, overlader arbejdet

til de andre. *Der sad han (o: nissen) i en

Bøtte i god Ro og Mag (o: paa flytte-

læsset),
I
Og griinte: „see! vi flytte, — vi

flytte nok i 'DsigV'Winth.VI.263. Læreren:
Grenaa kender vi ikke noget til (o: har

klassen ikke lært om). OrdbS. Konen til sin

Mand: Skulde vi ikke have trukket Cyk-
40 lerne ind, inden det bliver mørktl OrdbS.

3) brugt af enkeltperson om sig selv

uden tanke paa andre. 3.1) {udviklet af

bet. 2; dagl., spøg. ell. jarg.) i al alm. for jeg.

har jeg ham paa min Side, saa har jeg ogsaa
Forældrene; og saa kommer det kun an
paa hvad den lille Stivnakke Antonie vil

sige dertil (o: til mit frieri) . . Vi har gjort

Lykke før hos Smaapigerne. Zfr^-F//. 794.

*See saadan fik vi Bugt med Barrikaden.

50 Hostr.F.30. „gaa Deres Vej!" — Han stod

lidt og knasede Sandet paa Gulvets Lino-

leum. — „Jaja, saa gaar vi," sagde han.

Buchh.UH.94. nu kommer vi, se II. komme
1.9. jf. lad vi det sp.l288*. ogs. m. verbet i

præt. ell. perf. m. præsens-bet.: Naa, saa løb

vi videre, sagde Josefine. Der kom altid et

Par forbudne Sangstumper . . naar Josefine

satte afsted. jBan7.iy.295. saa gik vi (ell. saa

er vi gaaet^
j 3.2) (lignende anv. af glda. wi

60 (Molb&NMPet.Dipl.26. DGL.I.781'), oldn.

vér; denne anv. af fit. af det personlige pron.

i 1. person („pluralis m.ajestatis") først hos

de byzantinske kejsere i 3. anrh. e. Kr., jf.

BT Dahl. Betydnings - Overgange. (1900). 13 /.)
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I

hrugt af fyrster og andre højtstaaende personer
i deres tale ell. (især) i kundgørelser, love osv.

i st.f. jeg. Kongens Brev lød saaledes . .:

Eftersom vor Fader er gaaet bort til Gu-
derne, og vi gjerne ville, at Rigets Under-
saatter maae være uforstyrrede . . saa ville

vi da ansee det for bedst (osv.).2Makk.ll.
22 ff. F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Vi give
eder hermed tilkiende, at vi (osv.). Cit.1721.

(KbhDipl.VIII.508). Vi (o: Napoleon) have
modtaget de gamle Lombarders Jernkrone,
og vi ville sætte den paa vort Hoved forat

styrke og befæste åen.Thiers.Consulatetsog
KeiserdømmetsHist.V. (overs.1846).275. „ Hal-
løj, Færgemand, sæt os over!" — „Du er

alene og siger dog „sæt os over," ligesom
om I var mange." — „Kan du ikke se, jeg

er Bisp?'' Gigas.(StSprO.Nr.62.50). Vi Chri-

stian den Tiende, af Guds Naade Konge til

Danmark og Island etc. etc. Gøre vitterligt

(osv.).LovNr.l01.*U1928. Thi kundgør Vi
herved for Vore kære og tro Undersaatter,

at (osv.).Kundg.Nr.l58^y»1936. Vi Frederik

den Niende . . Gør vitterligt (osv.) . . Vi

bevilge derfor (osv.). Statstidende.^^Uld50.1.

sp.l.
II

vi alene vide, omdannelse af en
udtalelse af Fr. VI som svar paa en henven-

delse i 1835 om trykkefrihedens bevarelse; alm.

brugt som udtr. for en enevoldskonges ell. an-

den egenmægtig persons, autoritets indstilling.

Mau.II.552. Frederik VI's selvsikre „Vi alene

vide
!"
Neergaard.J.I.ll. Hist Tidsskr.lOR.IV

261 ff. jeg kan ikke med disse hellige — de

er saa selvsikre og saa selvglade. Vi alene

\\de\Soya.LJ.27. jf.: Der straalede et „Vi"
over det Tengelsenske Hjem. Dette vi vidste

alene; det gjorde Livets udviklende Menings-
kamp over^ødig. JacPaludan.F.116 samt: det

bekjendte Recitativ: „vi, vi alene." Kierk.P.

1.171. han var trods sin Antibureaukratisme
selv en Bureaukrat og Vi-alene-vide-Mand.

Galsch.H.316. \\ os elskelig(e), se elskelig

1.1. 3.3) (efter lign. anv. paa gr., hebr.; biblJ)

om gud ell. apostel. Gud sagde: lader os gjøre

et Menneske i vort Billede, efter vor Lig-

nelse, lifos.i.26. mig forlænges efter at see

Eder, at jeg kunde meddele Eder nogen

aandelig Naadegave, saa I maatte styrkes;

det er, at vi hos Eder maatte opmuntres
tilsammen ved fælles Tro, baade Eders og

vom. Rom.l.11-12.

4) (talespr.) brugt som fortrolig, især

indladende, nedladende, venlig, gemytlig, til-

tale (i st.f. du (I) ell. De), oftest til yngre

ell. underordnet person (fx. forældre til børn,

lærer til elev, læge til patient, husbond til

tyende). Leander sukker dybt. Jeronimus

(o: Leanders far): „Ja nu sukker vi bag-

efter. Nu finder vi, at vore Forældres For-

maninger har været vel grnndet." Holb.

Masc.II.3. Græder ikke, Jomfrue! .. Jeg

har overlagt een Ting med Gonzalos Søster,

Isabella . . og hvis det ikke lykkes, saa maa
vi gaae lige til og lade os bortføre. sa.DR.

III.l. „vi var ikke som vi skulde være. Vi
var en lille Smule Rasmus — vi blev arrig."— „Nei, det veed Gud jeg ikke \a,T."Oversk.

Com.III.155. Doctoren . . traadte hen til

(patientens) Leie, (og) sagde . . „Ah, idag
er vi en ganske anden Karl! Der er skeet
en stor Forandring med os . . Nu skal vi

nok komme os." Érz.JJ.

I

II.228. CoUegialt.
Forhørsdommeren: „Saa, har vi nu igjen

10 begaaet Indbrud?" Tyven: „Ja, Hr. Dom-
mer, og nu skal vi igjen i Tugthuset." Puncft.
1893.189. man kan høre Folk i deres Tale
jævnlig indskyde et: „Forstaar vi?"BTDahl.
Betydnings-Overgange. (1900) .15. (husbonden
til tjenestedrengen:) „Naa, skal vi saa have os

nogle Tærsk." JørgenNiels.LavtLand. (1929).
31. Jeg hører i Mørket allerede Korpora-
lernes Stemmer. „Kommer vi saa," „Paa
Plads," „Ret ind til Yiøixe." Bønnelycke.Sp.

20 64. jf.: Fruen: — Ved Du, hvad vi har
glemt, Marie? Sukkeret!! Pigen: — Gud,
sikken et Par Fjolser vi er, Yrvie\ Klods-Hans.
1899/1900.232. jeg skal sige os ell. vos
(Kierk.VII.113. JakSchmidt.SP.70. Broder-
sen.L.40), (dagl., nu især dial.) jeg skal sige

dig (jer); sagen er den; (efterstillet:) nemlig.

jeg skal sige os noget: Her var en gammel
Rector i Kiøbenhavns Skole, ved Navn Saxo
(jxa.xamdXiQ,&.Holb.Er.I.4. Jo jeg skal sige

30 os — jeg vilde nu nok snakke med Dem
under fire 0\ae.Hostr.G.18. Vi ejer hele

Himlen i Vestjylland, skal jeg sige os.

KMunk.ND.9. se ogs. u. II. sige 5.3.

rV. vi, interj. [vi?] (ænyd. glda. a vi

(Kalk.I.85.II.442), æda. a wi (Fragm.124),

ænyd. o vi (Kalk.I.85f.III.439.IV.721), glda.

owi (Brandt.RD.I.85.181), æda. o uih (Ma-
riakl.51), ænyd. ævi (Kalk. IV 952) , sv.

uih (se Ideforss.Deprimårainterjektionerna.I.

40 (1928).218f.), fsv. avi, ovi, meng. wi, mht.

wi, oht. owi; lydord, sideferm til V ve; nu
næppe i rigsspr.) I) som udtryk for sorg,

klage olgn.: ve (V3); især i forb. m. andre

interj.: o vi og vok! se vok. 2) som udtr.

for afsky, væmmelse; vist kun i forb. æ vi!

(ogs. skrevet i eet ord æ\i). *En Klumpe-
fodet (o: hest), som det tykke vender ned

|

Paa sine Skinne- Been, ævj! dend er saa

leed. Sort.Poet.74. Moth.Æl. Rose.Ovid.1.92

50 (se u. Veninde 2.8;. NvHaven.Orth.197. Feilb.

III.1043.

via, præp. ['vi(-)(|)a] (oftest tryksvagt),

(eng., ty. d. s.; fra lat. via, ablativ af via,

vej (jf. Viadukt, deviere, konvojere^) egl.

(især jærnb., post., t) angivende en stræk-

ning ell. et sted, der ligger paa en rute som
mellemstation, -strækning (især brugt i til-

fælde, hvor der foreligger flere muligheder for

rejser, forsendelser fra udgangs- til endepunkt):

60 over (II 1.3.3). NordConvLex.*V964. jeg gik

til Kaukasus og Kalmykkerne via Atlanter-

havet, Middelhavet og Sortehavet med en

meget knap Reisehørs. HKaarsb.SK.6. Løber

et Tog uden at standse over Strækningen
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København—Helsingør, bør det anføres, om
Toget har løbet via Hillerød eller via Rung-
sted. D/SS.OrdreM.lP. I anledning af ned-

læggelse af banestrækningen Vodskov- Øster-

vraa ophæves . . den direkte billetudstedelse

i forbindelse med stationer på og via den
nævnte banestrækning. Statstidende.^y»1950.

l.sp.3.
II

(især oj i videre anv., til angivelse

af mellemled, mellemstadium olgn. Det slog

En ogsaa, at han ofte, naar man privat var i'o

i Stue sammen med ham, og en ham nær-
staaende Tredjemand var til Stede — at

han da talte via denne: han søgte med
Blikket stadig denne tredje under Samtalen
med den anden, som om dette faste Støtte-

punkt hjalp ham til at holde Samtalen i

Gang. Nathans.(PoUy,1926.19.sp.l). Klagen
var saa afgaaet og var via (sagfører-JU&adet
blevet oversendt Otto „til Udtalelse". Jac
Paludan.VR.271. her (udtrykkes) en generel 20

Idé ofte via et 'Ekseraipel. BilleskovJ.P. 7. jf.

ChrMøll.(ActaJutl. Y,l .52).

Tiadakt, en. [via'dogi^, ogs. -'dugd!]

flt. -er. (engr. viaduct, /r. viaduc; dannet til

lat. via, vej (se via), og ductus, ledning (vel

efter Akvædukt^) brokonstruktion, især

hvilende paa en ell. flere buer, der fører
over en jærnbane, vej, dal olgn.; ogs.

undertiden (dagl.) om tunnel, undergang (4.2)

under jærnbane olgn. Meyer. ^ gjennem Tun- 30

neler og over YiaåncteT. HCAnd.(1919).IY
179. Hvor Banelinien gaar over dybe, smalle,

men dog tørre Dale eller langstrakte Lav-
ninger i Terrænet, benytter man Viadukter i

Stedet for Dæmninger. Op/B.*7/.S4. Naar en
Bro fører over en tør Forsænkning, en Bane-
linie eller en Vej, hedder den en Viadukt.
Forskønnelsen.1918.102. \\ hertil JZ. a. Via-
dukt-anlæg (Vingehjulet. 1950/51. 62. sp. 2).

Vibe, en. ['vi'ba] (nu kun dial. Vive. 40

jf. Viveæg. Fortegnelse paaByeskriver Birchs
Naturalier. (1763). Bl.r ViveÆg. Ew. (1914).
IY226*'-''(jf.smst.VI.302). sml. Feilb. Kort.

143. DF.X.116 (gl.-kbh. vi"vn som tilnavn).

BornhOS.; sml.: „selv i daglig tale (i det dan-
nede sprog) (siges) wihe.^'' Saaby.(AM.xv)).
flt. -r. (glda. wijbe, æda. wipæ rethæ, vibe-

rede (Harp.Kr.l89), og wypæ som tilnavn

(KrErsl. T.26, aar 1283), sv. vipa, no. vipe,

færøisk vfpa; enten til et ord, der foreligger i 50

mnt. wip, kvast, dusk (jf. got. waips, krans),

og som er best. m. Vippe, ell. (snarere) til et

lydord, der efterligner fuglens skrig (hannens
skrig gengives viu-viu-vip-vip-vipp og hun-
nens Pi-vit, se Lieberkind.DVVII.348; sml.

t vibe, skrige som en vibe (Moth.V145. Rost-

gaard.Lex.V58a), og navne paa fuglen som
Kivit, eng. peewit, fr. dial. ti-huit, se Suo-
lahti.DiedeutschenVogelnamen.(1909).265ff.og
KNyrop.OL.il.23) || tidligere (ved sammen- eo

blanding) ogs. om hærfugl, Upupa, se Dyre-
rim.l06f. DSt.1939.77) \ en i Danmark
alm. vadefugl paa størrelse med en lille due
og med en fjertop i nakken, Vanellus cristatus

(udgørende en slægt af brokfuglenes familie).
*Viben hun løber i Agerren

|
alt med sin

høje Toip.DFU.nr.31.14. Naar Kyllinger og
Agerhøns etc. slaaer feil, maa vi forsøge at
spiise Viber, Strandmoger etc. Holb.Qvægs.
398. *Nu har Viben Æg, |

Pilen dygtig
Skjæg,

I
Og Violen smaat paa Volden pipper.

PMøll.(1855).I.42. *Hen over Engen rendte
snar

|
Med Skrig den lette Vibe. Winth.X.139.

Kjærbøll.452. *Nu er Dagen fuld af Sang,
|

og nu er Viben kommen. Aakj.SV11.70.
||

i forb. m. attrib. adj. ell. som 2. led af ssgr.

om andre nærstaaende vadefugle, lapnæbbet
vibe, Lobivanellus, lapvibe. Lieberkind.DV
VII. 353. polsk, sporevinget vibe, se

III. polsk 2.2, sporevinget. jf. Lap-, Lyng-,
Spore-, Steppevibe; smZ. m. Lomvie.

||
(l.br.

i rigsspr.) i sammenligninger, han gav sig

til at løbe som en Vibe ind ad Huset. Tode.
IX.219. hun var saa ond som en Vibe.

Skjoldb.NM.72. saa arrig som en \ihe. Feilb.

II (JC'^9-) billedl., i best. f. som øgenavn for

person med udstaaende nakkehaar. jf. DF.X.
116.

II
i folketro, varsler olgn., se bl. a. JKamp.

Da.Folkeminder.(1877).227. sa.DF.90. Feilb.

OrnitholFT.XXIX.31ff.; viben er en forban-

det fugl, fordi den ved Jesu korsfæstelse skreg:

pin ham (til straf flyver den urolig omkring
og maa aldrig sætte sig i træer, men kun
paa jorden): Thiele.11.304. Feilb. jf.: Viben
skreg: „piin ham, piin ham!" derfor skriger

den det enån\i..HCAnd.SS.IV.296. Pin ham!
skreg Viben over Kristi Kors. Sval ham!
kvidrede Svalen. Der har været mange Vi-

ber, ogsaa i de neutrale Lande. VilhAnd.FM.
108. viben sJcælder folk ud for tyve: Thiele.

11.304. SjællBond.l6. Feilb. ugifte piger bli-

ver efter døden til viber: Thiele.111.74. Feilb.

11.795. jf.: Det hedder, at Viberne er døde
Pebersvende og ugifte Møer, der sidder og
hujer til hinanden: „Hvi vil' du it?" lyder

det fortvivlet fra den ene Flok. „A tur' it,"

svarer den anden i Elendighed. JFJens.M.
1.175.

II
i talem., bevingede ord. *Viben vil

værge om hvert et Sted,
|
som udi Marken

mon staa;
|
kunde hun end værge det

mindste Sted,
|
som hun skal bygge paa.

DFU.nr.28.75(jf. Dyrerim. 107. Mau.11456.
Blich.(1920).XXI.104 og: den beilende Vibe
reiste Top, sprang ad Plovfurens Ryg og
vilde forsvare den hele 'iii&Tk.Bogan.L126).

han har viber i salt, (nu kun dial.) spøg.,

spot. udtr. for at han er (ell. tror at være)

velhavende. Moth.V144. Nu begynder han
at samle Midler, thi han hår allerede et

Svin i Tøgr, og hår Viber i Salt. Nysted.

Rhetor.41. han seer saa høyt, som han
hafde 10. viber i salte (0: han er vigtig, hov-

modig). NvHaven.Orth.82. Feilb.
II

(dial.) i

navn paa leg: hilde (Skattegraveren.l885.11.

93. Krist.BRL.604. Feilb.), snare (Feilb.),

snære (Krist.BRL.273), snøre (FrKnu.
LB.102), struttes (Krist.BRL.605), vælte
(smst.) (en) vibe, leg m. to ell. flere delta-
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gere, der har et reb lagt i løkker om benene,

hvorved det gælder om ved ryk m. foden at

faa den anden (de andre) til at falde.

Vibe-, i ssgr. foruden de ndf. medtagne
kan nævnes: Vibe-ben, -fod, -rede, -træk,

-unge og (dial.) betegnelser for sne og kulde

efter vibens ankomst, eftervinter (jf. Vibe-
vinterj som Vibe-knog, -knude, -knæk.
-and, en. \. topand, troldand, Fuligula cri-

stata (hvis han har en top af forlængede fjer, lo

der hænger ned over baghovedet). Kjærbøll.670.

DanmFauna.XXIIL122. -fedt, en. (nu
ikke i rigsspr. -fit. Moth.V144. vAph.Nath.
VIII.401). {ænyd. vibefit; navnet hentyder

maaske til voksestedet paa fugtige (af viber

yndede) steder samt til de klæbrige blade (jf.

SV. fettort, ty. fettkraut^* sml. Haarvækst 2,

Iglegræs) $ kødædende plante af slægten

Pinguicula Tourn., især om arten P. vulga-

ris L. (almindelig vibefedt). JrMSc/i.267. den 20

spændende, kødædende Vibefedt . . voxede
i en }iiose. ÉhrencrKidde. HistorienomminMo-
der.(1933).30. -skind, et. (dial.) spøg.,

nedsæt, om tyndt, usselt læder, skind, tøj

olgn. Moth.V145. Vibeskind til Bokse gi'r

revne Lår. Kok.Da.Ordsprog. (1870).nr.l239.

*så skal hun ha' nye Sko,
|
og de skal

være af Vibeskind,
|
for de skal knirke ud

og ind om Sommeren. Krist.BRL.43. Feilb.

-top, en. (l.br. i rigsspr.) I) om vibens 30

fjertop. Feilb. jf.: en halvhundredaarig fal-

met Pebersvend . . med tæt graanet Haar
strøget bagud i en Yihetop. Bergstedt.A.14. 2)

Sf om planter (hvis bæger olgn. har en spore,

der minder om vibens top): vild ridderspore,

Delphinium consolida L. (J Tusch. 72. 297.

Thorsen.187), og nasturtie, Tropæolum (ma-
jus) L. (LDæhnfeldt. Hoved-Prisliste. (1924).

62). -vinter, en. (jf. Storkevinter; især

dial.) eftervinter, som undertiden indtræffer 40

efter vibens komme. FrGrundtv.Fualene.(1883).

16. Fleuron.IN.28. JKamp.DF.91. -æg, et

ell. (i bet. 2.3^ en. (ænyd. wibeeg, vibeg i

bet. 2..3) I) i egl. bet., om vibens pærefor-

mede, brun- ell. sortplettede æg. Moth.V144.
Ew.(1914).IV.226. Bogan.II.93. samle Vibe-

og Vildandeæg. KMKofoed.Bornholmske Sær-

linge. (1934). 164. Feilb.
II

talem. (næppe i

rigsspr.): han har spist vibeæg olgn., han er

fregnet. Krist.Ordspr.627. BornhOS. der skal 50

skarp salt til vibeæg, 0: der maa anvendes

skrappe midler. Mau.8239. 2) hvad der i ud-

seende, ved sin spættede farve minder om vibe-

æg. 2.1) (zool, foræld.) spættet blæresnekke,

Bulla ampulla. vAph.Nath.VIII.401. Fed-

ders.S.I.116. 2.2) (bogb.) sprængpapir m. sorte

stænk paa brunlig bund. Bogvennen.1928.64.

2.3) (jf. Kivitæg, Kongekrone 2, Skakblomst;

2( den som prydplante i haver dyrkede Fritil-

laria meleagris L. (med rødligt spættede klokke- 60

blomster); ogs. undertiden om kejserkrone,

Fritillaria imperialis L. (Husdyrsygdomme.

(1941).272) og andre arter (Moth.Conv.V81).

JTusch.90. Yib-inde, en. se -inde 2.

XXVI. Rentrykt •»/„ 1951

Tiborg, propr. [ivi|b(or'(q)] navn paa
by i det midterste Nørrejylland (der bl. a.

var sæde for Jyllands landsting, jf. u. Lands-
ting 1, Snapsting 1); i særlige forb. og talem.
(se ogs. Krist.Ordspr.502. Feilb.).

\\ (foræld.)
i betegnelser for maal og vægt, som de brugtes
i Viborg: Viborg pund, skæppe, vægt
ofl., se NordiskKultur.XXX.(1936).188.192.
187. Viborg skald, se I. Skald. Viborg
veje (ogs. (skrevet) som ssg.), egl. om de mange
af megen kørsel udhulede veje til Viborg, jf.

Rostgaard. Lex. V58 b samt Viborre -Veie . .

kaldes hule \eie.Moth.V145. sml. ogs. HMat-
thiess.VV25. i videre anv. dels (foræld.) om
dybe furer, rynker i panden, i forb. som der
ligger Viborg veje i hans pande: (PSyv.I.16).
Moth.V145. det forunderlig skønne gamle
ord om det af livet hærgede åsyn: Der ligger

Viborg veje i hans j)a,nåe.FortNut.X.197. dels

(dial.) om mælkevejen. Der er Viborg veje

i a.iten.Krist.Ordspr.502. jf. JKamp.DF.35.
dels (dial.) om de striber, der ofte ses paa
en blikstille havflade. Feilb. \\ saa gaar vi
til Viborg, (især prov.) brugt som udtr. for

at man i terningspil olgn., naar stillingen efter

de to første partier staar lige, tager et tredie

afgørende parti (m. hentydning til Viborg
landsting som domstol ell. til flg. talem.).

OrdbS. jf.: Man var altsaa gaaet „til Vi-

borg", da det kneb (0: ved valget af skønheds-

dronning), og det er jo sket iør. KoldingS0-

cial-Demokrat."/al937.5.sp.2. (nu næppe br.:)

Viborg-degne siges at spille kortet om igien

naar de har forspilt sig. Unde (0: derfra

stammer udtrykket): Vi vill spille det om
igien, som Vi borg-d egn e.iJos/giaard.Lea;.

V58b. Hånd er forsigtig, som Viborg-
piger; de bær altid Vand ind 3 dage for-

end de . . beglør sig. smst.

Vibration, en. fvibra'/o^n] flt. -er.

(tQ ell. fagl.) vbs. til vibrere 1: det at vi-

brere ell. vibrerende bevægelse, svingning. LTid.

1727.173. Tonerne fremvirkes derved, at

Frictionen af en omdreiet Staalvalze, sæt-

ter adskillige . . Metalstænger . . i Vibja-

tion.HCLund.Samler.I.(1803).60. den før-

ste Kjærligheds Symptomer yttre sig ved
anelsesfulde Vibrationer i den Unges Hjerte.

ChievitzARecke.D.15. Et langvarigt Stod .

.

med Vibrationer i som af selve Rummet,
kommer fra Dampfløjten. JFJens.Æ/'\38. )i

hertil (fagl.) bl. a. Vibrations -bord (vi-

brerende bord, anvendt ved fremstilling af

cementvarer. IngBygn.l948.234.8p.l), -dæm-
per (0: indretning til dæmpning af vibra-

tioner, fremkaldt af maskiner. HFB.1936.IL),

-fri ^støj- og vibrationsfri Lokaliteter (paa

et skib). Orlogsværft.159), -massage (mas-

sage med smaa hurtige bevægelser af en en-

kelt finger ell. flad haand. Klinisk Ordbog.*

(1937).519), -sigte (en slags sigte til sor-

tering af skærver og grus. TeknLeks.II.609).

vibrere, v. [vi'bre'ro] -ede ell. (nu sj.)

-te (Gylb.(1849).V153). vbs.-lng (i bet.l:

82
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Jesp.Fon.223. i let. 2.2: MurJernbeton. 331.

TeknLeks.1.595), j/. Vibration. (%. vibrie-

ren, fr. vibrer, jf. eng. vibrate; optaget fra

lat. vibrare) I) (især O ell. fagl.) være i

(især: smaa hurtige, dirrende) sving-
ninger. I.l) i egl. het., om (elastisk) legeme.

Primon.Lexicon.(1807). *De tvende Advo-
cater stirred paa

|
Retfærdighedens Vægt,

som om de vilde
|
Udforske Skjæbnen og

den Dom, de saae
|
Paa Tungens Spids lo

vibrerende at spille. PalM.Y444. \\ om tone-

givende legeme, især streng olgn. paa musik-
instrument ell. stemmebaand: svinge hurtigt

frem og tilbage; være i en urolig svingende,

sitrende, bævende bevægelse, ingen Streng var
sprunget, ingen -vihTeieåe.HCAnd.BCÆ.I.
281. en Ært paa et vibrerende Tromme-
skind. FZor/i<sen.i^. 34. jf.: *Hav og Him-
mel vibrerer som en Banjo. JFJens.Jfi.56.

II
om muskel, legemsdel, som ved muskel- 20

sammentrækninger sæites i en dirrende be-

vægelse. En stum Forfærdelse gjennembævede
de Tilstedeværende ; min Faders Ansigtstræk
vibrerede frygteligt. Bagger.1.23. Karen .

.

besvarede troskyldigt hendes Blik, men der

gik en svag Vibreren om hendes Underlæbe.
AndNx.M.123. Hendes Næseflige vibrerede.

Buchh.UH.123. Min Krop vibrerede, som
om jeg stod under et koldt Styrtebad. /Soj/a.

FH.137. 1.2) om lyd, tone, musik, sang, som 30

den lyder, naar den frembringes af vibrerende

strenge (oftest som vbs. ell. i part. vibrerende^,

denne vibrerende Stemme. Chievitz. FG. 97.

hun sang Salmen af fuld Hals og med en
følelsesfuld Vibreren paa hver Tone. Schand.
F.163. hans tale er vibrerende og stakåndet.

VVed.FF.2. 1.3) om hvad der forestilles at

være i dirrende svingninger, fx. om nerver,

hjerte, sjæl, farvespil olgn. (oftest i part. vi-

brerendej. noget Smægtende og Vibrerende 40

ved Blikket. JLange.BM.11.117. Hans syge-

ligt blottede Nerver vibrerede under alle

Indtryk som Strenge for en Bues Berøring.

EHannover.NA.74. en vibrerende, tempe-
ramentsfuld sammensat Skribent, der saa
stærkt kan gribes af et Syn, at han oplever

en Besættelse. MNeiiendam.RS.69. et sart,

vibrerende F&rves^pil.HaandarbF.1945.36. 2)
sætte i en hurtigt svingende, dirrende
bevægelse. 2.1) CP uden obj., i forb. m. med. 50

Kineseren sænkede Mundvigene og vibrerede

med sine udstaaende Flagermuseøren. fl^eigfc

Kaarsb.HM.61. (han) vibrerer . . velbeha-

geligt med Næsefløjene. Tidens Zmnder.^V12
1930.22. 2.2) (fagl.) bearbejde (lidet vand-
holdig beton) V. hj. af redskaber, der sætter

massen i vibrerende bevægelse, saa den bliver

mere „levende" og bedre udfylder støbeformen.

HFB.1936.192. vibreret Beton. MurJernbe-
ton.331.

TicarinSy en. se Vikar.

Vice-, i ssgr. ['vi'sa-] ell. (gldgs.) ['vitsa-]

(jf. Vits-admiral. Moth.A27). {ænyd. d. s.

(Kalk.V.1181), ty. vice-, vize-, eng., fr., mlat.,

lat. vice-; af lat. vice, i stedet for, ablativ

af et ord, der ikke forekommer i nom.: gen.

vicis (pi. vices^, forandring, gengældelse,

rolle, sted, der er besl. m. vige og Uge; jf.

Vikar osv.) i (især fagl.) betegnelser for per-

son(er) , der (til stadighed ell. i paakom-
mende tilfælde) er stedfortræder(e) for den
ved sidste led betegnede person ell. er inde-

haver af en stilling, grad, der rangerer mer-
mest under dennes; saaledes (foruden de

ndf. medtagne) Vice-borgmester, -brandchef,
-brandinspektør, -brandmajor, -direktør,

-fængselsinspektør, -guvernør, -inspektrice,

-inspektør, -kommandant, -kurator, -mini-

ster, -oldermand, -politidirektør, -præsident,

-raadmand, -skoleinspektør, -statholder og

foræld, betegnelser som Vice- amtmand, -bi-

skop (-bisp), -ekvipagemester, -korporal,

-undervagtmester. || i uegl., især spøg. be-

tegnelser. *Du (0: tandpine) er paa Jorden
Vice-Fanden,

|
Og halve værre end den

anden. Wess.255. Han kan have en Vice-

kone, en Gouvernante, Huusholderske, eller

hvad man vil kalde hende. Tode. ¥65. Jesus

. . har som Vicegud aabenbaret sig for Moses.
Horreb.II.340.

\\
(sj.) i betegnelser for forhold,

fx. Vice-distinktion (om spørgsmaalstegn og

udraabstegn (mods. punktum, semikolon, kolon

og komma). Høysg.AG.184), -navn (prono-

men, stedord, smst.22); jf. Viceembede ndf.

•admiral, en. ^, ;j$J officer af admirals

klassen, staaende under admiralen, men over

kontreadmiralen. Moth.A 27. * Umuligt var
det, først at seile to Miil

|
Til Viceadmiralen,

for at spørge,
|
Om han tillod at nytte Øie-

blikket.Oe/iLZ¥26. Bardenfl.Søm.1.50. -em-
bede« et. (foræld.) embede, i hvilket en per-

son er konstitueret ell. vikarierer. Cirk."'/(il792.

•embedsmand, en. (foræld.) indehaver

af et viceembede. Cirk.'"'/»1792. -formand,
en. næstformand. HjælpeO.633. Lov.Nr.58^U
1887.§7. -kansler, en. {ænyd. vicecant-

zeler) stedfortrædende kansler; en kansleren

underordnet embedsmand; spec. m. h. t. da. for-

hold: se WChristensen.DS.reg. og Sal.^XIlI.

517. -konge, en. (jf. Sættekongej beteg-

nelse for person, der er beskikket til at optræde

i kongens sted, som styrer af provins, stat-

holder. vAph.(1764). Sin første Kongegerning
kom Christiern (II) til at øve i Norge . . i

1602 og fra 1506 til 1612, begge Gange som
Vicekonge med fuld kongelig Myndighed.
DanmKonger.181. betegnelse for den britiske

generalguvernør i Indien, Irland ofl.. steder:

Hjort.KritLit.III.113. Brandes.J.15. •kon-
sul, en. person, der er stedfortræder for en

konsul (ell. generalkonsul) , ell. som varetager

de konsuhare anliggender i et mindre betydeligt

distrikt. vAph.(17'59). Hage.^595. -pastor,
en. {ænyd. d. s. (Kingo. SS.V. 296); foræld.^

præst, der passede et præstekald, hvis indehaver

ikke selv boede paa stedet og kunde passe det,

men havde indtægterne af det. Reskr.^U1740.

Reskr.y*1758. Trap.*VIII.629. Kirke Leks.
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IY846. if. Vicepastorat.72esÅT."/,iS06.
-provst, en. {ænyd. d.s. (Kingo.SS.Y367))
I) stedfortræder for en provst (1). Thurah.B.
112. I sine sidste Aar var Provst H. svage-
lig hvorfor han i 1735 . . androg Biskoppen
om, at en Viceprovst maatte blive udnævnt.
AarbPræstø.1930.56. 2) en til hjælp for regens-

provsten ansat, paa Regensen boende embeds-
mand. CEFReinhardt.Kommunitetet og Regen-
sen.(1862). 62.280. -vært, en. (jf. Sætte-
vært^ en i ell. i nærheden af ejendommen
boende person, hvem ejeren (værten) har over-

draget at passe ejendommen. Holst.R. Lejeren
skal holde sig de Bestemmelser efterrettelig,

som af Ejeren eller paa hans Vegne af Vice-

værten træffes til god Ordens Overholdelse

i Eiendommeii.Jur Formularbog.^329. jf.: I

Københavnsk opfattes en Vicevært almin-

deligt som en Visevært (o: den, der (fore)-

viser hdige lejligheder). KNyrop.OL.III.42.

II
hertil: Viceværtinde. Uglen.*U1857.7.sp.2.

I. Vi<I, et ell. (nu sj.) en (jf.: *al vor Vid.

Holb.Paars.38. den Franske \id.Argus.l771.

Nr.42.4. *Din Yid.Oehl.PSkr.1.82. *min
(men Hrz.D. 111.150: mitj torneløse Vid.

Hr2.AN.253. *denne Yid. Drachm. FÆ. 60.

megen Vid. PDrachm.K.103. jf. u. U-, Van-
vid), [vift] ell. (1. br.) [vUS] (jf. PJernd.TL.
7 samt skrivemaaden Viid. HMikkels. D. 1).

(dial.Yeå. Aakj.VF.237. sa.FB.34. AaPalle-

sen. Fattigmands Lykke. (1925). 81. Feilb. jf.

Seip.L.11.12 samt: i . . lyder som e udi .

.

\id. Høysg.2Pr.20). best.f. -det ['viS'a^ ell.

(1. br.) -et ['viJftaf] (jf. skrivemaaden Videts.

Bødt.SamlD.209). uden flt. (ænyd. vid, ved,

veed, glda. wit, wed, vedt, weeth, æda. wit

(Lund.Ordb. Harp. Kr. 18. 43), with (smst.

112), wijt (AM.), SV. vett, no. vidd, vett,

oldn. vit, jf. oeng. (ge)witt (eng. wit^, mnt.

witte (hvorfra ænyd. wette. DaViser.nr.188.8;

smi. Vidskab^, oht.vfizzi, got.nnvfiti, uviden-

hed; til V. vide; jf. Samvid, Uvid, Vanvid
samt Vits, vittig)

1) (undertiden m. overgang til bet. 4; nu
næppe br.) evne til at sanse, følge med i,

hvad der sker omkring en; bevidsthed.

*Tung i din (o: søvnens) bløde Favn jeg

gleed,
I
Berøvet Vid og Syn og Stemme.

Wess.213. Sigter den Dræbte, før end ha,nd

døer, og imens hånd haver sit fulde Vid,
[nogen for Banemand. DL.6

—

6—15. (han)

var dødssyg, og ikke ved sit fulde Vid.

Molb.DH.1.286.

2) (nu kun dial.) det at være sig noget be-

vidst, være klar over, vidende om noget;

vidende; i forb. m. præp. med ell. uden.
jeg véd ei med mit vid at have giort det,

Moth.V152. uden mit vid og villie. Farum
Er.84.

3) (nu kun dial.) hvad man ved om, kender

til noget; kendskab; indsigt; viden; vist

kun i forb. m. om. *Naar skal man holde

op. Recepter os at give, |
Som kun unyttige

og ey til Fordeel blive; |
Men derimod faae

Vid om Sygens Egmsk&h? Prahl.ST.L173.
Havde han maaske ikke noget Vid om at
være god? Aakj.FJ.132. det vil jo koste
noget, at forskaffe sig lidt Vid om Gartne-
riet. Bregend.BZ7.i2S. Hvad Vid har saadan
en Parris om at være forelsket? ^toun. C/Z).

144. Feilb.

4) (menneskelig) evne til at tænke, ræson-
nere (og handle) paa normal vis; fornuft;

10 forstand; sund sans; ogs.: omtanke;
skønsomhed; klogskab; ofte i forb. m. ord

af lign. bet. som Forstand, Samling,
Sans (se I. Sans S), Skel (se I. Skel 3).

4.1) (l.br.) i al alm. *Du (o: en fangen kon-
dor) basker og tripper, nu hid og nu did —

|

Svandt da den sidste Rest af Dit Yid? Kai
Holb.ZH.40. 4.2) i særlige forb.

||
(nu 1. br.

i rigsspr.) i særlige forb. som obj. for verber;

i forb. m. have. Have Vid i Hovedet. vAph.
20 (1764). hvis Fru Ingeborgs . . vanvittige

Fader ikke har saameget . . Vid tilbage, at

han med sit Riddersværd finder Veien til

dit falske Hjerte. /ngr.Bikf.77.733. miste den
Smule Vid, man har tilbage. DÆTC. Feilb.

jf. u. III. hjemme 2.2: *mon den Mand sit

Vid
I

Har hjemme, og ej drømmer. Sorf.

PSkan.6. Hånd hår ikke sit fftlde vid.

Moth.V152. have vid til noget, have til-

strækkelig forstand til. han . . havde Vid nok
30 til at røgte Kreaturer. jyjens.J.37. han

burde have Vid til at holde Ma&de.EBertels.

D.25. den lille graa Hest, der skønt doven
nok havde Vid til at skynde sig . . og blive

iærdig. HansPovls.HF.71. Feilb. jf.: Mande-
vid: Nogen skal være her og se efter Tore .

.

det bliver dig. Aparte (o: en hund), som
ikke har Mands Vid til Salget (af kurve).

HuldaLutk.L.1.160. ikke have bedre vid:

(drengen havde uforsigtigt stillet høtyven op

40 ad læsset) , fordi han ikke havde bedre

Yid. JVJens.HF.85. CarlSør.S.II.217. Feilb.

bjørnen har ti mands styrke og tolv
mands vid, se Bjørn sp.738^*^ samt Feilb.

IV.42. jf.: *Med sex Mands Styrke, sex

Mands Vid, |
Kom Boemund den Snilde.

Grundtv.SS.II.343. forlise fGrundtv.Optr.

IL180), miste (se ovf. 1.23) ell. tabe
(Bagges. Ungd. 1.201. Oehl.XXIV30. PalM.
VI.16) sit vid.

II
i forb. m. præp. ud af

50 vid og samling, se Samling sp.562**. efter

præp. fra, isæ.r i forb. gaa, være fra

viddet ell. (i rigsspr. især) fra vid og
sans (se u. I.Sans 3.3^ ell. (l.br.) fra vid

og forstand (Skuesp.IV463). Moth.V152.

Gaaer du fra Viddet reent? hvor vil du

hen? Bagges.Ep.41 8. *See deri den gamle,

gale Jøde,
|
Som troer, at han kan aldrig

døe,
I

Skjøndt fra sit Vid forlængst han

døde. PalM.(1909).in.l68. Julirevolutionen

60 bragte ham (o: Steffens) rent fra Viddet.

Brandes.IV208. »Selv jeg undrer mig nu,

at jeg ikke helt gik fra Viddet,
|
Under en

dobbelt Storm baade i Sø og i Siæl. Rubow.

Overs.afOvid:Vers.(1944).21. (nu sj.) i forb.

82*
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uden vid: I staar her, og snakker hen i

Veyret uden Vid og Forstand. Kom Grønneg.

111.382. Mand uden Vid (1871: Den, som
fattes Forstand^ ser ned paa sin Næste.
Ords.ll.l2(1931). jf.het.b: *Jeppe var en

stemplet Mand,
|
Uden Viid og god For-

stand.HMikkels. D.l.
II

i ordspr. naar øl-

let ell. vinen gaar ind, gaar viddet
ud, se Vin, 01. øllet af kanden, vid-
det af manden, se Kande 1.

5) (nu sj.) fond af hundskaler , viden,
aandsevner, som et menneske ejer, ell.

(m. overgang til het.6) stor viden, kløgt,

visdom (og evne til at udnytte den), in-
tellektuel dygtighed, skarphed, skarp-
sindighed. Vid (er) Yidensk&h.Moth.VlSl.
*Hvad ere dog vi Bønder

|
Mod slige lærde

Mænd, som al vor Idret see,
|
I gamle Boger,

og kand al vor Vid belee. Holh. Paars. 38.

al menneskelig Kundskab og Vid meentes
at være indsluttet i (Aristoteles^s) Skrifter.

Suhm.V.41. *Ja, hvor kan, skiøndt I er

døde,
I

Eders Ord paa Tunger gløde,
|

Trodse Vidd og Blok og 'QaaWOrundtv.SS.I.
75. for at give de Uvidende Vid (Chr.VI:
give de vanvittige vittighed; 1931: give de
tankeløse Klogskab). Ords.1.4. Han tog til i

Styrke og uddybede sit Yid. JVJens.Br.71.

ofte i forb. m. Kunst: *De mørke Aanders
Vid og Kunst

|
Skal svinde som en Damp

og Dunst. Brors. 63. *Lyksalig den, som
skjænket blev den Gave

|
I Videts og i

Kunstens lyse Have
|
At plante Skjønheds

Blomst med egen Haand. Bødt.SamlD.209.

jf.: *Vi kiende dine (o: Lokes) Kunster,
I

Din gamle Vid er slidt. Oehl.XXIX.266.
||

talem. (sj.): stort Hoved, lille Yid. D&H.
6) (jf. Vittighed samt Sorø Saml. 1. 117.

PEMulU34f. ConvLex.XIX.154ff. Siib.Psy-

chologie.* (1862). 365 f.) evne til (v. hj. af
stor viden, livlig komiinationsevne, fantasi,

idéassociationer) at kunne sammenstille,
finde ligheds- ell. berøringspunkter
ml. forhold og udtrykke dette paa en in-
teressant, original og underholdende,
vittig, aandfuld maade, ell. i al olm. om
evne til at sige rammende og muntre
ting ; ogs. om selve den aandelige virksomhed

og dens udtryk, meener du, den Franske Vid
er uddøet. Argus.l771.Nr.42.4. Hun (havde)

Følelse uden Affectation, Vid uden Ondskab.
Eahb.Tilsk.1795.592. *Latter, saa sund som
ved Holbergs Vid,

|
Kan ikke med Posten

forskrives. Wi7si.Z).7.65. *Viddets Lyn
|
Og

Lunets muntre Glimt . . henrev mig. Holst.

D.II.136. det danske Vid . . er ikke bredt
overlegent som Englændernes Humor, end
mindre lynende som Franskmændenes Esprit.

Brandes.XY.65. (forf.) lod . . sit Vid glimre
i et ironisk Forsvar for Maskeraderne. A'^y-

strøm.OF.II.205. jf.: Som Instrumentator
udfolder Cherubini en Aandfuldhed og et

Vid, der knapt staar tilbage for Haydns, ja

tidt virker nok saa forbløffende „pikant".

EPanumB.M.II.421. lade sit vid spille,
et spillende vid, se IIL spille 4.3, 10.2.

II. Vid, subst. [vi^a] i forb. paa vid
{vel forkortet af paa vid gab (gavl, væg), jf.

IIL vid 2.1 ; sj.) som udtr. for, at dør olgn.

staar vidt aaben: paa vid gab (se Gab 2.3^.

*Aaret slaar op paa Vid sine Porte:
| Se

dagelang ligger for os Yejen.SMich.D.lie.
under den almindelige Valgrets paa Vid og

10 Gab aabnede Herredømme. EHenrichs.MF.
11.359.

III. vid, adj. [vi^a] (Eøysg.AG.119) ell.

(dagl., ofte for at hindre lydligt sammenfald
m. hvid, især i let. 2 (se ActaJutl.VIII,2.29.

UllaAlbeck.FarligeOrd.(1942).43), ell. dial.)

\\i^ (ved urigtig restitution udfra formen
[vi?] (efter [ri?] = rig osv.) undertiden (som
skrift- og udtaleform) vig. den lille kone
. . trippede bort . . i sin vige, sorte kåbe.

20 Svedstrup.EG.il.240. især i visse kbh. kredse

(som skoler, systuer, manufakturforretninger)
temmelig alm., oftest i intk. vigt [vig^rf].

lidt mere vigt i ærmerne. OrdbS.). intk. og

adv. (jf. ogs. IX. vide^ -t [vid] (tidligere

(og endnu ikke ualm. i het. 2) og dial. (se

Dania. IX. 33. Flemløse.86) m. lang vokal:

vidt. Moth.V145. jf. skrivemaaden vii(d)t:

Rom.ll.l3(ChrVI). Holb.Kandst.IY7. Kom
Grønneg.1.114. RasmWinth.S.141. DF.XIY.

30 68); best. f. og flt. -e ['vi- 83 ell. (dagl., især

i bet. 2, ell. dial.) f'vi'9] (jf.: et Par vie

Buxer. Det ulykkelige Udlæg. (1772). 9). \\
gi.

kasusform (egl. akk. m.) viden bevaret i (æl-

dre) poet. spr. (og brugt uden hensyn til

vedk. leds syntaktiske stilling i sætn.). *Grønt
overalt og Fuglesang . .

|
viden Udsigt og

svale Yind.Oehl.Digte.(1803).222. *Han slog

med stort Rabalder sin Dør paa viden Gab.
Winth.YI.262. *begrændset trindt

|
Af Fjeld

40 Og Enge, straaled viden Fjord
|

I Morgen-
glandsen.Bo?/e.P(S'./.iSS. *Himlen stod paa
viden Gavl. Rich. 11.286. ofte i forb. som
om, paa viden iord.FGuldb.1.99. Ing.RSE.
YII.29; hertil (sj.) best. f. (sml. det vildene

hav u. Y. vild 6.2j i forb. den vid ene ver-

den. Bergstedt.IY 82. sa.TR.96.
\\

gradbøjn.,

komp. videre ['vi-Sare] ell. [Wihdra, 'vibra]

(saaledes altid i bet. C. b og ogs. ofte i bet.

14-16. jf. Jesp.Fon.510 og sml. vidre. Høysg.

so AG. 6. intet widre.LHøyer.G.52. vid're cva

kvidre. HCAnd. SS. XI1. 50) ell. (i rigsspr.

især i bet. 2) ['vi'are] (jf. Deres Kiorte-

ler . . ere giorte paa samme FaQon som
Mandfolkenes, men de ere viere. LTid.1728.

218), (som adv.; nu ikke i rigsspr.) vider |

^forsøge vider. Holb. Intr. 1. 96. saa recom-
menderer hånd mig vider. sa.HAmb.1. 3. jf.\

Feilb.); superl. videst, {glda. vidh, with,;

wijth (Mand.35. Fragm.175. PLaale.nr.l49),\

60 wy (Kvinders Rosengaard. (1930). 111), æda.
With (FlensbSt.28; daf. enf. withæ. DGL.II.
434), SV., no. vid, oldn. vi6r, oeng. wid (eng.

widej, oht.vfit (nht. weit); ^7. VIII-IX. vide, i

III. viden)
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A.,ide almindelige adjektiviske anvendelser.

i) (i rigsspr. (uden for poet. spr.) næsten
kun i faste forh.) som strækker sig (meget)
langt i alle retninger ell. (oftest) til alle sider

i vandret retning; udstrakt; omfangsrig;
stor. l.\) i al alm., om omraade i naturen,
verdensrummet, den viide rumme Søe (o:

det aabne hav) var aaben for sMe.Holb.DH.
11.499. *Naar Øiet standser paa snevre
Muur

I

da længes man efter den vide Natur, lo

Oehl.Digte.(1803).222. En vid Slette, ilfO.

Lærker og alle Fugle jublede over den vide
Eng. Bang.SE.292. *den Sol, der strømmer,
fra Himlens vide llyæly.Stuck.S.26. Paa hin
Dag græsser dit Kvæg paa vide Vange
(1871: vidtstrakt Eng).Es.30.23(1931). m.
(overgang til) neutral bet.: af et vist omfang.
disse Mænd . . ville boe i Landet og handle
deri, og see. Landet er vidt nok for dem
(1931: der er jo Plads nok til dem i Landet^. 20

lMos.34.21. vid mark, se 1. Mark 2.3. det
vide rum, se I. Rum 2.4. især i flg. udtr.,

hvor vid har forstærkende bet., men ofte blot

bruges som et traditionelt attrib.: den (hele)
vide jord, se Jord I.2 (samt 8p.l304*^).

alle vide vegne, se I. Vegne l.i. den
vide verden, brugt som et forstærket (em-

fatisk) udtr. for verden; ogs. om verden uden
for ens hjemsted ell. hjemland ell. om hele

menneskeheden. *Det var om Midnats Tide
|
30

Vor Frelser han blev født,
|

Til Trøst al

Verden vide,
|
Som ellers var forødt. Vægter-

vers.Kl.12. du har nu den Alder, at du ei

længer kan være en Hiemfødning. Den vide

Verden staaer aaben for dig.Suhm.(SkVid.
XI.132). han lod sin Hest sadle for at ride

ud i den vide YeTdQn.Kierk.III.209. *du (0:

Bethlehem) skal atter gøre glad
|
den hele

Verden \iåe.Jørg.BF.75. ordspr.: der er (tit)

trangt rum (1. br. trange rumme. Krist.Ord- 40

spr.nr.6911) ell. snæver plads i den vide

verden. Orundtv.Da.Ordsprog. (1845).nr.2729.

Feilb.III.1038. (jf. u. Yeråen 7.2; l.br.) i

forb. som hvor i den videste verden, hvor i

al verden. D&H.II.557. \\ (jf. u. bet. 6.2 og

u. in. bred l.i; l.br.) i forb. vid og bred.
Naar I komme, da skulle I komme til et

trygt Folk, og Landet er vidt og bredt

fl931: det er et vidstrakt Lmå).Dom.l8.10.

Il (Q), l.br.) substantivisk: i, paa det vide, 50

t verdensrummet ell. (især) den vide (ukendte)

verden ell. den fri natur; ogs. som udtr. for

ubundenhed, rejse ud i det blaa olgn. Millioner

Sole flyde om i det store Yidde.Suhm.II.222.

Drachm.IVll. Kolumbus seilede ud i det

Vide efter Atlantis. VVed.0.167. *ingen sagte

Bølges Slag
|

i det grænseløse Vide. VilhAnd.

GD.115. 1.2) om kreds ell. kredsformet om-
raade: som har en stor radius, strækker
sig langt til alle ell. flere sider, be- ao

tragtet fra et vist punkt som centrum;
kun i faste forb., tildels (jf. bet. b) m. videre

billedl. anv. Herren din Gud giør dine lande-

merke videre (1871: udvider dine Lande-

mærker;. 5Mos.l2.20(Chr.VI). En vid Syns-
kreds. MO. det mest økonomiske transmis-
sionstal vil variere indenfor vide grænser
med de forskellige materialer, PBec/ier.ØÆo-
nomisk varmeisolering. (1949). 5. vid hori-
sont, se Horisont l.i. vid kreds: *Paa den
vide Jordens Kreds . .

|
Savnets tunge Taare

flyder. Thaar.ES.335. paa Jordens vide Kreds
var ingen friere end hdi,n.Mynst.Præd.(1835).
5. nu især (oftest i flt.) om stor kreds (6)

af mennesker (ogs. i komp. videre kredse^;
Mynst.Betr.II.233. Pastor Roed, hvis kjær-
lighedsfulde Hjerte var bekjendt i en vid
Kxeds.ThomLa.AH.63. (hun) havde gjort
sig berømt i en viid Kreds. HFEw.JF.1.48.

denne Middag blev omtalt i vide Kredse.
RNeiiendam.( NatTid."'zl926.M.21.sp.6).
han . . var den eneste Læge i en vid Om-
egn. Pol.ytl942.11.sp.3. se ogs. Omegn sp.

496'^. den eneste Bakke i vid Omkreds.
BechNygaard.GØ.5. \\ om omraade, der over-

skues, ell. mulighed for at se langt til alle

sider ell. (nu ogs., jf. bet. Z) i en ell. flere ret-

ninger, vid udsigt, vidt udsyn, se Udsigt
1.1, Udsyn 2.

2) (mods. snæver I.2; om hvad der danner
ell. indeholder et frit rum, hulrum ell. begrænser

et rum paa alle sider ell. i bredden: hvis
tværmaal ell. bredde ell. rummelighed er

stor(t) ell. af en vis størrelse. 2.1) (i rigs-

spr. især i den l.53ff. nævnte anv. og i faste

forb.) m. prægnant bel.: meget ell. forholdsvis

bred ell. rummelig. Kong Erik . . lod giøre en

viid Grav mellem Hæste-bierget og udi Slye

for at incommodere de BeXeirede. Eolb.DH. I.

557. et stort Vandfald . . styrtede ud gien-

nem en viid Aabning. og flød i Søen.OeW.
Øen.(1824).III.261. Trækullene (laa) i store

flettede Sække med vide Masker. J^eims.

G.6. der skal stort plaster til vid skramme,
se Plaster 1. der er vidt til væggene, se Væg.
ofte (jf. flg. gruppe) om passage: Gaaer ind

ad den snevre Port I thi den Port er viid,

og den Vei er breed, som fører til Fordær-

velsen. Ma«/i.7.i3. (fire) Passager, som alle

vare vide og brede. Schousbølle. Saxo. 238.

*Gjør Døren høj, gjør Porten xid.Grundtv.

SS.111.21. en vid dor. Feilb. snævre Gader

og vide G&der.MartinAHans.JR.191. \\ om
aabning, der kan gøres større og mindre: helt

ell. meget aaben (jf. spærvid^; i forb. paa

vid(t) gab, paa vid gavl, se Gab 2.3, IL Gavl,

jf. paa vid(e) væg u. Væg. || om bekkednings-

genstand olgn.: som ikke slutter tæt til legems-

delen, er temmelig rummelig. Vide bukser.

Moth.V145. naar de enten selv flye eller for-

følge Fienden, kand de ikke komme fort,

efterdi Beenene af de lange og vide Klæder

hindres. Uolb.Herod.290. Figuren er kun ..

iført et kort, vidt Skørt. Glypt.1.29. rundskaa-

ret (vid) Nederdel Hvadhedder det? (1947).

109. 2.2) m. neutral bet., i forb. m. nærmere

angivelse af tværmaalet, bredden ell. rummelig-

heden. Veiene bør at være så vide fra byen.
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at tvende vogne kand kiøre lovlig om hver
anden. Cit.1719. (Vider. III. 283). (klokken)

vilde kun give en dump Klang, naar den
som en Metalkjedel var overalt lige tyk og
\nå. Hallager.302. Rørene er for \ide. D&H.
i forb. m. maalsangivelse: Den nederste Om-
gang var fem Alen vid (1931: Det nederste

Rum var fem Alen hreåt).lKg.6.6. en her-

lig, 12 Tommer vid Guldnr\g. SophMiilLN.
79. (bygningen) var 9 Fag lang og 12 Alen
\id.AarbHards.1940.22. et 20 mm vidt Hul.
Bl&T. (nu 1. br.) det videste brugt m.
adverbiel bet., angivende højeste aabningsgrad.

(elefanten) falder paa Knæe, oprecker sin

Snabel, og gaber det videste hånd kand.
Pflug.DP.Gll.

II
om beklædningsgenstand.

Bormester har foræret hende et nyt Hals-
baand til hendes Hund, men det var noget
for viidt, hvorfor Skræderen er inde at

tage Maal af Hundens H&ls.Holb.Kandst.
IY.7. Skoene ere for vide over Vristen. VSO.
(løjet) var vidt nok i Ærmegabet. ikfarfønJ.

Eans.JR.208. i talem., se u. Særk 2 slutn.

3) om udstrækning i een retning (hoved-,

længderetningen) ell. afstand, bevægelse: lang;
stor. 3.1) om længde, afstand olgn.: lang;

fjern. En vid Afstand. MO. Omegnens Be-
boere i vid Afstand bleve tilsagte. JVPWwe^
NS.150. især i ssgr.ne himmel-, milevid.

||

vide veje, se Vej 5.2. jf. vidt er vej(e)-
mod M. Vejmøde 2. 3.2) (delvis til bet. 1.2;

mods. snæver 1.5^ om bevægelse af lemmer
olgn.: som kræver forholdsvis stor plads, gri-

ber (temmelig) langt ud. Du gjør mine Trin

vide under mig (1931: du skaffede Plads
for mine Skridt). 2Sam.22.37. især (vet.) om
fodskifte hos hest: Flyttes Bagbenene og
Forbenene videre fra hinanden end Ho-
ven er breed, er Fodskiftet vidt. Viborg.HY.
120. PWBalle.R.16. \\ vid i svinget, se

Sving 3.3.

4) (mods. tæt; nu 1. br. i rigsspr.) hvis
enkelte dele ligger, staar forholdsvis
langt fra hinanden; ogs. om række en-

heder: som ligger langt fra hinanden. Plan-
terne skulde sættes i vide Rader. VSO. den
brede Skrift er vid, idet Bogstaverne rykke
langt ud fra hinanden. AlfrLehm.G.20. jf.:

vid Inddrivning (o: af stifter). Skotøjs 0.127.

II
(vet.) om stilling af haserne hos hest: for-

holdsvis langt fra hinanden. H Goldschmidt.

HestensYdre.' (1912).191. \\ om hvad der be-

staar af masker, fletværk; om fiskegarn: UfF.
om sold: se u. II. Sold 1.1-2.

5) udvidet anv. af bet. 1-3. 5.1) om udbre-

delse over et omraade, om tænkt udstrækning.

hans Intelligens spændte over videre Fel-

ter end andre Dødeliges. JPJac./7.22. Tårn-
falken har en vid Udbredelse i hele den
gamle verden. FLZ)?/r./.25(?. (forfatterne) sø-

ger deres Emner over en vid Front. Martin
AHans. (Ansigterne. (1949).9). i vidt om-
fang, se Omfang 3. vid udstrækning, se

Udstrækning 2.2. 5.2) om, perspektiv (3.2),

udblik, indsigt, virkning olgn.: langtrækkende
(og omfattende). (Saint-Simon) er mindre klar

og forstandig end (Faust), men hans Blik
er xidere.Brandes.VI.SS. paa vidt Sigt. LJac.
12 Epistler. (1928). 23. aabne vide Perspek-
iiver. Bl&T. vidt udseende, se «. I. Ud-
seende 2. vid udsigt, vidt udsyn, se Ud-
sigt 2.1, Udsyn 3. 5.3) som udtr. for rumme-
lighed: som rummer, indbefatter meget; meget

\o omfattende (ofte mods. snæver 2). gierningen
er stor og viid (1871: Arbeidet er stort og
vidtløftigt;. Neh.4.19 (Chr.VI). Pengespørgs-
maalet kommer i Veien, og Tænkningen er

da ikke altid vid og storartet nok. Gold-
schm.BlS.II.51. den videste Frihed. Corsaren.
^"'8 1842.6. Den upartiske Erkendelse arbej-

der den videste Sympati i Hænderne. Hø^d.
Psyk.286. (din afsættelse) vil ske under de
videste Hensyn til dig og med den Re-

20 spekt og Agtelse, som du har Krav paa.
Howalt.DB.116. især om beføjelse, betydning,

definition ell. interesse-, kundskabsomraade,
virkekreds olgn.: to af Rigens Raader vare
tagne afsted for at underhandle med Fjen-
den . . med saa vid Fuldmagt at det maatte
føre til Fred. JPJac.(1924). 1.39. naar Ein-
hard lader Godfreds Vold gaa fra Fjorden
Østersalt . . til Vesterhav, viser det jo kun,
at han ikke var kjendt med de stedlige

30 Forhold eller benyttede vide Udtryk. Joj^s

Steenstr.(UnivProgr.1900.1.7). En Definition

maae hverken være for snever eller for viid.

VSO. et vidt Begreb. fiJÆT. I den videre
eller mere omfattende .. Betydning er

Sjælen . . det i en under legemlig Form frem-
trædende Skabning subsisterende levende
Yæsen. Sibb.Psychologie.(1843).2. Lyrik i sin

videste Betydning. Hjort.KritLit.1.97 . Land-
skabsmaleri i videste Betydning. PJo/ianse«.

40 Eckersberg.(1925).22. i vid, videre (se u.

Forstand 3), videste forstand: (en) Idea-

list, der sværmer for . . Folkets Selvstyrelse

i videste FoYstmd.HWulff.DR.332. Kapi-
talisme i vid Forstand som Ophobning af

Rigdom paa Enkeltmandshaand har været
kendt til alle Tider. Blatt.OU. 23.

|| (jf. u.

bet. l.i; nu næppe br.) i forb. som fortælle
i det vide og brede (o: omstændeligt,

bredt) ell. gøre vidt og bredt af noget,

50 tillægge (for) stor betydning, gøre meget blæst^

væsen af noget. *Hvor disse Store dog
lidt kan prale,

| Og giøre vidt og bredt
ingen TinglStorm.FF.32. MO. Nu behøve-
des der kun den letteste Forespørgsel fra

Antonies Side for at faa ham til at tale

i det vide og det brede om sin Forlovede.

Gjel.GD.28. fortælle i det Vide og Brede.i_

S&B.
II

(nu 1. br.) i forb. det videste^
brugt m. adverbiel bet., som udtr. for største

60 udvidelse, omfang, grad. det Videste Sagen
. . kunde drives ad denne Vei, var sik-

kert, at Kongen befalede Cancelliet først

at prøve alle mildere Midler. Grundtv.B.II.

355. 5.4) (sj.) om tidsrum: lang; udstrakt.
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*hun . .
I
den vide Formiddag hendøser.

FQuldb.11.205.
JB. intk. vidt hrugt som adv. (i visse forb.,

fx. i upers. udtr. som der er vidt mellem
dem, ofte vanskeligt at skelne fra let. A ; om
forb. vidt og bredt se u. III. bred l.i (og u.

II. spørge 2.1J, jf. u. bet. l.i ovf.).

6) svarende til bet.l: over et stort om-
raade; i en stor omkreds; langt i alle
retninger ell. til alle sider. 6.1) i al alm.

(jf. milevidt u. milevid; undertiden m. over-

gang til bet. 8). De er jo dog en Mand,
der har reist vidt. Cit.l840.(Hjort.KritLit.

111.200). En saa mærkelig storslaaet Per-
sonlighed som Kingos skal man lede vidt
om. RichPet.Kingo.(1887).437. *Hvor Hyt-
ter laa, staar Hus ved Hus

|
vidt over

Sandets Lagen. LCNiels. LM. 57. hvo som
staar højt, ses vidt, se II. høj 6.1 slutn. i

forb. m. retningsangivende adv.: det mægtige
Træ (o: kristendommen) . . udbredte sin

beskiermende Skygge vidt hen over hdia-

dene. Mynst.Præd 11.34. Der (o: paa taar-

net) kan man vist se vidt ud.Gjel.HS.17.
*følg med paa Foraarstog . . Vidt ud i

Verden! jyjews.C56. || i alm.rigsspr. især
i forb. vidt om ell. (oftest) omkring, i

udtr. for at noget er synligt langvejsfra, for

at færdes ell. ligge spredt inden for en stor

omkreds olgn. *0m Morgenen laaé baade
Kalk og Steen

(
Vidt om paa den grønne

Eede. PMøll(1855). 1.34. Han har været
vidt omkring i Verden. MO. *ingen Mand er

hans Lige
|
Vidtom paa Land og i Stad.

Recke.ND.51. Frit og højt ligger den store

graa Skolebygning med sit røde Tegltag og
syner vidt omkring i Egnen. Børup.(NatTid.
*''/»1923.Aft.l.sp.3). vidt om jorden, land, se

Jord sp.827*'', Land 4.3. strække (sig) vidt

(ogs. i videre anv., jf. bet. 10.2^, se II. strække
5.3-4, 6.1-2.

II
i forb.. m. præs. og perf. part.

(m. overgang til ssgr.). fra den høie Bakke
overseer (jeg) den vidt udbredte Egn. Birch.

11.19. vidt omstrækkende, se orastrækkende.

vidt spredt, se sprede 5.1. 6.2) i udtr. for

udbredelse, især af meddelelser, kundskaber,

kendskab til noget, til store kredse, i stor

maalestok. *Hans Navn berømmes vidt i

norske E.a,vne.Oehl.V1.154. *Den gamle Si-

gurd var en mægtig Mand,
|
Bekjendt for

Rigdom vidt i Norges Dale. Haiich.SD.il.

123. *(kunstnerens) Værker spredes vidt om-
kring. PFaber.VY113.

II
i forb. m. perf. part.

(m. overgang til ssgr., jf. fx. vidtberømt^,

vidt berygtet, vidt bekendt. Feiift. Herrens
Frygt . . gjør dem, som elske ham, vidt
berømte. Sir.l.16. *Det Navn er vidt be-

rømt og vel fortient.Oehl.(1831).lV131.
*Jeg vil sjunge om en Helt,

|
Vidt berømt

ved Sund og Belt.GRode.FU.76. Denne Me-
ning er vidt udbredt. 7*50. Af alle dan-

ske Viser den videst udbredte. //i^nx.^P.

V1.32. jf. u. udbrede 6.3.

7) svarende til bet. 2: med stort tværmaal

ell. stor bredde; rummeligt; bredt, den
voxte, og blev til et viit udskydende viin-

træ (1871: et sig udbredende Viintræ^. £2.
17.6(Chr.VI). træet spreder sig vit ud. Moth.
B340. Snart snerped han (0: en dværg) sig

ind,
I
Snart vidt han sig udbredte. Oehl.ND.

81. jf. bet. 2.2: der var tive alne viidt imel-
lem kamrene (1871: en Brede af tyve Alen^.
E2.41.10(Chr.Vl). især i udtr. som aabne

10 vidt: min Mund er vidt opladt over mine
Fjender, i 5'am.2.i. *Gravhøien aabned sig

vidt, og Valen stod
|
Bleghvid i sin Liig-

særk.Oehl.XXXll.144. *Saa aabned de alle

Smaanæbene vidt:
|
„Vi ere saa sultne, giv

os lidtl" Kaalund.219. Øjnene aabnedes vidt.

Nans.KV.133. Gøgeunge (spærrer Næbbet
vidt op for at lade sig made). Hvad hedder
det? (1947).225. man kan ikke lukke pungen
videre op, end den er, se IV lukke 14.2.

20 med Fortvivlelsen i det stillestaaende vidt
aabne Q\e.Birch.I.104. Døren ud til Nabo-
værelset stod vidt aahen. JPJac.(1924).lll.
184.

II (1. br.) m. h. t. beklædningsgenstand
olgn.: ikke tæt omsluttende, en Krands af . .

Perler, der hang vidt om den rvnkede Hals.

Blich.(1920).XXIY. 205.

8) svarende til bet. 3: langt; fjernt. 8.1)

i al alm-. Vi fløi saa vidt over 0. Heib.

Poet. 11.69. (nu kun i milevidt, se u. mile-

30 vidj i forb. m. maalsangivelse: at faae sine

Breve expederede saa langvejs, hundrede,

tusinde Mile vidt. Blich.(1920).X.160.
||

(nu
l.br.) i forb. vidt ud, dels: langt frem(ad).

jf.: skulde (bogen) komme for liuset, som
jeg af Hr. Justice-Raad Reitzers mig vel

bekiendte langsomhed frygter vil see viidt

ud (0: have lange udsigter).Cit.l717.(Falste-

riana.97). dels: langt ud til siden. Jeg tog en

Tømmestreng i hver Haand, og havde begge

40 mine Arme omkring hende. Jeg holdt dem
vidt ud, for ei at komme hende for nær.

Blich.(1920).Vll.ll. Føres Hesten langs

med de Linier eller Vægge, der indeslutte

Banen, da kaldes dette at ride vidt ud.

PWBalle. R. 167. tilsidst var der Taagens

Ring om Byen, Anelser af Skovrygge og

Højder vidt nde.JVJens.GRM. 8.2) i udtr.

for to ell. flere tings forholdsvis fjerne be-

liggenhed i forhold til hinanden ell. tilstede-

so værelse af forholdsvis stort mellemrum ml.

dem. der er vidt mellem husene. Feilb. De
levede vidt adskilte. F^SO. de to tænder

på tandskiven foran mundåbningen (hos

flodlampretten) er vidt adskilt. FL Z)j/r.//.

13. uegl: vidt adskilte Omraader af Digt-

ningen. BilleskovJ.P. 8. se ogs. skille sp.48*''.

vidt ansat, (vet.; jf. vidøretj. (ørerne) ere

vel ansatte, d. v. s. med passende indbyrdes

Afstand, naar Linier, der tænkes trukne

60 mellem de udvendige Grænser for Ørernes

Grund og de udvendige Øjekroge, ere pa-

rallelle .. løbe de fra hinanden bagtil, si-

ges de at være lavt ansatte, vidt ansatte,

eller Hesten siges at være vidøret. //GoW-
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schmidt.He!itensYdre.(1892).205. \\ i forb. m.

fra. Hånd boer ikke vidt devhai. Moih.V146.
Fix-Stiernerne, som ere saa forskrækkelig

vidt fra 09. Eilsch.Font.198. i rigsapr. vist

kun i forh. vidt fra hinanden. Huusene staa

viit fra hver andre. Pflug.DP.997. Liredan-

net Blad (Folium lyratum) er deelt paa
tvers i flere Flige, hvoraf de nederste ere

mindst og staae videst fra hinanden. Træe-
arter.(1799).329. Linierne staae for vidt fra

hinanden. F/SO. 8.3) (nu kun alm. i forh.

vidt forskellige i ikke-rumlig het., angivende
en høj grad af afvigelse, forskel, uoverensstem-

mehe. Barnet (førte) Forældrene sammen
igjen . . Men der var dog vidt imellem dem
(o: mellem deres tankegang).JPJac.(1924).
11.13.

II
skelle, skille vidt, se skelle 2.2,

II, skille 7.1.
II

i forb. m. fra. vidtfra hentede
Sammenligninger. Jo^SjBrønrfsf.LL.52. f i forb.

være vidt fra, absolut ikke være tilfældet;

være langt fra (se lang 6.ij. Det er viit fra

at ieg kand fuldeligen beskrive (alt dette).

RasmWinth.S.98. hvad Ørum Slottis Byg-
ning belangede, var det mangfoldeligen viit

fra, at Ørums Bygning, var som Westervigs.
smst.141.

II
knyttet som gradsadv. til et adj.

ell. verbum: i høj grad; meget; langt. *0, neil
|

Vidt feilet, eders Herlighed. Oe/ii.Z.i53. vor
Barndom (har) efterladt os et Billede af

Glæde og en Maale-Stok for Lykke, som
vidt overtræffer hvad vi siden mødte under
disse 'Na.vne.Grundtv.BrS.in. Kong Inge

(var) der allerede med en vidt overlegen

Magt.sa.Snorre.il1.301. (hans bøger) falde

fra hinanden i en otte, ti vidt afvigende
Grupper. Vodskov.SS.329. nu vist kun i forb.

vidt forskellig (jf. himmelvidt forskellig

M. himmelvid^; S&B. i Drengeaarene, hvor
hver en Ting i de Voksnes Liv var noget
mærkeligt, vidt forskelligt fra vort eget.

KLars.Ci.4. vidt forskellige Priser. PoL^Vi
1940.3.sp.l.

9) (1. br. i rigsspr.) svarende til bet. 4:

med (store) mellemrum; spredt, paa en
mager Bund synes (det) rimeligere at plante

meget vidt end tæt, fordi en større Mængde
Træer fordre en større Mængde Næring.
Andres.Klitf.374.

10) svarende til bet. 5. 1 0.1) (jf. bet. 6.2)

langtrækkende m. h. t. perspektiv, udsyn, virk-

ning olgn. driftige, vidt skuende Købmænd.
Pol.''/»1942.7.sp.2. Par Lagerkvists vidt

virkende Opgør med Naturalismen, ikfariw

AHans.TS.127. vidt udseende, se II. ud-
seende 2. 1 0.2) (jf. bet. 6.3) angivende, at et

forhold er meget omfattende, har vide grænser
ell. præges af vidtløftighed, bredde, rummelig-
hed. Jeg haver seet Ende paa al Fuldkom-
menhed; men dit Bud strækker sig saare

vidt. Ps.119.96. Man kan jo ikke sprede sig

altfor vidt, naar man . . har et stort Hus at

Tpasse.Leop.OH.75. (forf.'s) Trang til at fatte

vidt og faa alting med. UnivProgr.1946.201.
i forb. spænde vidt (jf. II. spænde 6.4^.*

Stubs Omgang med Mennesker spændte
vidt (0: over alle samfundsklasser). Tilsk.

1934.1.90. (Jessens produktion) spændte me-
get vidt. Brøndum-Nielsen.(Arkiv.XXXVIII.
200). Han spændte vidt, og han naaede
meget. Pol.yil942.4.sp.3. vidt udtrukken,
se udtrække 4. || i udtr. for vidtløftighed i

frernstilling olgn. *spørg ey alt for vidt om
dette.Graah.PT.il.41. spinde noget vidt,

10 se II. spinde 4.1. vidt og bredt, se u. III.

bred l.i. 10.3) som udtr. for at en udvikling,

et foretagende, en proces olgn. er langt frem-
skredet ell. naaet til et vist punkt (se ogs.

bet. 11.2_^. Løvet (var) ungt og lysegrønt,

temmeligt vidt udsprunget oyeralt.Sibb.II.S.

Dette første Forsøg havde ikke ført vidt.

EllenJørg.IIH.6. især i forh. som bringe,
drive det vidt, se II, bringe 3, II. drive

6.2. han osv. gaar for, temmelig vidt,
20 især som udtr. for ikke at holde maade, ikke

holde sig inden for de rette grænser (for pas-
sende opførsel olgn.). Jeg bekiender, lille Per-

nille! at jeg har gaaet noget forvit udi
denne Sag.Holb.Vgs.(1731).II.10. Var hun
ikke gået for vidt og stødt ham helt fra sig?

Eerdal.BL.15. slagord fra 1892: *du gaar
for vidt, Smit. se Vogel-Jørg.BO.536. jf.: jeg

frygter kun for at den Lømmel har kiørt

paa men hånd har haft Svøben, og at hånd
30 er gaaet noget for viidt frem i Sagerne.
Kom Grønneg.11.130. det gaar for vidt,
som udtr. for at noget er overdrevet, for yderlig-

gaaende ell. meningsløst, for galt. din Ufor-
skammenhed gaaer for yit.Holb.Pern.1.7.

*I Fordums Tid gik Troe vel vidt,
|
(Nu

leider! Somme troe vel lidt). Wess.152. at

du vil undsee dig for din kjødelige Fætter,
der saa tidt har seet dig i din hele Nøgen-
hed, det gaaer dog alt for yidt. PMøll.(1855).

40 11.95. jf.: Overdaadighed gaaer vidt nok af

sig selv, uden Opmuntring. OecowT. 77.47.
komme vidt, være langt fremme i, med et

arbejde, i en udvikling, proces osv. Imidler-
tid kom man dog ikke vidt

|
I denne Session;

Man overveied,
|
Aftørred Sved, Parykken

dreied.Storm.D.(1832).268. det var kommet
temmelig vidt imellem os (0: et elskende par).

Romains.Lucienne.[oiiers.l946] .141 . i forb. m.
med til angivelse af hjælpemiddel, fremgangs-

50 maade, hvorved man søger at komme frem
ell. klare sig (i konkurrencen, kampen for

^

tilværelsen osv.). Med Uskyldighed kommei
man ikke vidt i disse Tider. Hauch.VIli
204. han (havde) efterladt hende en Pensioi

af meningsløs Lidenhed . . Hermed skulde

hun ikke komme vidt. SHeegaard.UT.l.
i forb. m. hvor (jf. hvorvidtj. Vil I nu be

gynde paa den politiske Nachtisch, saa

jeg examinere jer hver Løverdag-Aften hvo^
vidt I er avancered. Eolb.Kandst.1. 4. Jea

har mange Gange giort den Erfaring, hvori

vidt en falsk, af Selvqvæleri opvakt, Med|
lidenhed kan føre Yruentimmer. Kruse.For^
tællinger.I.(1822).48. „Nu gad jeg dog nol
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vide, hvor vidt de ere med Tøietl" tænkte
KeiseTen.HCAnd.(1919).L143. hvor vidt
hans Offervillighed gik. S&B. m. overgang
til hvorvidt: jeg gad vide, hvor vidt (o: i

hvilken grad) han kan arbejde selvstændigt I

II
i forb. lige vidt. efter 2 Aars Forløb

(o: to aars privatundervisning) sendte (præ-
sten) mig og sin ældste Søn til Kiøbenhavn,
som vare komne lige vidt i vore Sager.

Prahl.AH.I.lO. være lige vidt, ikke være lo

naaet kengere frem, især m. h. t. overvindelse

af vanskeligheder; trods anstrengelser staa paa
samme punkt; være lige nær (se nær sp.

112^^^). Ja, det er godt nok! Men saa er

vi jo lige vidt. Vi skal jo have en ny Skov-
foged. /ScAand. 5^5. 229. Tallene (o: paa til-

hængerne) blev større og større, men . .

forøvrigt var (man) lige vidt. AndNx.PE.
III.214. V. er lige vidt (o: forstaar ikke

mere end før).BechNygaard.G0.171. \\ i udtr. io

for at gaa uden for sit egentlige emne, bort

fra sagens kerne, jeg var nær gåen for vidt

i min tale. Moth.VI46. det vil(de) lede
os (Hjort.KritLit.1.77), føre os ell. (især)

føre for vidt. Det vilde føre for vidt, om
jeg her vilde gjennemgaa denne Lovs vig-

tigste Bestemmelser. CPalM.0.386. Det vilde

føre for vidt her at gaae nærmere ind paa
dette Spørgsmaal. FfSO. 10.4) ikke vidt,
ikke ret meget; ikke synderligt; i rigsspr. kun 30

t forb. det rager ikke vidt, se III. rage 3.

11) saa vidt brugt i særlige forb. og an-

vendelser (i bet. 11.1-8,5 kan saa være tryk-

stærkt, i øvrigt altid tryksvagt), il. I) ved

angivelse af rumlig udstrækning ell. længde,

hredde, tværmaal. Saavidt skal du komme
og ikke videre. 750.77.72. talem. (jf. bet.

11.2^: „Gud ske Lov, vi kom saa vidtl"

sagde Drengen, han vidste ikke, hvor han
va,T.Mau.II.551. „Gud ske Lov for saa vidt," 40

sagde Manden, da vidste han ikke, hvor
han \eLr.Mau.ll477. Feilb. jj m. flg. a,t-sætn.

Er Arving saa vit uden Riget borte, at hånd
ej inden Aar og Dag kand faa at vide om
den falden Arv. DL.5—2

—

9. nu kun knyttet

til et verbum (verballed): *Saavidt kan ei

Aarerne naae,
|
At de kunne Skoven (0:

spejlbilledet i vandet) bryde, [
Endskjøndt

det nu synes Dig s&a,. Hauch. SD. II. 121.

Porten aabnedes saa vidt, at Søster M.
slap ind. Elkjær.RK.l 4. \\ uegl., m.h.t. tids-

længde, knyttet til et andet adv. Den alminde-

lige Regel for denne Deel af Historien er,

at man i ethvert Rige bør stige saa vidt op

Tiden, som det er fornødent, for at finde

)prindelsen til de vigtigste nu værende Ind-

retninger. JSneed./Tr2(?9. Min Morfars Slægt

"lar, saa vidt tilbage, som det har været mig

Imuligt at følge den, boet i Tistrup Sogn.

~*OPedersen.Barndomsminder.(1937) .8.
1 1.2) ep

(til bet. 10.3^ til et saadan punkt, stadium

(i en udvikling, proces, virksomhed olgn.);

især i faste forb. svarende til de u. bet. 10.3

nævnte, (ofte m. fig. dX-bisætn.). de (sagde)

XXVI. Kentrykt "/„ 1951

til ham: Herre, skulle vi slaae til med Sværd
(o: for at hindre den væbnede skare i at gribe

Jesus)? . . Men Jesus . . sagde: tillader dem
(0: lad dem kun gaa) saavidt (Chr.VI: saa
langt; 1907: ogsaa dette^ ! LMc.22.5i. Saa
vidt lykkedes Forsøget. MO. saa vidt er vi

enige. »SÆB. Saa vidt gik Alting godt. 750.
Cromwel . . var en Slagter-Søn, men bragte
det saa vit, at han blev Ridder af Hose-
h&andet.Holb.GW.(1724).25sc. *Knap er end
saavidt det bragt,

|
At den Vei blev ret

&Qa.gt. Grundtv.Krøn.37. den glade Tro paa,
at vi Mennesker har bragt det saa herligt

vidt i Kultur (udtr. hentyder til Goethe.Faust.
I.v.572-3: *Zu schauen, wie vor uns ein

weiser Mann gedacht,
|
Und wie wir's dann

zuletzt so herrlich weit gehr&cht). ArthChrist.

Engelsk og tyskFolkeaand.(1915).93. gaa saa
vidt (at): Den Begierlighed han havde til

Kloster-Levnet gik saa vit, at han havde
i Sinde selv at blive Munk. Holb.Kh.525. det

gaaer saa vit, at den Gavmund, hånd har
til Tienner, endog tør skrive os Regler for.

Kom Grønneg.11.207. Saxo vidner, at han
gik saa vidt i sin Pragt, at han forødede

hvad de forrige Konger havde samlet. Su/im.

Hist.I.112. *„Fugleskræmser' kaldtes han
|

Af de andre Drenge!
|
Ja det gik saa vidt,

at man
|
Lod ham see for Venge. Bastian.

nr.10.2. komme saa vidt, dels om person:

Det er mig kiært, at vi har faat saadan

lærd Mand her i Byen. Det har vel kosted

ham mangen Hoved-bryden, førend hånd
er kommen saa vit.Holb.Er.III.2. vAph.

(1764). dels om ting, forhold: haver jeg hans

herlige Bibliothec at tilskrive, at baade
dette Verck, og det andet, som jeg hafver

under Hænderne . . er kommen saa vidt.

Holb.Intr.1.4.^ det kan vare længe, før Ud-
viklingen kommer saavidt. Kofoed-Hansen.

DL.146. Sagen er kommet saa vidt, at —

.

Ludv.11.332. især upersonligt: det er (var)

kommet saa vidt (med en), nu er det kom-
men saa vidt, at Borgemestere hedder Excel-

lencer og Præster Eminencer. Holb.Mel.1.3.

er det nu kommet saavidt med dig, at du

maa gaae paa de brede Veie for at faae

dit daglige Brød? PMøll.(1855).II.72. Det

var trist, at det skulde komme saa vidt

med Arrestforvareren (0: der spærredes inde).

MartinAHans.JR.208. være saa vidt (med

en, noget), at — : Det var allerede saa vidt

med Trine, at der maatte tænkes paa Bryl-

lup hen mod FoTSiSiTet.EBertels.D.207. Er

det nu virkelig saa vidt, at man glemmer

gamle Markus (j: en hest). ErlKrist.DH.73.

være lige saa vidt, at — ,
(sj.) som udtr.

for at ens evner, formaaen kun (med besvær)

rækker til det nævnte punkt (og absolut ikke

længere); være lige ell. knap nok at —; være

alt det (at) (se II. al 6;. Han havde meget

travlt, og det var lige saa vidt, at han

saa mig. JohsPalM.DD.349. smst.60. da saa

vidt var passeret, se passere 3. poussere

83
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noget saa vidt, at osv., se poussere 2.1. || i

angivelse af punkt, hvor en fremstilling stand-

ser. Saa viit, om min Moder, RasmWinth.
S.56. Saa vidt om Stykkets Handling. S&B.
især i forh. m. angivelse af, navn paa forfat-

ter, der er citeret ell. refereret: Saavidt denne
fornuftige Skribent, hvilken haver giort en

særdeles og omstændig Dissertation herover.

Holb.Heltind.11.363. Saa vidt Charron. sa.

MTkr.140. Saavidt Lima.n.JohsBoye.H.30.
Saavidt Plinius d. Y.'s Beskrivelse af Vesuvs
historiske Udbrud. — Den næste Forfatter

. . er ?lnt&rch.StSprO.Nr.ll7.18. 1 1.3) (især

o) m. særlig tanke paa grad, maal: i en saa-

dan grad, et saadant maal, omfang; m. flg.

a,t-iisætn.: Saa vidt have vi ikke givet Hev-
nen Rum, at vi skulle gaae vor Sag offen-

sive an, at vi skulle give Stik for Stik, og
betale raat med ilde sødet. Langehek.SA.7.
tæmmer saa vidt eders Vrede, | at I kan
høre den Fremmedes Bud. Gjel.HS.29. hvis

jeg kan faa Onkel til at gøre sin Indflydelse

gældende, bare saavidt, at Staten ikke køber
hans Baad, førend de har set dinl ERode.
S.ll. Han er nu saa vidt helbredet, at han
kan være nogle Timer oppe. F/SO. 1 1.4) ikke
saa vidt, (dagl., især dial.) ikke ret langt

ell. ret meget. Skoven strækker sig ikke saa

vidt (o: ikke ret vidt). VSO. det havde jo

ikke saa vidt at sige, hvem jeg fik. Korch.

Godtfolk.(1920).71. det rager ikke saa vidt,

se III. rage 3. 1 1.5) (l.br. i rigsspr.) i hoved-

sagen; i det store og hele; (saa) nogenlunde;

naar alt kommer til alt; for saa vidt (se bet.

12.1 slutn.). Nu troer jeg nock, at jeg saa

vidt kand passere. Holb.Kandst.I.l. Justinia-

nus har saa vidt ret, thi det var en brav
Mand. 8mst.V2. De Ord Vocal og Consonant
ere . . nogle Termini familiares, og enhver
veed da saavidt, hvad samme Ord ville

sige. Høysg.Anh.6. han er saavidt rask og
livlig og kunde endnu tage Deel i Verden;
men det gjør han ikke.Gylb.IX.9. i Sep-
tember 1894 var Opmaalingen, Nivellerin-

gen og Stationeringen saavidt færdig paa
hele Strækningen. JernbaneT.^^/al937. 6. sp.2.

jf.: „hvordan er hun fornøjet med sin Am-
me?" — „Jo, saa vit, hun har Melk nok i

Brysterne."Holb.Bars.II .4.
||

(dial.) saa godt

som; næsten. Der var i de Tider saavidt al-

drig en Dag, uden at der var noget galt (o:

noget spøgeri). Korch.LL.146. Jeg kaa saa vidt

næsten ette faa begyndt. sa.Godtfolk.(1920).

128. 11.6) (sj. i rigsspr.) m. tids-bet.: indtil

videre (se u. bet. li.i). For at icke giøre jer

imod, vil jeg beholde dend (o: ringen) saa
viit, og levere dend igien en anden gang.

KomGrønneg.1.114. de Svenske (blev) saa-

vit stille. Slange. Chr IY 65. 11.7) saa vidt
(som) som indleder af bisætn. (ell. i forkor-

tede ndtr.); udviklet af tilfælde som flg. (hø-

rende til bet. 11.1-3^; Denne Magt strækker
sig saa vidt, som Selskabets Øiemerke gaaer.

JSneed.VII.67. Kun at vi, saavidt (Chr.VI:

Dog i det, hvortil^ vi ere komne, vandre
efter den samme Regel.Phil.3.16. *Landet,
saa vidt som Øiet kan see,

|
Hylles i bløde

Tæpper af Snee.Hrz.D.IV154. Optegnelserne
ere blevne benyttede, saa vidt de række.
VSO. saa vidt vore Kræfter strækker til.

Bl&T.
II

indledende en bisætn., der udtrykker

at man dømmer ud fra egen viden, erfaring,

sansning og tager det deri liggende forbehold;

10 i mer ell. mindre faste forb. m. verber, bl. a.

dømme, erindre, forstaa, se, skønne, vide
(se ogs. u. disse verber). Så vit ieg kand
dømme. Moth.S 8. så vit ieg kand forståe.

smst. saa vit jeg kand see paa Hr. Svoger,
saa trækker ingen ham let op.Holb.llJ.il.5.
*„Er du alt færdig, kiære Ven?"

|
. . „Saa

vidt jeg troer, er jeg nu ganske færdig."

Oehl.XVIII.258. I Aarhuus fik jeg ikke seet

mig meget om; men saavidt jeg saae Byen,
20 fandt jeg den i det Hele temmelig vel byg-

get. Molb.Dagb.218. Hun lo ikke, saavidt jeg

kunde opdage. Buchh.UH.83. saa vidt jeg

forstod paa Frøkenen, saa skulde hun ud til

noget Familie. Soya.LJ.33. (nu sj.) i forb. m.
som: Så vit som ieg kand skønne, begribe.

Moth.SS. saa vit som jeg kand erindre, saa
er jeg Jeppe Nielsen paa Bierget en af Ba-
ronens Bønder. Holb.Jep.11.2. saa viit som
jeg kand see, elsker han hende heftig, sa.

30 LSk.IV.l.
II

angivende hvad noget omfatter,

har henblik paa; i forb. saa vidt (noget) an-

gaar, nu olm.: hvad (noget) angaar. Høysg.
2Pr.21(se u. angaa B.2). saa vidt mig an-

ga&er.vAph.(1759).377. i sætn. m. person-

betegnelse som præd.: (betragtet) i sin egen-

skab af, i sin sHlling som; ogs.: eftersom han
er (osv.); nu alm.: for saa vidt som (se bet.

12.2^. saa vidt een er en Philosophus, bør
han høre alting, men saavidt han er en

40 Theologus, bør han stoppe sine Øren mod
alt hvad som siges. Holb.MTkr.225. Thi jeg

taler til Eder, I af Hedningerne; saavidt

(Chr.VI: saa viit som; 1907: For saa vidt^

jeg er Hedningernes Apostel, ærer jeg mit
Embede. i?om.ii.J3. (sj.) saa vidt som itid-

ledende et enkelt led: saa at man ikke ander-

ledes kand dømme, end at han, saavidt som
Regent, bør have et stort Fortrin for de
andre. Holb.Ep.Il.365. \\ i den grad, udstræk-

so ning noget er tilfældet; ogs. m. overgang til

flg. gruppe. Dersom det er mueligt, da haver
Fred med alle Mennesker, saavidt det staaer

til Eder. Rom.l 2.1 8. Saavidt det lader sig

giøre. VS0.VI.12. i forb. m. som: saavit som
Maanens ringe Lysning tillod mig at skjønne.

Ew.(1914).IV99. det glædede hende, at hun
var kommet, saa vidt som noget kunde
glæde hende mere. AaDons.S.lO. f saa vidt

som .... saa vidt . . , i samme grad som . .

.

60 i samme grad .
. ; jo mere . . des mere. Men

saavit som hånd fick den (o: en fortryllet

kjortel) slidt af sig, saa vit ref hånd baade
hud og kiød af med. Dumetius. 111. 65 d. i

subjektløse sætn.: saa vidt gørligt, se gør-
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lig 1. saa vidt muligt ell (nu vist mindre
ir.) saa vidt som muligt ett. (gldgs.) saa vidt
muligt er (Moth.SS. Pflug.DP.931): Tycho-
nis Broder Steen Brahe . , søgte vel, saa vit

som mueligt at hindre denne Forfølgelse.

HQlb.DE.II.577. at angre, afbede, og saa-
vitsom mueligt at rette den (o: en daarlig
vane). Ew. (1914). lY 275. Er det saa ubil-

ligt, at Hvermand saavidt muligt selv ny-
der Frugterne af sit Arbejde? Le/im.///.i25.
til et betryggende Forsvar af Sjælland vil

det saa vidt muligt være i sin Orden at
regne med 6-6 Regimenter. Tilsk.1932. 1.407.

II
under forudsætning af; forudsat; i det til-

fælde at; naar; paa betingelse af; hvis; ogs.:

eftersom; da; nu; almindelig 'it: for saa vidt

(som) (se bet. 12.2^. Det Ord Brød, saavidt
det betegner kun en Slags Spise, kan ikke
nævnes med T&l.Høysg.S.O. Magt er en stor

saa vit, som hånd haver giort Skade. DL.
6—17—25. Han fik Løfte om Erstatning,
for saavidt som han kunde bevise sit Tab.
MO.II.633. forsaavidt (hans) Artikel er et
Udtryk for hans personlige Syn paa For-
budssagen, synes han ikke at ville gaa i

Breschen for denne Form for Ædrueligheds-
arbejdet. 5eririd.V4i92i.^/f.4.sp.2. uden (se

uden l.i) ell. undtagen for saa vidt ^som
10 ell. (tidligere) at^; det er ikke mig kjert,

undtagen for saa vidt at det har moeret
mig.PAHeib.Sk.III.334.

\\ i betragtning af;
eftersom. Hun var mig for saavidt over-
legen, at hun kjendte Terrainet hedst. PMøll.
(1855).II.105. De er mig dog forsaavidt
ingen Fremmed, som jeg tør kalde mig en
god Ven af Deres . . M&nd. Gylb.(l 849).Y265.
det samme kan for så vidt også siges at
have været tilfældet hos os, som jo endnu

Egenskab, saavidt den giver Leilighed til 20 i Valdemarernes tid høvdingerne selv fører
at giore meget goåt.JSneed.'VII.437. Saa
kom den store Festdag og med den de store

Mænd med deres Koner, saavidt de havde
nogen. Tops.11.1 16. * (Jesus) vandrede om i

det hellige Land, | saa vidt St. Markus er

sand. LCNiels.VLM.21. Mine brødre ser ikke

på mig, så vidt de kan blive fri. Hjortø.

UFS.55.
12) i forb. for saa vidt (undertiden skrevet

for saavidt ell. forsaavidt^. 12.1) (udtalt for 30 Skole. Rubow.LK.43.

deres hsLnnei.ADJørg.II.113. nu oftest di-

rekte forbundet m. bisætningen: Jeg kiender
ham for saavidt, at vi har tient ved Armeen
sammen. Wond.Siedm.5. For saa vidt alting

i denne Verden fra en vis Synspunkt er

tragiskt, vilde det være undskyldeligt, om
man gxddd.Bagges.L.1.266. Æstetikken inter-

esserer os, for saa vidt som den er skreven
af en . . Partigænger af Oehlenschlågers

'saa vidt ell. for saa 'vidt^ i selvstændig anv.,

m. adverbiel bet.; egl.: hvad det nævnte an-
gaar; med hensyn til dette; indtil ell. paa
dette punkt; i videre anv. som udtr. for, at

man godt kan indrømme ell. gaa med til noget,

godt kan forsvare at bruge et vist udtryk (om
end med et vist forbehold, en vis nølen): for

den sags skyld; saadan set; paa en maade;
egenHig. „Staaer der ikke med reene og

C komp. videre i særlige anv.

a,. i særlige anv. som adj. (som komp. til

bet. A, især opstaaet i tilfælde, hvor adv. vi-

dere (se bet. h) er opfattet som adj.).

13) (jf. bet. 3) som gaar, strækker sig

længere (frem, bort), til et fjernere
punkt; især (m. overgang til bet. IA) om be-

vægelse, rejse: Folket giorde sig opsetzig og

sagde sig i mine Øyne fra videre Reise med
tydelige Ord (paa en kuffert) .. Monsieur 40 denne io\\e.Æreboe.l92. Kuglen ramte paa
Menechmus . . Hvad siger De nu?" — „Det
er for saavidt sandt nok . . men det er

aldrig mit Signet." Skuesp.V.91. Det er nu
Altsammen, forsaavidt, ret godt, men dog
ikke Noget at reise til Engeland og pøni-

tere i London for. Grundtv.E.96. Det hele

er altsaa for saa vidt ligegyldigt. ./VJens.

D.143. Mellem os er Ord overflødige for

saa vidt. KnudAnd.HH.38. For saa vidt kan

sin videre Vej en Ko. D&H. Paa vor videre

Vandring kom vi gennem Østre Anlæg.
PoV*U1929.7.sp.5.

14) som er, betegner en fortsættelse ud over

det nuværende stadium (i sa. retning, mod sa.

maal), ell. som er, betegner en udvidelse, for-

øgelse m. h. t. omfang, mængde, antal; fort-

sat; yderligere; henh.: udvidet; større;

mere; i forb. m. flt.s-ord: flere; ogs. m. særlig

man sige, at Danmarkskrøniken (0: Saxos) 50 tanke paa det tidsmæssige: fremtidig; kom
er annalistisk. 0/''rm. Zyi^f. 72. 12.2) (udtalt

for saa 'vidt^ brugt i forb. m. flg. bisætn.

(enten uden konj. ell. indledt m. som ell.

(nu sj.) at^ angivende en vis begrænsning

af et udsagns rækkevidde. \\ angivende hvad

noget omfatter, har henblik paa: saa vidt

(se u. bet. W.i); i sætn. m. præd.: Kongen,
for saa vidt han er Konge.vAph.(1764).199.

II
(nu næppe br.) angivende eventuel util

mende; senere. 14.1) i al olm. Efterat dette

Slag var holdet, arbeydede Terausin paa
at sætte sig udi forsvars Stand imod videre

OverisAd.Holb.Hh.I.lO. de videre Raadslag-

ninger til Landets Bedste og Forsvar. B/tcrt.

(1920).XV.39. (han) maatte gjøre smaa Rej-

ser . . i Anledning af de videre Planer,

han havde lagt for sin økonomiske Fremtid.

Tops.II.136. andet eller videre Wa.rsc\. DSt.

strækkelighed af egen viden, erfaring osv.; eo 1922.133. Vil han (o: formanden) tage vi-

nu: saa vidt (se sp.UW^); i forb. som for dere Del i Forhandlingerne end den, der

saa vidt jeg ved, se V vide 8.3. || i tilfælde hører til Formandens Virksomhed som saa-

af; under forudsætning af; forudsat; i fald; dan, maa han overlade Forsædet til en af

}ivis; dersom, da forfølgis hånd som Tyv for Næstformændene.Forrefmngsorden/. Landsat«-
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get.(1926).§5. i Fortællingens videre Forløb

vender den personlige Deltagelse . . tilbage.

EFrandsen.SC.il.65. jf.: „Kand du nu kuns
holde vildere Miiner." — „Hvilken Snak,

ligesom jeg ikke er vandt til Håndværket."
Holb.llJ.IY5. videre skæbne, se Skæbne
2.2. i forb. som frifindes, frifindelse for
videre tiltale, tidligere brugt (jur.) i

domme som udtr. for, at der ganske vist ikke

er tilvejebragt fuldt bevis mod den paagældende,

saa han kan dømmes, men at der dog har

foreligget en stærkt grundet formodning om
skyld. Baden.JurO. Lovyil868.§5. nu især

uegl., i forb. som slippe for videre tiltale

olgn., se u. I. Tiltale 2.1. give, faa, modtage
en videre uddannelse, se Uddannelse 2.

II (jf. u. bet. li.i) i særlige forb. m. præp.

i Værelserne er tre Bielegger- og syv Vind-
ovne, med videre Muur- og Nagelfaste

Pertinentier (o: tilbehør). Adr.^yzl762.sp. 9.

indtil videre besked, se Besked 2, i forb.

m. uden: Finder Manden een af sine Qvin-

der u-tro eller mistænckt, maa hånd uden
videre betænckende hende ned-sable. P/?Mgf.

DP.861. Uden videre ioxhdi\mg.Moth.YU5.
I (gjorde) bedre, om I betalte mig mine
hundrede Rdlr . . og det uden videre Nølen.

Skuesp.III,1.92. uden videre Yrøvl. D&H.
uden videre omstændighed(er), se Omstæn-
dighed 4.2. uden videre omsvøb, se Omsvøb
3.2. uden videre proces, se Proces 3.3. 14.2)

i forb. m. nægtelse: ikke mere, yderligere ell.

flere (undertiden m. overgang til bet. 15j. Der
gøres ingen videre breve (o: dokumenter)
hehoi.Moth.V145. han vilde dog ikke skride

til videre Fiendtlighed, førend han (osv.).

Holb.Hh.I.ll. jeg havde nær glemt, jeg var
her i en Andens Ærinde. Saa har I ingen
videre Hilsen (o: ingen anden besked) at

bringe Ehhe? Nordlyset.XI.(1829).134. Endnu
var han ikke begyndt at søge videre Om-
gang med Familierne der paa Egnen. JPJac.
11.243. 14.3) i substantivisk anv. (uden for

forb. det videre nu især i tilfælde, hvor vi-

dere staar paa overgangen til ell. kan op-

fattes som adv.; om faste forb. se bet. 14.4^.

Med videre burdte jeg vel ikke at spilde

Deres Excellences dyrebare Tid. Gram.Breve.
157. naar Du nu er bleven konfirmeret . .

saa skulde Du komme og være et Aars Tid
eller to hos min Kone og mig og lære noget
videre i København. ZLars./S'J..35. || CP Det
Videre skal jeg nok besørge. FuSO. Det
videre om denne store Renæssanceskikkelse
. . kan læses i min Bog „Romerske Helgen-
billeder". Jørgr.DjB. 68. Jeg skal indberette

det passerede til Inspektøren og la ham
foreta det \iåexe\CHans.BK.98. || ofte i

forb. m. nægtelse (jf. bet. 16 og 22.z) ell.

uden (jf. bet. 14.4^. hvis han ingen Efter-
stræbere havde haft, havde han ladet sig

nøye med den høye Post, som han beklædde
ved den store Kans Hoff, hvor han havde
været udi 19 Aar, uden at tænke paa videre.

Holb.Hh.I.lO. Siig mig det dog? See her,

uden at giøre videre deraf, kand dette
(o: den dragne kaarde) icke løse Tungen
paa åi^? Kom Grønneg.II.21. Jeg vil ikke
høre videre om ha,m.Bredahl.VI.200. Kan
De blot klare de Ærter med Løjtnanten,
saa skal jeg inte have videre at bemærke.
Hostr.0.175. Det begyndte at tordne, men
det blev ikke til videre. FSO. niks videre,

10 se III. niks 1. (især dial.) i forb. m. end:
mere end; andet end; kun. Den her foredragne
Kogekonst er ikke stort videre end Anvis-
ning til at lave nogle Sa,\iceT.Nyerup.LiittM.

391. Herregud, hvor er vi en dvask Nation!
Vi driver det aldrig til videre end Smaagrin
og Magelighed! Mary Skotte. Ingers Ungdom.
(1926).27. Jeg har ikke videre end tre til-

bage. UfF. II
(dagl.) som egentligt subj. i sætn.

m. der: flere ting; andet (og mere); ogs. i

20 forkortede udtr. som (saa) ikke videre? „Er
der Noget, jeg skal sætte Navn under?" —
„Blot dette her, Hr. Kammerherre." . . „Saa
ikke videre, Vilstrup?" — „Nej, saa er der
ikke videre, Hr. Kammerherre." <S'c7iand.Z7r-

sulasUheld.(1901).36f. I Dag er her ikke

videre (o: ikke mere) at giøre. FSO. især i

butiks-spr.: Ekspeditricen, der, efter at have
fremskaffet den forlangte Vare, spørger Kun-
den: „Og videre?" Eller „Var der videre?"

30 BerlTid.y* 1951.Aft. 3. sp.l. 14.4) bet.U.B i

faste forb. (i reglen opstaaet ved forkortelse

af længere udtr., jf.u. bet. li.i). førend vi-

dere, se førend 3. || med videre (forkortet

m. V. Valby.II1. 17. BilleskovJ.H.1.78) (i'e?

dannet efter med flere, med mere; nu kun
O, især emb.) d. s. s. og saa videre (se u.

bet. 21) ell. med mere (se I. mere 6j. en Deel
Geographiske . . Spørgsmaal, med videre.

Geom.(1704).a6.^ (jeg) lever tarveligen i spiis-

40 ning og Klæde med videre. Falst.(Falsteriana.

59). Forklaring om visse Tegn og forkortede

Ord med videre.J?ø?/sgf.»S'.o2.»' Tyksmørelse
(stivnet Fedt m.v.).SkibsMask.l5. Aarsregn-

skaber m. v. skal indsendes i revideret Stand.

Bek.Nr.368*y1*1934. §14. \\ til ell. (nu i

rigsspr. oftest) indtil videre (jf. sv. tilis

vidare, ty. bis auf weiteres; af forb. som til

videre besked (se u. Besked 2)} indtil anden
besked, befaling osv. fremkommer; ogs.: et

50 stykke ud i fremtiden; foreløbig. Det skal

være jer en Regel, min Hierte, til videre, at

I icke taler meget indtil I lærer at føre

honnet Biscours. Holb.Kandst.il1. 4. Kongen
(lod) ham . . indtil videre, eller til Sagen
nøiere kunde blive oplyst, hensætte i For-

varing. ilfo?&.D5.//.375. Saul . . ængstes til-

videre af „en ond Aand fra Jhwh." ^Jessen.

Rl.56. jeg kunde tage Pengene i Billetkassen

og lægge Seddelen der indtil videre. Bmc/iA.

60 UH.101. jf.: (en) Kirke, hvilken af Bindings

Verk saa løseligen og maaskee ikkuns ind-

til videre (o: som noget midlertidigt), var
oips&t. EPont.Atlas.il.314. \\ uden videre

(jf. ty. ohne weiteres samt u. bet. 14.i slutn.)
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uden overvejelser, forleredelser, formaliteter,

anstalter af nogen art; uden ietænkning, lø-

ven; straks; omgaaende; simpelthen; sans fa-

fon(s). Dersom General-Forstaratet . . giør

sig til Part i Sagen . . kan Eieren . . uden
videre, og uden at spørge Cammer-CoUegium
derom, inddrage dem under Sagen. Stampe.
IY206. Faae de fat paa ham, saa dreie

de, uden videre. Halsen om paa ha,m.Oehl.

Oleron.65. vi ere vante til uden videre at

være Christne og kaldes Christne.Zierfc.y//.

512. Gav Du hende uden videre Pengene?
Reinhard.FC.276. Det er ikke udenvidere
begribeligt for alle og enhver, at Litte-

raturforskere har saa varm en Interesse for

Digteres Levned. HBrix.NisPetersen.(1947).5.

saadan uden videre, se saadan 6.2.

15) i nægtende og (til dels) spørgende og

betingende sætn., m. afbleget komp. bet., an-
givende et forholdsvis stort omfang, maal, an-
tal osv. 15.1) i attrib. anv.: ret megen (me-
get); ved fit.s-ord: ret mange, et af disse

(vinduer var) næsten overfyldt af yppige
Planter med Blomster . . Faa vilde vel ved
deres Indtrædelse gjøre sig videre Forestil-

ling herved. (joMsc/im.y//.272. (hun) sagde,

jeg skulde komme op og rulle. Jeg gjorde

mig ikke videre Tanker derom, men gik lige

op i Rullestuen. smst.II.65. læg ikke videre

Vægt paa min udvendig set kolde Tilbage-

holdenhed. 5'<MC&.f£Frandsen.(S'C./.i95^. Arn-
grimur synes ej heller personlig at have ejet

videre Haandskrifter. CSPet.Litt.599. der var
ikke saadden videre Mensker og se.B.T.^i

1934.4.sp.2. Han synes dog ikke at have
omfattet den katolske Lære med nogen
videre Lidensk&h.Brandes.VIII.SSé. Bran-
den syntes ikke at vække nogen videre O^p-

sigt. Cavling.A.1.304. „Han er glimrende be-

gavet, synes De ikke?" „Joe," indrømmede
hun, uden videre w&rme. Herdal. BL. 9.

15.2) i substantivisk anv. \\ i forb. som intet
videre ell. (især) ikke noget videre, ikke

ret meget; ikke noget betydeligt; kun lidt; ogs.

brugt adverbielt: kun i ringe grad. „han har

en Kæreste herhjemme — ikke?" — „Naa
— ikke noget videre, tror ieg.'' JMagnus.B.
16. (de) søgte en Pige. Hun maatte ikke faa

noget videre i Løn. Thuborg.KY55. „Jeg for-

skrækkede Dem vel ikke?" — „Ikke noget

videre."AaseHans.DG.96. i stilling som præd.:

det er ikke Noget videre, det er bare en

Bog. HCAnd.(1919).Y331. Jeg er lidt urolig,

i Anledning af at min Moder har forstuvet

sin Arm . . men jeg haaber, det er intet

T\dere.Brandes.Br.I.174. Jeg ser paa mit

Ur. Klokken er ikke noget videre. ^loseHans,

DG.95. jeg har aldrig været noget videre

(o: ret dygtig) til regnmg. Ringsted. Enhave
iLondon.(1949).8. || i selvstændig anv. Her-

imod er der ikke videre at indvende. 750.
Hun vilde have Søren. Han havde ikke

noget imod det . . De gamle saa anderledes

paa det, for han havde ikke videre (o: ejede

ikke meget), Søren. MartinAHans.TS. 94. i

forb. m. med (III.10.8): Da der ikke var
videre med Skibe i Havnen paa den Tid .

.

tog jeg en smuk Morgenstund med Paketten
til Køhenh&yn. Drachm.STL.251. Om der er
videre med Ræve i denne Plantage ?ZilfMnÅ;.
LGD.93.
b. som adv.

16) (som komp. til bet.Q) over et større
10 omraade; indenfor en større kreds, (ofte

i forb. som brede sig (jf. u. I. Ring 2.i^,

udbrede sig videreø, naar det Skab udbreder
sig videre i Huden (1907: breder sig paa
Huden^ . . da skal han anden Gang besees
af Præsten. 3ikfos. i3.7. endeel af Stadens
Indbyggere, der ikke havde været videre
(o: videre om i verden). Holb.Ep.II.110. Af
det høyre Næse-Hul skal . . en hvid Materie
have frembrødt, hvilken dog ikke videre

20 udbredde sig. LTid. 1734. 315. strække sig

videre, end reden er stor, se I. Rede 1.3.

i forb. m. om, omkring: Gribe, æde videre
om sig. vAph.(1764). Han faaer Tid og Lyst
til at se sig lidt videre om.Vodskov.SS.17.
hyppigt udblik til de andre stammer af vor
gotiske æt og nu og da videre omkring.
AOlrE.NG.l. ]| i en større kreds af menne-
sker, alle anhorde Indholden med besønder-
lig Paaagtning, og holdte de meddelte Til-

30 dragelser værde at blive videre bekiendte.

Langebek.Breve.230. en god Orthographie . .

strækker sig ikke meget videre end til samme
Sprog. Høysg.AG.Fort. 3. r jf. bet. 18: at det

ikke skal komme videre ud iblandt Folket,

da lader os alvorligen true dem, at de her-

efter ikke tale til noget Menneske i dette

Navn.^p(x.4.i7.

17) (som komp. til bet. 8) længere bort

ell. frem(efter). (jeg gjorde) Forslag om at

40 spadsere lidt videre. Tode./Z. 239. *Dertil

rækker vor Tanke,
|

vid're er ingen Vej.

Bjarnhof.LE.230. videre hen ad vejen, se

Vej 10.1. ikke et Skridt videre (o: bliv

staaende, gaa ikke længere frem!)\D&H. ikke

et Skridt videre (o: jeg vil ikke gaa læn-

gere). Jeg kan simpelthen ikke.AaDons.DU.
100. især i mer ell. mindre faste forb. m. ver-

ber (ofte m. overgang til bet. Id): Brødrene

(førte) ham til Cæsarea, og sendte ham
50 videre til Ta,rsus.ApG.9.30. (jeg) lod stryge

ad Rørkjær til; men kom ikke videre end

ud i Lystskoven. Blich.(1920).XXV22. Mine

ædle Gjæster have ufravigeligt besluttet at

drage videre. Hrz.F.33. Da de vandrede vi-

dere, saae han sig muntert om i Skoven.

Goldschm.Hjl.I.130. Vi toge til Aarhuus og

derfra videre til Silkeborg. F/SO. Vi gaar

videre og over en Bro. Søndergaard.H. 140.

De maa undskylde, vi maa videre (o: fort-

60 sætte turen). Linnemann.NF.63. f * forb. m.

end: (han) faldt . . paa at føre nogle levende

Torsk til Kjøbenhavn, i et Hyttefad, som
førtes bag efter et Fartøj . . Fisken blev end

videre ført i Hyttefadet til Rungsted (o: for
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at naa frem til Fredensborg slot),FThaarup.

BornholmsAmt. (1810). 57. || i forb. m. ret-

ningsangivende adv. som fort (se II. fort

1.1^, fra, frem (jf. u. frem l.i), hen, ud.
Dernæst sejlede de videre hem.Schousbølle.

Saxo.129. Haabet . . skulde drage os videre

og videre ud paa Yeien.Mynst.Betr.il.203.
Portoen for Brevene (bør ikke) beregnes
efter Afstanden. Der skal jo nemlig, uaf-

hængig af det viderefra komne eller det lo

viderehen bestemte Brev alligevel befordres

Breve mellem to Nabobyer, Jac^nd.Ær.//.
124. man følger Strandstien 3 Kilometer
videre ud. ChrN Brodersen. Thøger Larsen. I.

(1942).20. Forbindelse (med toget) videre ud
(o: ud over Sjælland). Pol.*yil942.1.sp.3. ro

sig videre ud, end man kan komme i land
igen, se III. ro 1.3. || dertil, hertil og
ikke videre (ofte billedl., til bet. 19.3^, se

dertil ], hertil. 20

18) (jf. bet. 13) som udtr. for en virkelig

ell. tænkt bevægelse fra en person til en anden
(og fra denne til en tredie osv.): fra mand
til mand; især som udtr. for, al noget gaar

fra haand til haand, afleveres til en anden
(den næste i rækken), ell. at en meddelelse,

nyhed osv. fortælles fra mand til mand ell.

udiredes i større kredse; i mere ell. mindre
faste forb. m. verber, bl.a. bringe, fortælle
noget videre; føre, bære smitte(n) vi- 30

dere (se I. Smitte 2.i^; gaa videre; det
kommer ikke videre (0: jeg omtaler det

ikke for nogen. Scherfig.Fu.27); sælge noget
videre. Den samme Lakei er vel lidet af

sin Herre, og, naar jeg først bliver recom-
menderet hos hans Herre, saa recommen-
derer hånd mig yiåer.Holb.HAmb.1.3. jeg

veed, at I er en Mand, der ikke videre om-
taler, hvad vi faae at see.Hauch.11.158. en
Embedshemraelighed, som De ikke . . maa 40

bringe videre. Ponf.FL.i97. Spørg ikke efter

Gaver, De har givet Folk. De kan nemlig
være gaaet xidere. EGad.TT.134. De maa
selvfølgelig ikke fortælle videre til nogen,
hvad jeg her betror Dem.Soya.LJ.34. For-

handlere, som sælger Brændslet videre. Poi.

*/il940.1.sp.5. lade noget gaa videre,
give, række noget ell. (i lege) give et slag

olgn. til den næste i rækken, der lader det

gaa til den flg.; ofte (uegl.) som udtr. for at 50

vælte noget byrdefuldt over paa en anden ell.

give en anden samme (haarde) behandling,

man selv har faaet ell. lade en meddelelse gaa
fra mund til mund. det er en fæl Historie,

jeg vil ikke beholde den, lad gaae videre!

HCAnd.(1919).II.369. *alle de Store de slog

de Smaa, | og de lod Pryglene videre gaae.

Hostr.SpT.in.14. Fader puffede Lars i

Nakken og raabte: „Hvordan er det, du
kjører. Klodrian 1" Lars blev vred, lod „gaa 60

videre" og pidskede paa de Brune. ToiderL

F.111.92. hans Bekendt lod gaa videre hvad
han havde SBigt.JVJens.NH.147. lade sorte-

per gaa videre, se Sorteper 4.

19) som udtryk for fortsættelse ud
over det nuværende (ell. et givet) tids-
punkt ell. standpunkt, stadium. 19.1) om
uforandret fortsættelse af handling, virksom-
hed (ved sa. person), (han) tyggede videre

paa sin Skraa. Reinhard.FC.199. Jomfruen
og Pigen spektakler \'\åexe.HBrix.DD.43.
Saa venter hun videre. HNorlev.L.16. (han)
smilede . . til dem og læste videre i sin Bog.
TDitlevsen.BF.8. 19.2) om fortsættelse af noget

under andre forhold (ved sa. ell. anden per-

son), udvikle en Tanke videre. Dcfei/. Naar de
hade noget, aad og drak de det op med det
samme, og levede saa videre paa Nass og
Tyveri. AndNx.LK.26. senere Tiders Digtere

. . har digtet videre paa Yisen.OFriis.Litt.

100. efter (mandens) Død førte hun selv For-

retningen videre. AaDons.MY 93. 19.3) som
udtr. for fortsat fremskriden, udvikling imod
et maal ell. til et højere stadium ell. større

omfang, dimensioner. Materiens Vidtløftig-

hed har alt ført mig videre, end jeg havde
ventet. JSneed.IY 39. Abonnementet lober

videre fra Maaned til Maaned. Bl&T. hun
drev sin Bolen videre endnu (1871: udvi-

dede . . sin bolerske Eandei). Ez.23.19(1931).
gaa videre: hold dig fra den vanhellige

løse Snak; thi Saadanne gaae stedse videre

i Ugudelighed. 2rim.2.26. Gorm, modig af

sin hidtil havte Lykke, besluttede at gaae
videre med sine Yirohringer. Wand.Mindesm.
1.64. Hvorfor var man ikke gaaet et Skridt
videre og havde . . sørget for en (bedre) De-
koration? EBrand. H.50. *Verden bare vidre

gik
j
da for eder (0: de faldne) den blev

lukket. KBecker.S.II 1.19. spec.: fortsætte sine

studier ved en højere læreanstalt (især: efter

sin skoleuddannelse) ell. fortsætte sin eksamen
efter at have aflagt prøve i en del af fagene.

Med et Maadelig i Geografi . . og et Slet i

Naturhistorie . . kunde han ikke gaa videre.

KLars.SF.188. han fik studentereksamen,
men vilde ikke gaa videre komme videre:
vAph.(1764). Sagen er ikke kommen stort

videre. DcÉ^. Du vilde aldrig komme videre.

Du vilde altid gaa og trættes med de samme
Tanker. E Christians.MV 168. vi skal nok
komme videre (0: faa en finere bolig engang).

Søndergaard.H.138. læse, studere videre,
skaffe sig højere uddannelse (og faa en eksa-

men af højere grad). (Johs. Jørgensen kom)
i 1884 til København som Student for at

læse videre. Ipsen.LP.176. han ville gi under-

visning i musik mens han uddannede sig

videre. Herdal.BL.64. \\ være videre, om
person: være længere fremme m. h. t. stand-

punkt, udviklingstrin, i arbejdet med noget

olgn. han er langt videre, end Børn i hans
Alder pleie at v3dre.Gylb.TT.145. du vil tage

Svenskerne i Forsvar og maaske endog sige,

at de er meget videre end os, men jeg tror

nu ikke paa deres Kommen-videre saa længe
deres Literatur er saa sø\]e.JPJac.(Brandes.

Br.II.376). 19.4) spec. som udtr. for at fort-
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sætte med at tale, fremstille noget mundtligt
ell. skriftligt. Hånd taler videre alleene. 7)low
Grønneg. 11. 37. „Herre Gud hendes første
Barselseng —" og saa hviskede hun videre
om den.JPJac.(]924).I.124. jeg gaar videre
(o: paastaar ydermere Qg.).D&H. gaa videre
i teksten, se Tekst 2.3. køre videre, se II.

køre 7.2. spinde videre paa en ende, se II.

spinde 4.1. soin udtr. for oplysning om hvad
der yderligere, mere skete osv.: nu ska' du lo

barestens høre wiåere. PNJørg.ER.ll. hvad
saa videre, se hvad 1.3. || ofte hrugt alene,

som (bydende, utaalmodig) opfordring til en
om al fortsætte sin fremstilling. „Hånd kys-
sede mine Hænder." — „Videre." — „Hånd
faldt paa Knæe." — „Videre." — „Hånd
ud-øsede dybe Suk." — „Videre! videre!" —
„Videre, videre! Hvad Fandens videre vil

du h&\e?'' Holb.Vgs.(1731).II.5. Videre! maa
jeg bede om Forklaringen i en Snup. Oversk. 20

Com.IV.95. Videre, Dreng — hvad sagde
Din Mor s&a? Buchh.UH.ll. jf.: Med (Her-
mann) Hesse . . har vi forlængst gjort mo-
ralsk op. Videre. JacPa/wdon.T.S. || m. over-

gang til bet. 20. siig mig da, sagde han vi-

dere, hvem (osv.) .JSneed.IV.113. Man kunde
leve billigt dernede, fortalte han videre.

HPHanss.T.36. Og videre spurgte jeg (1871:
Og jeg svarede anden Gang og sagde til

ham): „Hvad betyder (osv.)."Sach.4.12(1931). 30

1 9.5) m. særlig tanke paa det fremtidige, kom-
mende: i fremtiden; herefter. En anden
. . bekiendte sin Skrøbelighed, og . . lovede
at tage sig videre vare derior. Holb.Ep.IV
476. Jeg vil raade Dem til ikke videre at

gjøre noget Forsøg paa at faae denne Musik
(0: marseillaisen), thi De kan derved fra

Politiets Side paadrage Dem . . Opmærk-
somhed. ^awc/i.M/ £7.34. Hvad der videre

skete, veed jeg ikke. VSO. || nu især (jf. 40

bet. 11) i forb. m. adv. som frem(efter),
længere frem i tiden. (Absalon) lovede at

støtte ham videre hem.HOlr.(AarbFrborg.
1912.79). et Livsløb fra Vuggen til Graven
og videre frem til Bommeå&g. OFriis.Ldtt.

171. man maa være indstillet paa, at der

ikke videre fremefter kan afses Benzin til

disse NoguQ. PoUyxtl942.1.sp.3. jf. Feilb.

t I femte Aar, og siden fort videre, kal-

des (svartsiden) AiåTsoak.SkrivterafNatur- so

historie-Selskabet. 1,1.(1 790).94.

20) (især [3) angivende et nyt punkt i be-

skrivelsen, fremstillingen af en udviklingsgang,

et forløb, ell. et nyt led i en argumentation, op-

regning af noget: foruden det allerede nævnte;

som næste punkt; yderligere; fremdeles;
endvidere; desuden. Videre sagde de, at

(osv.).Holb.DH.II.241. hun gav os videre

nogle Leed af en Guldkjede, som ogsaa

skulde være et Tegn.PAHeib.Sk.II.97. en 60

stor, trekantet Hat . . hang næsten bag ud
over Ryggen. Videre var han iført blaae

Kjole og P8intalons.Blich.(1920).XV176.
(Kristi) Selskab er den laveste Klasse af

Folket, videre er det Syndere og Toldere.
Kierk.XII.51. Næst dem sad det gamle
Ægtepar . . videre . . den lille Manufaktur-
handler. OiJungi.LO.ig. Det fremgaar videre
af hans Bemærkninger, at (osv.).OFriis.Litt.

299.
II

i selvstændig anv. Videre: naar nogen
af et eller andet Sted udi Skriften eller af
Exempler ville bevise, at (osv.).Holb.Ep.
111.218. Videre, en Nations Sprog er det
ikke Udtrykket af dens Karakter ? £ngfeZs<.

Kiærlighed til Fædrelandet. (1802). 35. Videre,
Summen er UTøTt\MartinAHans.JR.34.

21) (jf. u, bet. 14.3 slutn.) ved opregning:
angivende at rækken kan fortsættes
med andet af sa. ell. lignende art, uden
at man finder det nødvendigt at fortsætte med
specificeringen; ogs. brugt ved afbrydelse af
læsningen, referatet af noget, især som udtr.

for at resten er af lign. indhold, værdi ell.

er kendt, ell. brugt ved afkortelse af et kendt
udtryk, citat olgn. sæd, høst, høe eller korns
indafling eller sligt videre. Cit.l746.(Vider.

11.302). Smaakonger, Fylkekonger, Herreds-
konger og hvad Navn de videre iørte.Molb.

DH.1.183. Biskop Svend . . „fyldte brødre-

nes bibliotek (0: i Øm kloster) med gudelige
bøger" . . Anders Sunesøn gav til kloster-

biblioteket ved Lunde domkapitel hele bib-

len samt enkelte bibelske bøger .. Og så-

ledes \ider e.Skautrup.SprH.1.307 . og saa-

ledes videre fort, og saa fort videre,
se II. fort 2. || nu især i forb. og saa videre
(ofte forkortet o. s. v. (NvHaven.Orth.200.
Høijsg.S.a2.r Rask.Retskr.337. Saaby.'27; jf.

u. WB) ell. osv. (Søtofi.(Journalf.Literaturog

Kunst.L(1843).200). se ogs. ndf.) ell. (nu
næppe br.) og s. v. (Rask.Br.I.ll)), ogs. (nu
næppe br.) og videre (jf. og saa fremdeles

u. fremdeles I.2). eftersom man dk skulde

skrive tél i stéden for til og saå vidre. Høysg.

AG.6. alt det, som i forrige Aaringer . . var

bragt op til Grønland, til Bygninger, Fiskerie

og videre. MaU.SgH.270. Jeg . . fortalte ham
(0: en tysk digter), hvor nøie jeg kiendte

ham, Aarsagen til min Reise, og saa videre.

Bagges.L.11.33. Lidt mere om Alterbogs-

Daaben og &&div\dexe.Grundtv.(bogtitel.l856).

*Under Taget Svaler qvid're,
|
Solen synker

— og saa yid're. HCAnd.SS.XII.50. Vi Jør-

gen Jørgensen, Konge til Island ogsaavidere

gøre vitterligt: —.JMagnus.(BerlTid.**U1931.

Sønd.6.sp.5). Bomholm, den dejlige 0, der

med rette kaldes „Østersøens ogsaavidere"

(0: „Østersøens perle" olgn.).NatTid."U1937.

3.sp.2. ogs. gentaget (som udtr. for at rækken

kan fortsættes længe, at meget er udeladt olgn.):

Vi gik paa Comedie . . kjørte ud i Omegnen,

og saa videre, og saa \ideTe.Gylb.Nf.28. Jeg

havde spurgt hende . . om hun nu ogsaa

virkelig kunde holde af mig, og hvad hun
i Grunden tænkte om mig osv. osw. Drachm.

UB.26. Konseilspræsident er Kammerherre,

Lensgreve F. de L., Kultus- og Kirkemini-

ster er Hofjægermester, Baron M. von L.,
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Marineminister er Contreadmiral I. van W.
Osv., osv., o. s. V. — blaat Blod paa alle

Taburetterne. TFied. Do. 9. (sj., spøg.) brugt

som suist. om fortsættelse: en saadan pludse-

lig Optræden paa en mig uvant Skueplads

i en yderst animeret Debat (vilde) medføre
Fortsættelser og Ogsaavidrer, som vilde føre

mig for langt hort. JLange.Breve.167. Spæn-
dingen (ved væddeløbene) kan være stor nok;
men det er Ogsaavideret (o: forholdet til lo

publikum) der er Royeds&gen. Bogan.1.91.

22) (undertiden vanskelig at skelne fra bet.

19) angivende en forøgelse ell. udvidelse m. h. t.

maal, omfang i forhold til det nuværende ell.

angivne. 22.1) i al alm.: derudover; yder-
ligere; mere. (Julius Cæsar) gick over til

Britanniam, hvor hånd jagede stoor Frygt
udi Indbyggerne, tog een af deris Konger
Cingetorigem til Fange, og dereffter vendte
tilbage, uden at forsøge vider der i Landet, 20

efftersom hånd ej fandt den Rigdom der,

som hånd søgte efter. Holb.Intr.1.96. Hvad
videre derpaa kunde have fulgt, hvis vi ikke

havde havt Hastværk, indestaar jeg aldeles

ikke for. Schand.F.34. ||
(nu næppe br.:) at

friste Lykkens Ubestandighed end vidre.
Schousbølle.Saxo.389. man ønsker nu end
videre at udvide H&ynen.FThaarup.Born-
holmsAmt.(1810).96. 22.2) som udtr. for
yderligere oplysninger, nærmere, vidt- 30

løftigere drøftelse, uddybning af noget

omtalt, drøftet. Saa din Fyldehund! sov nu
først Rusen ud, siden skal vi videre tales

ved.Holb.Jep.IY3. Om Vocalernes bnig og
forandring kan vidre sées i den Anden Ortho-
graphiske Vxø\e.Høysg.AG.lll. (hun) blev

giftet med G. . . hvilket videre i det efter-

følgende skal omiaXes. Schousbølle.Saxo.323.

Har man Hastværk, saa vilde det jo være
en Sinkeise at dvæle videre derved. ZierA;. 40

I.Ui. se videre l.Del. ^.Vd^n.BilleskovJ.

H.11.18. udlade sig videre, se I. udlade 2.

endnu videre, se endnu B.i. 22.3) (jf. bet. 23)
i forb. m. nægtelse: ikke derudover; ikke
mere. gif ham det, og ei \iåexe.Moth.V145.
Tikiøb Kirke . . er anstændig holdt, men
heller ikke videre. Mynst. Vis. 1. 85. Gold-
schmidt har givet et Lystspil: „Fra den
anden Verden", som gav, hvad man kalder

godt Hus, men ikke xiåere. HCAnd.(Gads 50

Mag.1930.112). Ilden fik man dæmpet, saa

det ikke blev videre dengang. NPWiwel.
NS.53.

II
(nu sj.) i forb. m. end: ikke mere

end; ikke andet end. „Kiender du mig da?"
— „Icke videre end jeg har haft den Ære,
at see dig nogle gange udi Kortspill. Du est

jo Kløwei-Knægt? " Holb.Ul.Y2. uden nogen
Penges eller Tractements Bekostning videre

end 8 Mk. til Sknweren. Lavsartikler^yil707.

§4. Hr. Græfve Reventlow hører mand nu eo

intet til, videre end at hans Eldste Hr. Søn
fra Fyen har været heT.Gram.(DMag.6R.I.
371). (eskadronerne) kom ud i saadan Hast,
at de ei havde videre end en gammel Kaarde

af Tøyhuset ved Siden.Cit.l765.(Personal-
UstT.1883.192). 22.4) (delvis til bet.l9; især

tQ) i forb. det videre fornødne, hvad der

mere, yderligere er nødvendigt. K. foretager

det videre fornødne. CHaws.BZ.46. Denne
Ide vandt Tilslutning, og det videre for-

nødne blev derefter overladt Eksperterne
paa Signal- og Telegrafvæsenets Oraraade.
Lokomotiv T.1938.87.sp.l.

23) i nægtende og (til dels) i spørgende og
betingende sætn., m. afbleget komp. bet., an-
givende en forholdsvis høj grad: ret meget.
Otto gav et høfligt Afslag paa Opfordrin-
gen, som knap var videre ment. Goldschm.
Y116. Den ældste japanske Litteratur . .

fylder ikke videre og vejer ikke stoxt.NMøll.
YLitt.1.33. (han) havde aldrig brudt sig vi-

dere om 'M.Sid.KnudÅnd.HH.48. \\ knyttet til

et adj. (adjektivisk led) ell. adv. Det var ikke
videre smukt \e\i.Cit.l786. (Lyngby-Bogen.
1937.260). der fortælles, at hun ikke er vi-

dere godt giit.Vodskov.SS.190. jeg (har) al-

drig skænket det videre megen Tanke, om
de andre følte broderligt overfor mig. MPont.
MO.207. (1. br. i rigsspr.:) Det var ikke
saa videre sjældent (0: ret almindeligt) at

møde en Kvinde til Hest, dog altid i Tvær-
sadel. P/^/i!Z)arø.F/.298.

IV. Tid, interj. se vit.

Tid-, i ssgr. [ivi<*)6-] især (hvor intet

andet angives ndf.) af III. vid (jf. vidt-^.

-aaben, adj. (ænyd. wioben, glda. veth-

open i bet. 2 (Mariagerleg.148) , sv. vidoppen,

fsv. vi{)opin, no. vidåpen, jf. ty. weitoffen;

til III. vid 2 (7); jf. vidtaaben samt (i bet. 2)
vindaaben) I) (nu mindre br. i rigsspr.) i

al alm.: lukket helt op; staaende paa vid gab;

vidtaaben; ogs. billedl. som udtr. for ubeskyt-

tethed ell. personlig modtagelighed, aabenhed.

Hans Mund er viid aaben; du kunde lægge
et heelt Æble deri. Birch.n.57. sætte Lan-
det viidaabent for . . omløbende Bedragere

(fra udlandet). PAHeib.R.1.174. *For Ven i

Nød . .
I

Min Port og Pung vidaaben stod.

Rahb.Synt.169. (han) stod med opløftet

Hoved og vidaabne Øjne og stirrede ud
i Luiten. JakKnu.GP.118. Barnlig og vid-

aaben kom han den i Møde, der traadte

ind i hans Stue. OGeismar.MM.94. 2) (nu
næppe br.) liggende paa ryggen. *Silen i

Haanden laae vid-aaben med et Kruus.
Steners.Poes.l8. -hlik, et. {ty. weitblick;

til III. vid 5.2 ; sj.) d. s. s. -syn. et Vidblik

over det Menneskelige. Troeis L.jB<S'.//.5(?5.

for Søren Kierkegaards Vidblik kunde Tan-
ken . . vække Spørgsmaalet, om (osv.).smst.

111.98.

I. Vidde, en. ['vUda] ell.(l.br.) [ivibOa]

(nu næppe br. Vide, se ndf.). flt. -r. {cenyd.,

glda. vidhe, vidæ (Kalk.Y1172. Enklosterbog.

(1933). 98), SV. vidd, fsv. vidd, vidh, no.

vidd(e), oldn. vidd, 7nnt. widde, wide, oht.

witi (nht. weite^; forsk, afledninger af III.

vid
II

formen Vidde kendes først fra ca.l750
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(vAph.(1759)), medens den ældre form Vide
endnu er hyppig i 1. halvdel af 19. aarh. og
undertiden træffes endnu senere (fx. Syns-
viden. OpfB.'III. 449. Udmarksjorderne er
takserede efter Længde, Vide og Bonitet.
Bornh.Samlinger.XIII. (1920). 99), den kan
dog i sin senere optræden være en skrive-

form for Vidde; om forholdet ml. de to for-

mer se APhS.VI.116; sml. ogs. det vide u.

III. vid 1.1)

I) om udstrækning, omfang, rumme-
lighed. I.l) (nu 1. ir.) (stor) udstrækning i

alle retninger ell. (især) til alle sider; (stort)

omfang; ogs.: (stor) omkreds. Man seer Lyon
med dets tempelbestrøede Høie, og ned-
skuer i uoverseelig Vidde paa den yndigste
Egn. Bagges.DYX.433. (de) blev grebne af

en pludselig Vandrelyst og blev ved at gaa
og gaa, ligesom beruste af Rummets Vidde,

Ere saadanne Linier, som paa en Plan staae
i lige Vide fra hin mden.Geom.(1704).2.
kantede Piller, der i aftagende Vidde bære
hver sin Bue (o: i en hovedindgang til en
kirke). Molb.BfS.1.74. der er for lille Vidde
mellem Træerne. ff;æi!pe O. vidden mellem to
jærnbaneskinner

j
nu især i ssgr. som Akse-,

Bære-, Lys- (2), Skrift-, Spor-, Spændvidde.
(jæg.) største vandret maalte afstand ml. stæn-

10 gerne i et gevir; udlæg (1.3). DJagtleks.1363.

jf.: Nu vurderes (tyren), dens Størrelse,
Hornenes Yidde. TomKrist.OA.32. || om af-
stand, distance frem-, udefter ell. i omkreds
fra et punkt. Vidde . . som kand skydes
(o: skudvidde). vAph.(1759). Hesten kunne
gjøre betydelige Spring saavel i Holden som
i Niden.Viborg.HY.3. nu vist kun i ssgr.

som Høre-, Række-, Skud-, Synsvidde.
|| (jf.

vidt fra hinanden olgn. u. III. vid 8.2^ i

Rummets grænseløse Vidde. JPJac.I.107. 20 forl. i (sj. paa. LTid.1728.630) en vis vidde
Udsigten udmærker sig mere ved sin Vidde
end ved sin Skiønhed. F/SO. 1.2) størrelsen

af et indvendigt hulrum m. h. t. rummelig-
hed, tværmaal; ogs. om bredden af noget (paa
tværs, fra den ene side til den anden), tvende
Circul- Grunde af lige Vide og Størelse.

Geom.(1704).59. foruden (flodens) Viide oppe
i Landet . . er den ved udløbet i Havet
'38 Miile hTeed.Pflug.DP.1037. kyndige Land-

(fra), i en vis afstand (fra) (jf. Fravidde^.
(paa muren) staar meget sterke Taarne i be-
qvemmelig vide fra hver andre. Pflug.DP.
469. Til Statsmanden X* — Philosophen
Y** — og Digteren Z*** — alle tre for

nærværende Tid udenbys. — (Med en Til-

sendelse af mine Epistler og øvrige sidste

(polemiske) Arbeider.) .. *Læs dem! og døm
mig i behørig Vidde

|
Fra Kampens Plads.

mænd tillige med Herrets Betienterne har 30 Bagges.III.148. Træerne maae plantes i til-

efterseet Jordens Længde, Viide og Bonitet
at. 1726. (Bornh.Samlinger. III. (1908). 75).
Viden af Porten er vel omtrent 5 Alen.Chr.
VIII.(Bornh.Samlinger.XVI.(1925).83). Af-

standen imellem Væggene (i en vangelavet)

kaldes Vidden, ikfii Te/m 0.323. Da det lille

Bækken danner den Fødselskanal, som Fo-
stret skal passere ved Fødslen . . maa det

have visse Størrelsesforhold. Disse Maal kal-

børlig Vidde. MO. 1.4) tO billedl.: udstrækning

af et forestillet omraade; et forholds omfang ell.

størrelse; hvad et begreb, en betegnelse omfatter,

rummer; (stort) omfang af et perspektiv, ud-
blik, tanker, indsigter; rækkevidde af handling,

erfaring olgn. Undertiden opdynges fleere

Ord . . hvorved Tanken faaer en større

Viide, meere Liv og Fynd. Basth. GT. 199.

ikke sjeldent er det, at Lovreglen har en
des „Yidder" . Panum. 118. \\ oftest i spec. 40 vis Vidde, indenfor hvilken Dommeren har
anv., bl. a. (især fagl.) om lysning (7.4), dia-

meter af rør, ring olgn. Ursin.D.52.53. Rin-

genes Yidde. SophMull.VO.350. Rør i for-

skellige Yidder. VSO. Kranrørenes indven-
dige Vidde (DSB.Banebygn.(1937).153: Dia-

meter^. DSB.Banebygn.97. om det forhold at

et klædningsstykke har en vis ell. stor rumme-
lighed (i forhold til den omsluttede legemsdel)

ell. om det hertil svarende maal (jf. fx. Liv-,

at lempe sig efter personlige Egenskaber og
YorYiold.AS Ørsted. Haandb. 1. 117. han har

faaet . . en Frihed og Vidde i Synsmaader,
som aldeles har overrasket mig. Bråndes.Br.
1.92. det var som dvæled der end en Skygge
af hende, som var hun endnu indenfor Bøn-
ners Yidde. JPJac.11.45. („Skyerne" og „Fug-
lene") er af alle Aristofanes' Skuespil de to,

der paa en Gang har størst Skarphed i Figur-

Overvidde^. *„kryber ogsaa I, min Moder 1 50 tegningen og mest Vidde i Tankeindholdet.

op,
I
og staaer bag Pillen?" — „Nei . .

|

Thi først kan jeg slet ikke voltigere,
|

. . og
desuden

|
Er der ei Vidde nok i mine Skiør-

ter."Oehl.I.137. Sløret, der i Dronningens
Haand ruller sig op med en overnaturlig

Yidde. Hrz.V1.277. (tøjstykket) er afskaaret

efter den Vidde, man vilde give Klædnings-
stykket. SophMull. VO. 246. Ulster . . stor

Vidde forneden. Politi E. Kosterbl.*/ii 1924. 1.

VilhAnd.SF.214.

2) (især i flt.) O vid strækning; vidt-

strakt omraade; især (vel efter no.) om de

store strækninger paa højfjældet (jf. Fjæld-

vidde^ ell. (nu mindre br.) om store hav-

flader, en øde 0, |
Med Vidder til alle Si-

der. Drachm.SH.117. *Der er paa Fjældenes

de høje Vidder
|
en Stilhed, en usigelig og

dyh. sa.SB.62. Klippeblokke, som Isfloden

sp.2. 1.3) længde, afstand, maal ml. to punkter eo havde ført med oppe fra Vidderne og væl-

II
om (størrelsen af) mellemrummet mellem

(o sider, linjer, yderpunkter, understøttelses-

punkter olgn. ell. (nu sj.) mellem hver af en

række anbragte genstande. Lineæ Parallelæ.

XXVI. Rentrykt "/u 1961

tet fra sig. Pont.HK.178. Det er jo ikke saa-

dan at Fjeldet ender i en Tinde, det gaar

foroven over i Plateau'et, Yidden. JVJens.
Nordvejen.(1939).49. \\ billedl. Han står dér

84
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som en synernes mand og ser ud over vid-

derne i histonen. FrHamm.Levn.1.268. (de)

flygter op paa Ensomhedens og Livsforag-

tens golde YiMer.Pont.EV95. *Saa fint og
fjernt lyder Svalens Kvidder

| som hørte

du det over Tidens Vidder
|
og gennem

Sekler.JVJens.Aa.40. ofte i forh. m. aabne
(sig): Consalvis' Ord .. havde aabnet ham
Vidder, som han aldrig havde anet. FrNiels.

R.230. med Mongolernes Fremtrængen aab-

nede der sig nye, ubegrænsede Vidder for

Italienernes Hånde]. GBang.EK. 1.270. Saa
kunde der falde Ytringer som aabnede ny
Vidder for Pelle — og han maatte spørge.

AndNx.PE.II.17.
II. Vidde, en. se I. Vede.
III. ViUde, en. se Vidie.

Vidde-læg, et. [I.I.2] (skræd.) læg

foran paa herrebenklæder, anbragt foroven

(ved midien). (herresommerbenklæder) syet i

den nye Facon med Viddelæg. Varehus.1935.
sommer. 13. -maal, et. maal for vidden

(1.2) af noget, kanonens munding har et

viddemål af 7 tommer. HjælpeO. næsten kun
(skræd.) om maalene for overvidde, talje- og

hoftemaal. SyStrikkeB.8.

vidderlig, adj. se viderlig.

viddeviddeCvit), interj. se u. vit.

Viddie, en. se Vidie.

I. Vide, en ell. (l.br.) et (Cit.l743ogl791.

(Vider. II. 370. 483. 485). Cit. 1910. (smst. II.

191). ['vi'Sa] (nu ikke i rigsspr. Vie. Cit.1721.

(Vider. 1. 140). Phenixb. FM. 1726. Nr. 11.4).

flt. -r. (glda. d. s., æda. witæ, straf i form af

bøde (DiplDan.2R.II.136. jf. æda. Iddghær-

vitæ, (bøde for) lejermaal), sv. vite, n., oldn.

viti, n., oeng. wite, osax. witi, oht. wizzi, jf.

got. fraweit, straf; til et verbum, der foreligger

i ældre" dial. vide, idømme bøder (Moth.V149.
Cit.l706.(Vider.I.403). MDL.648), syne, be-

dømme et hoveriarbejde ell. et rejst gærde,

hegn og evt. idømme bøder for daarligt ar-

bejde (Kværnd.), ænyd., glda. vide, straffe med
bøder, beskylde, bebrejde, æda. witæ, anklage,

beskylde, bevise (med ed olgn.) (fra JyLov
optaget i DL. i bet.: føre bevis for (DL.5—10
—54) og i forb. vide sig det selv, selv bære

ansvaret for det, give sig selv skylden for det

(smst.5—12—5, 5—13—1. jf. 3—2—2)), sv.

tillvita, beskylde, oldn. vfta, straffe med bøder,

oeng. (æt)witan, bebrejde (eng. twit^, mnt.

vorwiten, bebrejde (hvorfra ænyd., glda. for-

vide, bebrejde, sv. forevita, fsv. forvitaj, osax.

witan, got. fraweitan, skaffe en ret, hævn;
besl. m. V vide || ordet indgaar opr. som
sidste led i Helvede) I) (foræld.) penge-
straf; bøde; mulkt; især om bøde if. lands-

byvedtægt, vide (2). Moth.V148. Cit.1779.

(Vider.

I

II.515). Feilb. ofte i forb. som give
(Iris.l800.II.183. DanskUdsyn.1926.15), yde
(Cit.l748.(AarbVejle.l930.87) vide, sætte
en i vide (Moth.V149), lægge (en) vide
for (smst.148), ^betale, bøde, give osv.) til

(0: som) vide. Cit.1707.(Vider.111.260). Cit.

1723.(smst.203). (han er) icke bleven gan-
ske fri for Straf, thi som hånd har og for-

vildet eendeel af Byens Folck, blef hånd sat

i een Tønde 011 til Yie.Phønixb.FM.1726.
Nr.11.4. Hvo som sætter sine Hopper i tyre

(0: tøjr), ved andens Eng eller Korn, skrives

hver Gang for 2 Sk. til Yide.Cit.l748.(Aarb
Vejle.1930.81). 2) (hist.) samling af et lands-

bysamfunds paa by-, grandestævne vedtagne

10 bestemmelser, hvori der er fastsat bødestraffe

tor overtrædelser af disse; landsbyvedtægt;
bylov. Moth.V148. Angaaende Vide og Ved-
tægter, som indrettes i en By. Reskr."/al735.
Danske Vider og Yedtægter. bogtitel.(1904ff.).

PJJørg.R.138. 3) (dial, foræld.) bymændenes
forsamling; bystævne (1); gadestævne (1);

grandestævne (1). Cit.l701.(Vider.II.399).

Cit.l720.(smst.523). MDL. Her og i N. Sles-

vig gik Bymændene til „Grande", læn-

20 gere nord paa til „Vide" eller til „Gade-
stævne". Feilb. BL. 171. Kyrre. Sognets Byg-
mestre.(1918).7.

II. Vide, en. se I. Vede.
III. Vide, en ell. et. {vel substantivisk

anv. af inf. af V vide; nu kun dial.) det at

vide noget; viden. Den naturlige Theologie
. . syntes ham ligesaa fuldstændig, som den
i sin Vide var s3ind.OGuldb.OF.42. Menne-
sket . . føler og erkj ender Grændserne for

30 sit Tænke og Yide.VidSelskSkr.il,2.201. nu
kun i forb. som faa, have noget i vide,
faa noget at vide, henh. vide noget. UfF.

IV. Vide, en. se I. Vidde.

V. vide, V. [ivi-6a] (Høysg.AG.78) ell.

(dagl. ofte) ['viBa]
||

præs. ved [ve'6] (Iløysg.

AG.97) ell. (i alm. talespr.) [ve']. — i bet.

7.2 (s. d.) ved tilknytning til VI. vide, sj.:

vider; (arkais. ell. dial.) 2. pers. ent. vedst
(ogs. m. enklitisk pron. w eds in). Veedst du

40 ikke? eller haver du ikke hørt? Es. 40. 28

(1728). Jeg hører nock Jesper, at du veedst

at indrette en Sla^t-Oidning.Holb.Tyb.V8.
Veedstu hvad Svoger! de siger, faaer jeg

Skam, i Byen, at din Kone er ikke Fa-
der til Barnet (jf. du sp.l066"').sa.Bars.

(1731).IV4. »Veedstu (Brors.RK.161: Veedst
du; ey mit ord? Brors.RK.^(1739).169. *Du
veedst det, hellige Natur!

|
At kold min

Barm sig ei tilslutter. Oe/iZ.X/Z.i 72. *veedst

50 du ingen andre Helte. Bredahl. 1.40. Vog-
nen var væltet, og Bonden (blev) lidt hed3

i Hovedet . .: „Du maa mennesere lidtj

med Farten, veedst du det." NordsjællF.I.

144. jf. Lyngby. UB. 104. EHHagerup.l51.\
Kort.166. sml. ogs. Esp.§195. — flt. (foræld.]

(jf. Bek.Nr.l84"/itl900); nu bruges entals-]

formen) vide || præt. vidste f'vesda] (sj.

skrevet vi s de. SBloch.Sprogl.189. Rask.Br.]

1.6. vidsde. Winth.ND.32. tidligere ogs. skre-

60 vet viste. DL.3—16—16—2. Holb.Paars.69.\

Æreboe.51. vedste. JRPaulli.Kandest.C2.^
Veedste (Brors. RK.^ (1739). 170: Vidstej.j

[Brors.] OmSkabelsen.[ca.l734J.b2.r LHøyer.

G.32.74. jf. NvHaven.Orih.190. Høysg.AG.97.
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I

II
pass.: inf. og præs. vides; præt. (l.br.)

yidstcs. en Coraet, hvis første Fremkomst
ikke vidstes. Heib.Pros.IX.268. paa en Tid,
da hun (o: Sighrit) vidstes i Live og spurgte
nyt fra T)a.nmdj:k.HenryPet.(Aarb.l879.&3).
engang havde (han) Tandpine, den eneste
Forulempeise, han nogensinde vidstes at
have lidt. Budde.TreSmaaforkellinger.(1881).
194.

II
part. vidst [vesd] „I læses som E

i .. vidst." Høysg.Anh.2L jf. vMst. sa.AG.
97.122. sml. NvHaven.Orth.190. (tidligere ogs.

skrevet vist. Moth.V149. KomGrønneg.II.25.
veedst (Brors.RK.^(1739).5: vidst;. Brors.
Advents-Psalmer.(1733).A5.r

\\
(højtid.) imp.:

ent. vid [vi^S] flt. (foræld.) yiåer. Ps.4.4(1931:
vid;. Grundtv.SS.I.144. Bredahl. 1.94. Gjel.

HS.178.
II

konjunktiv (ønskemaade) vide, t

forb. som gud, himlen vide, se bet. 2.5 || vbs.

jf. III. Vide, Viden, Vidende, Videri. (æda.
witæ (præt. wistæ og (ældre) wissæj, sv. veta,
no. vite (vita), oldn. vita (præt. vissi;, oeng.

witan, oW. wizzan (nht.vfissen), got.mtan;
præs. (oldn. veit, oeng. wat, oht. weiz, got.

wait; er opr. perfektumsform (m. bet.: jeg har
set), svarende til gr. oida, jeg ved (jf. Histo-
riej, sanskr. veda, d.s.; et svagt bøjet verbum
(der i mange tilfælde er sammenfaldet med ell.

gaaet op i det lige nævnte verb.) foreligger i

sv. vetta, m. h. t. beliggenhed: vende ud mod,
have udsigt til (m. h. t. bet.-udviklingen sml.

fx. eng. look upon^, og i oldn. vitaSr, perf.

part. af vita, vide, vende ud mod. m. m., samt
i got. witan, se paa, bevogte, der svarer til

lat. videre, se (jf. revidere, vidimere, Vidisse,

Vision;,- sml. VI. vide
|| jf. I. Vid, I. Vidne,

viis. Vis, vis ofl. \\
grænserne ml. bet. 1-4 er

ofte flydende)

I ) (ved bestræbelser, studier, tænkning, lang-

varig erfaring) have tilegnet sig (god, fuld-

stændig) indsigt i noget, (grundige) kund-
skaber om noget, saa man har fuldt rede paa
det, behersker det, kan forklare, fremstille det

olgn., ell. have indprentet sig, lært sig

noget, saa man ved hj. af hukommelsen kan
gengive det; være (helt) inde i; have sat

sig ind i. I.l) (nu 1. br.) m. subst. som obj.

dette folk, som ikke veed (1819: kiender tii;

loven, de er forh&ndede. Joh.7.49 (Chr.VI).
Den Sandhed, Du ret tilgavns veed, saa at

Du ikke tvivler derom, den er da vis for

Big.Ørst.VII.llO. til saadan (o: historisk)

Indsigt fordres mere, end at den blotte raa

Kundskab om noget Udvortes modtages af

Hukommelsen. Da først veed jeg en Begi-

venhed, naar den er bleven en Kiendsgier-

ning for mig, naar jeg først er bleven over-

beviist om dens Ee&Vitet. Molb.Indl.4. \\ m.
obj., der betegner kundskabsomraade, fag, spec.

sprog: beherske; kunne, (han) vidste sine

Humaniora Studia og poetas antiquos til

Vnkke.Gram.Breve.42. *I skulde ikke nys
saa meget talt det Franske, |

Saa havde I

maaskee nu bedre vidst det Danske. Wess.

77. alt det Engelsk, som jeg dengang vid-

ste, bestod i at kunde sige Godd bles ju.
Ew.(1914).V.50. Noget latinsk Grammatik
vidste jeg, og kunde tyde en let Autor. OeW.
Er.1.83.

II
have tilegnet, lært sig noget, saa-

ledes at man kan gengive, genfremstille det;
kunne huske ell. (frem) sige. *den Vise

|

Jeg kan, er sørgelig, jeg veed ej Qere.Thaar.
ES.94. *Hvert af dine Ord jeg veed,

|
Hu-

sker hvert af dine Blikke. Ileib. Poet.IV.180.
10 Lad kun Vinden fortælle! den veed Even-

tyr og Historier, flere end vi Alle tilsam-
men. fTC^nd. ^1979;.///. 347. Det var ikke
blot Andersens Æventyr hun kunde . . Men
hun vidste så mange smukke Folkeviser
og kunde dem ndeudid. Rørd.KK.80. m.h.t.
(skuespillers) rolle: Da De foruden anden
Forsømmelse . . ikke har vidst Deres Rolle
i Myndlingerne . . saa er De for denne
Gang muleteret for l^d. Cit.l799.(Oehl.Br.

20 /. 7). en morsom Clown var han . . selv

om han vidste sin Rolle perfect, holdt han
sig aldrig til (den).Baud.KK.39. vide no-
get paa sine fingre (delvis til bet.1.2), se

Finger sp.1002^''^. vide noget udenad, se

udenad 1. 1.2) (ofte vanskelig at skelne fra
bet. 2.2; m. pron. ell. substantiveret adj. som
obj. En vel oplært Mand veed Meget. /Sir.

34.9. de ere eenfoldige Folk, og veed neppe
andet end deres Børne-Lærdom, saa at jeg

30 kand ikke have megen Trøst af deres Ora-
gsdn^else.Holb.Er.ILl. at vide det fornem-
meste, som er tilfælles for alle Sprog i Al-

mindelighed . . det haver stor Influence i

mange Yidenskaber. Høysg.AG.Fort.S.r man
maatte korse sig

|
For Alt hvad den Mand

havde læst og vidste. Hrz.DY.35. Hvad han
veed, har han lært sig selv.MO. Hvad der

haves af historiske Efterretninger om Dy-
renes tidligere Færden i Landet er forsvin-

40 dende lidt . . Men selv om man ikke véd
ret meget, kan man gjætte sig til adskilligt.

Frem.DN.358. Jeg synes, de fleste folk bli-

ver dummere med årene. De ved måske
nok noget mere, men klogere? Bestemt nej!

Linck.Påvej. (1950). 148. i forb. m. fra til

angivelse af kilden til ens kundskaber. Hun
ved meget fra Bøgerne, men mest fra sig

selv. Elkjær.RK.32. \\ spøg. totem.: der kan
skrives mange ell. (især) tykke bøger ora

50 det, du ikke ved olgn. Krist.Ordspr.627. jf.

skrive sp.908*'^.

2) ved umiddelbar sansning, iagtta-

gelse, oplevelse, deltagelse, indvielse

i noget ell. ved meddelelser, oplysninger
fra andre være blevet bekendt med no-

get, have erfaret noget; sidde inde med
kendskab til; ofte spec: have hørt om ell.

have faaet sikker oplysning om noget,

have erfaret som sikkert, sandt. 2.1)

60 (nu 1. br.) m. subst. som obj. saasom Jesus

vidste (1907: kendte; deres Tanker, sagde

han til dem (osv.).Matth.l2.25. »Du veedst

min Tapperhed, tilbage giv Melampe. H0I6.

Mel.II.7. Mange i Salen saae skævt til

84*
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mit Held, ]
Ikke vidste dog Nogen min

Lykke. Grundtv. SS. II. 165. Hans følgende

Gjenvordigheder veed l.PMøll.(1855).II.77.

den, som talede, vidste vor Sjæls Hemmelig-
heder. ikfarMf«/ns<./7.22. En Hemmelighed,
som Alle \éå.lystspilfaree.l906(se LSwend-
sen. Dekih.Privatteatres Repertoire.(1907).67).

se ogs. u. Peter 1.3. jf. bet. 2.2 og 11: jeg agtede

mig ikke at vide Noget iblandt Eder, uden
Jesum Christum, og ham korsfæstet, i Cor.

2.2. 2.2) m. pron. ell. (nu sj.) substantiveret

adj. som obj. de have indsat Fyrster, men
jeg vidste det ikke (1931: uden mit Vi-

dendej. Ifos.8.4. Generalerne forandre deres

Poster daglig; og alt, hvad jeg veed, er at

han sidst stoed i Fommern. Ew.(1914).IY
240. *Naar Intet hun veed — |

Ei hun for-

raader vor Hemmelighed. OeW.ZZZ.7i. *Har
du (o: Danmark) glemt, hvad Verden veed?

|

Det var mig (o: Tycho Brahe), som monne
bære

| Op til Stjernerne din Ære. Heib.Poet.

III. 125. „Hvordan ved I det?" spurgte

den fremmede h\&st. Elkjær.RK.33. i direkte

modsætn. til tro, tænke sig (noget) olgn.:

Antallet af Christne blandt de Dannede i

Christenheden (bliver maaske ikke) saa stort;

maaskee, thi vide noget kan jeg ikke.Kierk.

VI1.511. Jeg troer det ikke blot; men jeg

veed det.MO.^ jeg tror også, at de sætter

pris på mig — ja, jeg ved det — for det er

noget, man mærker i det daglige, uden ord.

Linck.Påvej.(1950).158. || i forb. m. præp.

af, fra ell. gennem til angivelse af kilden

til de oplysninger, det kendskab, man har faaet.

*at hun
I

Forsvundet er, det veed jeg
|
Af

Folmer Sangers Uund.Winth.HF.152. Jeg
veed det fra (af) ham selv, af hans egen
Mund, af Bladene, giennem min Broder.

VSO. Basse har han jo aldrig brydt sig om.
Det ve' jeg fra 'Elna. Linck.Påvej.(1950).50.

vide noget af (egen) erfarenhed, erfaring, se

Erfarenhed 2.i, Erfaring 1. i forb. vide
noget fra sig selv, som udtr. for at man
kan forstaa, sætte sig ind i, har erfaret noget

ved egne oplevelser, selviagttagelse. AHen-
ningsen.LGJ.129. (til bet. 2.s:) Jeg ved fra

mig selv, hvor ondt det gøi.D&H. \\ ikke
ville vide noget, (delvis til bet. 6) som udtr.

for at man med vilje ser bort fra sit kend-

skab til noget ell. ikke ønsker at erfare det.

*Hvem der har Uret eller Ret,
|
Jeg veed

ei, vil ei vide det. Wess.239. „Jeg er Herman,
kjære Bedstemoder!" . . „Jeg veed det; jeg

vidste det, men jeg vil dog ikke vide det.

Jeg er jo en underlig Tulle, siger man, hvad
skal jeg saa vide det ior?" HCAnd.SS.Y49.

II
i andre faste forb., talem. han maa jo

vide det, han er den nærmeste, mest kompe-
tente til at udtale sig, dømme om noget. Tiden
fra Broderens Afrejse i Oktober 1877 og til

Midten af 1880 er for ham (o: Edv. Brandes),

og han maatte jo vide det, Brandesianismens
Lavpunkt. 5'tongferttp.Z.//.7. i forb. som det
er 'godt, man 'ved det ell. 'bare man

'ved det ell. saa 'ved man 'det! som udtr.

for, at man har modtaget en klar udtalelse,

en instruks og vil indrette sin optræden der-

efter ell. affinder sig med noget; ogs. iron.

som udtr. for at man ikke synes om, ikke

forstaar ell. tror paa noget. „Kort sagt (o:

efter en udredelse af kenninger): Kunst —
Digtekunst og Kunstdigtning, forstaar I." —
„Hm — det er godt man veed detV Gjel.

10 KH.75. du (o: en skuespiller) er vel ogsaa
ked af at være ved mit Teater. Ja, ja, men
bare jeg ved det. ErlKrist.DH.7 . (der) kom-
mer . . en vred Mand ind i Klassen og vil

tale et Ord med (lærerinden). Ja, lille Børn
— sir hun (da han er gaaet) — saa ved vi

altsaa nu det. CHans.BK.51. vide for me-
get, spec: være for meget indviet i hemme-
ligheder (og derfor være farlig). Bl&T. sige
alt, hvad man ved: SvGrundtv.GlM.III.

20 209. „Vorherre bevare min Mund!" sagde
Kællingen, hun havde faaet sagt Alt, hvad
hun vidste. Mau.6619, Krist.Ordspr.634. man
skal ikke sige alt, hvad man ved, se II. sige

2.1. det ved enhver (Grundtv.PS.111.65),
(gud og) hvermand (se Gud sp.292^^^,

Hvermand 2). hvad man ikke ved, har
man ikke ondt af, (l.lr.) især som udtr.

for ikke at give en anledning til misundelse,

forargelse olgn. ved at indvi ham i noget.

30 D&H. ikke vide andet end, d.s.s. ikke

vide bedre (rettere) end (se bet. 2.5). Worm.
Sat.34. (svenskerne) vidste ikke andet, end
at de havde et u-sædvanlig stort Vand for

sig (da finnerne havde narret dem ved tryl-

leri). Schousbølle.Saxo.138. 2.3) (vanskelig at

skelne fra bet. 3.3) m. bisætn., navnlig at-

sætn. som obj. Paaske-Høitiden, der Jesus

vidste, at hans Time var kommen. Jo/i.i3.i.

I Dag veed nu den Slyngel, at det er Torv-

40 Dag. Holb.Jep.1.1. Jeg troer, at I er min
Far, men jeg veed, at hun er min Moer.

sa. Er. III. 6. Hvordan det gik dem, veed
ikke ieg.NPWiwel.NS.56. *Rugen ringled

vidt og bredt om Kys og Kjærlighed;
|

hvad det mindste Ax har hørt, den hele

Ager \ed.Aakj.RS.23. man véd (o: har

sikre oplysninger om), at Storkefamilier gen-

nem flere Slægtled har fundet tilbage til

den samme 'Rede.Pol.^U1940.1.sp.4. han ved,

50 at byen hedder Rimpe ell. Snerpe osv., se

II. snerpe 5. 2.4) i pass. ell. i (især upers.)

sætn. m. ville, navnlig som udtr. for, at der

eksisterer underretninger, oplysninger, forly-

dender om noget \\ i pass. af hvo den (s:

bogen) er skreven vides ikke. PoulPed.DP.

(1937). 12. Hvor paa lav man skal søge

Kong Erich Lam hans Gravsted, vides nu
ikke.EPont.Atlas.III.443. Der vidstes intet

Bestemt om Sagen. VSO. jf. bet. 2.5 : Hvor-

60 ledes (sandflugten) er opstaaet, vides ikke

for sikkert. Aarb Frborg.1911 .40. m. fig. inf.

ell. part.: Forbryderen vides at have pas-

seret Grændsen for et Par Dage siden.

VSO. en samlet behandling . . deraf vides
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ikke at være iremsa.t.Wiwel.141. det før-

ste historiske Skrift, der vides forfattet

i Norden. LNielsen.Danmarks middelalderlige

Haandskrifter.(1937).50. se ogs. sp. 1333''
. i

forh. m. kunne, maatte: Det maa endnu
ikke vides. VSO. den uvidenskabelige Utaal-
modighed, der aldrig kan nøjes med det,

som med Sikkerhed kan wiåes.Østrup.(Tilsk.

1938.1.223).
II

i forb. ville vide, især m.
upers. subj.; dels som udtr. for at noget for-

udsættes som bekendt. Man vil vide, at det
er Essajåstens Hensigt at vise, at alt i

dette . . Digt er beregnet. BilleskovJ.P.32.

dels i udtr. for at den talende ell. skrivende

kun citerer andres oplysninger og ikke selv

staar inde for sandheden, i forb. som man
ell. et sagn, forlydende vil vide, man,
et sagn osv. beretter, fortæller ell. hævder. Ja,

man vil endogså vide, at flere Officerer lige-

frem vare lejede af Grevens Fiender. Hjort.

KritLit.III.113. PauUi vil vide, at Bluhme
ikke har været kaldt til Kongen. FruHeib.
B.1.232. Et Sagn vilde vide, at han i sine

yngre Manddomsaar havde været smæk-
ker. Dmc/im.TT.iJ. En Folkevittighed vilde

vide, at han en Gang som Svar paa et Cir-

kulære til „mine undergivne Præster" havde
faaet et Brev adresseret til „vor overgivne
I'roysV\Gjel.GL.19. Et haardnakket Rygte
vilde vide, at nogle tyske Soldater under
Krigen var blevet kastet (i brønden). AaDons.
S.58. Kirken siges i pavebreve at være viet

til S. Clemens . . en senere tradition vil vide,

at dens værnehelgen var S. Jørgen. Danm
Kirker.VI11.449. 2.5) m. adverbiel bestem-

melse, vide noget (for) sikkert (jf. sikker

3a), (for) vist (se II. vis ll.i^, til visse
(se II. vis 12.1^, med sikkerhed, vished
(se Vished 1). vide vist, se II. vis 6.1.

jeg ved det godt, se god 10.2. Man veed
nock, hvilcke Historier I (o: Venus) har

haft l)aade med Mars og andre Officiers.

Holb. Ul. Pral. Jeg troer at Moder bliver

(o: venter) med at lade mig confirmere,

til jeg engang skal giftes. Men jeg veed
nok hvorfor det er, hun vil nødig selv

være gs.Taméi.CBernh.NF.III.137. jeg veed

nok, hvad Jomfruen spiller paa; De vil

smedde Elisa sammen med Riller. Éostr.ÆS.

11.10. han ved nok hvad han gør, naar

han vander sine høns, se II. vande 2.2.
||

vide bedre, se I. bedre 1.2. ikke vide
bedre ell. rettere, ikke være bedre under-

rettet, ikke være klogere; ogs.: være saa naiv,

dum. „kan De ikke stave, der staaer jo:

S, p, r, i, e, u, t." „Og det siger Krebs?"

„Ja jeg veed ikke rettere." Oehl.Er.II.25.

Vidste man ikke bedre, skulde man tro, de

beredte et Bsiå.KMunk.DU.33. Noget for-

bandet Sludder . . Men han . . vidste vel

ikke bedre. LeckFischer.Ka.23. ikke vide
bedre ell. rettere end, tro, mene, at; ikke

være klogere end. Jeg veed ikke rettere end

hånd har Feberen. Holb.Arab.3 se. Da du gik

fra os, vidste vi ikke bedre, end (o: troede,

mente vi) du gik i Seng.ErlKrist.BT.157. se

ogs. bedre sp. 57*'^. (nu næppe br.) ikke ret-

tere end jeg ved (se V ret 2.3j ell. det jeg
ikke rettere ved (Bredahl.I.175) ell. (dial.)

ikke bedre jeg ved (Feilb), saa vidt jeg ved.

II
vide det bedst. *Jeg selv, som saae den

(o: en hund), veed det bedst,
|
Den var saa

stor som nogen Rest. Wilst.D.IILIO. Saad-
10 den noget (o: at man snart skal dø), det ve'

En sæl' nu bedsti Soya.GAM.94. jf. bedst
sp.69'"'.

II
i forb. som det ved jeg ikke

saa lige, ikke saa nøje, ikke ret, ikke
rigtig, jeg ved snart ikke, se VIII. lige

3.5, III. nøje 2.1, V ret 4.3, rigtig 8.1 (og d.s),

II. snart 4.2. || i forb. som saa længe nogen
ved, (næppe i rigsspr.) saa langt tilbage i

tiden ens kendskab til forholdet rækker, saa
længe nogen ved har (Jylland og Fyn været

20 adskilt). JVJens.(PoUy,il934.15.sp.l). 2.6)

(delvis til flg. betydninger) i paaberaabelser af
ei overnaturligt væsens kendskab til noget, dels

som en bedyrelse af eget udsagn, dels som udtr.

for ens eget ukendskab til noget (saa beteg-

nelsen for det overnaturlige væsen bliver ens-

betydende m. ingen^ ell. (jf. bet. 8) egen usik-

kerhed, uvished; i forb. som det maa (ell.

skal^ fanden, gud, herren, pokker, vorherre

vide, ell. fanden osv. maa vide ell. (m. verbet

30 i ønskemaade; nu sj.) fanden osv. vide ^Alt

skete. Djævelen vide hvordan. iiLat.ffoife.FC

VL191. 'PDiderichsen.DG.197. se ogs. Gud
sp.293^^), ell. fanden osv. ved ell. det ved
fanden osv. (i sidste tilfælde er ved ofte tryk-

svagt (og sammenblandes m. præp. ved), se

Gud sp.293^*), se Fanden 4.i, Gud l.i, 2.2

(og II. sød 5.i), I. Herre 5.2, Himmel 2.2,

Pokker 4.i, Vorherre; herefter spøg. udtr. som
det ved (den søde) grød (se Grød S), (1. br.)

40 det maa vore høns vide (Mau.1.474).

3) have et saadant kendskab til ell.

en saadan erindring om noget, at man
er i stand til at angive, udpege, iden-

tificere, nævne, genkende, genfinde ell.

komme i tanker om det; om vi alene vide

se IV vi 3.2. 3.1) (i rigsspr. især i faste

forb. samt m. bisætn. som obj. (se bet. S.z)) i

al olm.: kunne angive, nævne, udpege, frem-

sætte noget som det ene (af fiere muligheder),

50 der (i nærværende situation) er af interesse,

betydning ell. det rette, rigtige; især i udtr.

for at man som følge af overvejelser, v. hj.

af kundskaber, ud fra sit kendskab til noget

ell. efter hukommelsen har et svar, raad, en

forklaring paa rede haand; kende og kunne
nævne; kende som det rette, jeg intet

(Grundtv.SS.IILll: ej du af; andet veed
|

End hannem (o: Jesus) mig til Salighed.

Kingo.SS. V. 38. Mennesker, som ikke vide

60 Forskjel paa Høire og Venstre (1931 : ikke kan

skelne højre fra venstre). Jon.4.11. „Hvorfor

slog hånd dig?" — „Jeg veed ikke meer Aar-

sag der til, end det Barn, som ligger i Mors

Liv." Holb.Vgs. (1731). 1 1. 16. *Vore Karle
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veed vor Nik (o: lyst, attraa),
|
Vi veed og-

saa deres. LandsbyeP.v.5. Det er en slet Læge,
som ikke veed andet Middel til at hielpe en

saaret Arm, end at skiere den dS.JSneed.IV.

33.*(jubilaren) var smilende flygtet
|
for .

.

de velmente Fester.
|
Man har spurgt, man

har skumlet. Selv véd jeg ej Grunden. Pon<.

(Pol.*U1912.5). vide besked, forred(e),
raad, rede, redelighed, redning, skel,

udvej(e). vej(en), se Besked 3.1, I. For- i'o

red(e), I. Raad 3.3, II. Rede 3, Redelighed

1.1, I. Redning, I. Skel 4.1, Udvej 4.1-2,

Vej 3.4. vide tal paa, se I. Tal 1. fanden
slog sin oldemor (ihjel), fordi hun ikke vid-

ste en undskyldning, se Undskyldning 2.
||

m. h. t. tid(spunkt). Vaager derfor, thi I vide

hverken Dag eller Time, paa hvilken Men-
neskens Søn kommer. Matth.25.1 3. Storken
veed sin Tuå.Høysg.S.13. jeg ved dagen,

men ikke tidspunktet (for mødet)
j || vide 20

ens navn olgn. Min Herre har havt en Far-

broder, et godt stakkels Mand; jeg veed
ikke hans Navn. S/mesp.¥155. Hvad Værd
har det at vide Navne og Tal og Steder?

Mynst.Betr.I.219. *Her fandt hun atter Een
dog.

I

Som vidste hendes 'NdLvn.Winth.HF.

254. en Pige, som han ikke vidste Navn paa.

Leck Fischer.HM.67. jf. bet. 2.i: *Det Navn
(o: Huitfeldts) veed alle danske Mænd,

|
som

færdes paa gyngende Sø. Ploug. 1.295.
||

(nu 30

næppe br.) m. h. t. person: være i stand til

at nævne hans navn, kunne identificere, ud-

pege ham. Paa den fjortende August stededes

de Fattige fra hele Omegnen til et Slags

Audiens; den gamle Frue vidste dem Alle

ved l^nxn.HCAnd.SS.VeS. Aar og Dag gik

det lille Stykke med samme levende Bifald,

Ingen vidste Forfatteren. sa.ikfZ/.3.34. || (jf.

let. å) som udtr. for at kende og holde sig

indenfor de rette grænser; især i nægtende forb., 40

som udtr. for umaadeholdenhed ell. grænse-

løshed. ingen grænser vide, dels om per-

son, se Grænse sp.230*''; dels om forhold:

Din Miskundhed
|
Ei Grændse yecå.Lund.

ED.126. ingen maade vide, se I. Maade
3.2. barnet ved ikke maal paa sin mave, se

I. Maal 1.4. 3.2) (nu (uden for forb. m. bi-

sætn. som obj. (se bet. ^.z)) især dial., dog

undertiden i rigsspr., dels i tilfælde, der ligger

nær tilsvarende forb. m. genstandssætn. (vide, 50

hvor —), dels (poet.) i forb. jeg ved brugt

som indledningsord i digte) kende (og kunne
paavise) tilstedeværelsen ell. eksisten-
sen af noget; være klar over, at noget
findes, ell. hvor det findes; have konsta-
teret (lilsjtedeværelsen af) noget (og stedet hvor

det findes). Jeg veed Deres uforandrede Deel-

tagelse for m\g. HCAnd. Breve. 11.724. jeg

veed en dansk Samling Eventyr af alle Na-
tioner, udgivet af Molbech. sa.ML.350. især eo

m. h. t. (hvad der findes paa) et sted ell. m. h. t.

levende væsen: Judas, som ham forraadte,

vidste (1907: kendte^ Stedet; thi Jesus for-

samledes ofte der med sine Disciple. JoA.

18.2. Jeg veed Selveier-Bønder, som have
en liden Bondegaard paa 4, 6 å 8 Tønder
Hartkorn. (Stomyje.//.350. *Man veed kun to

Havne,
|
Bekiendte af Navne,

|
Den eene

vor Vugge, den anden vor Grav.*SiMi.4(?.

*Jeg veed en Flod, jeg saae den kun i

Drømme,
|
Dog vist jeg veed, at den paa

Jord er til Hauch.SD.11.297. *Jeg veed en
dejlig Have,

|
Hvor Roser staa i Flor.

Budde.F.114. Bedstemo'er er jo fra Frede-
riksberg. Véd De ikke det lange hvide Hus
med tre Søjler midt i Alléen og Rosenbede
foran? Dér er hun født. Bang.(Mindebogen.
1935.31). *Jeg veed en Lærkerede,

j
Jeg

siger ikke mer.
|
Den findes paa en Hede

|

et Sted, som ingen ser. Bergstedt.Børnesange.

(1932).24. Der er nok af dem (0: østers),

maaske Millioner, man skal bare vide Stedet!

Pol.*%1937.10.sp.4. ved du et hul, saa ved
han nagle (ell. pind^ dertil, se I. Hul 4.i.

jf. bet.d.s: Hendes Naade gjorde . . en Ride-

tuur . . hen mod Vestkysten af Mosen, vi

veed nok. Blich.(1920). XXX. 239. 3.3) bet.

3.1-2 i forb. m. bisætn. som obj. Eders Fader
veed, hvad I have behov, førend I bede ham.
Matth.6.8. „Veedst du vel, hvad en Fiegel

er." — „Nei jeg veed mare ikke.'' Holb.HP.
1.2. tæt derved venter jeg . . at mine Been
skulde hvile . . dog veed Ingen med Vished,

hvor hans Been skulle lægges. Mynst.Brøndst.

12. Veed De ikke, hvem den Mand er, som
gaaer der? Heib. Poet. VII. 348. *Jeg veed,

hvor der findes en Have saa skjøn.ikfHans.

S. 11.67. Der er vel ingen her, som ved hvad
Klokken er. Bjarnhof.LE. 138. i talem. som
vide, hvad klokken er slaaet, kragen ved
nok, hvad so den vil ride, vide, hvilken

vej vinden blæser, se Klokke 3.3, I. Krage,

I. Vind 1.8. (ikke) vide, hvor man har
en, se u. IV have 9.3. jf.: de døde ved
man hvor man ha,r.KMunk.EI.122. ikke

vide hvor han er støjen eller fløjen olgn.,

se II. støje 2.
|| (jf. bet. 4:.6) i udtr. som det

ved man, hvad er, som udtr. for at have

forhaandskendskab til noget, ell. at man er

forvisset om godheden af noget. Verten. „*Ret!
— Bravo I drikke, drikkel —

|
Det veed man,

hvad det er, det andet veed man ikke."jEtt'.

(1914).II.125. lad T. komme til Telegrafen.

Det ved man, hvad er. Saa havde du nu
haft din gode sikre Vension.KMich.Mor.
(1935).6. jf.: skulde vi ikke byde Doktor L.

hjem noget tiere. Ham ved man, hvad er.

ErlKrist.BT.164. i forb. som hvis det er

kunst, saa ved jeg ikke hvad kunst er.

Jeg skal flyve til Fronten ! Er det ikke sjov,

saa veed jeg ikke, hvad der er %ioy. Rode.

EM.IO. 3.4) (jf. let. 8.1j m. pron. som obj. og

i forb., hvor obj. er udeladt ell. underforstaael.

„hvornaar gaar toget?" — „spørg togføreren;

han ved det."
\ \\ m. spørgende pron. som (del

af) obj., især i forb. jeg ved ikke hvad (se

hvad l.i), hvem, hvor fhvordan, hvorfor

osv.), jeg er ikke i stand til at sige, angive
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hvad osv. Herrens Aand tog dig bort, jeg
veed ikke hvorhen (1931: til et Sted, jeg
ikke kender). lKg.18.12. *Landet nu graa-
hærdet kun jeg gjæster,

| Og har hjemme,
selv jeg véd ej, hvor. Grundtv.PS.VI.581.
*Over det øde Hav sejler den store Dam-
per,

I

ingen véd hvorhen,
|

i Salonen sidder
en Kvinde, bider en Blomst itu,

| ingen véd
hvorfor.AMatthison-Hansen.NyeDigte.(1893).
18(jf.Vogel-Jørg.B0.292). Jeg vil gerne lo

hjælpe dig, men ved ikke hvordan. PDide-
richsen.DG.200. ofte i indskudte led: Grev de
Latournelle, Eier af jeg veed ikke hvor-
mange Godser. Hauch.VII.155. Han har —
jeg ved ikke hvordan . . skaffet 10.000 Kr.
til Yeie. PDiderichsen.DG.197. han har hørt
det af jeg ved ikke hvem

i ||
jeg ved det

ikke ell. (dagl.) jeg ved ikke ell. (fork.)

ved ikke, jeg er ikke i stand til at svare

(fyldestgørende) paa noget. Holb.HP. 1.2 (se 20

sp.l340"). „Hvorledes er det gaaet til?" —
„Det veed jeg ikke."Bredahl.III.56. „Hvor
i Alverden er Mennesket henne?" — „Ved
ikke, Onke\\"Kandarius.LP.258. „Hvorfor
har du Stang med (0: inviteret S. med til

selskabet), B.?" spurgte han. „Ved det ikke!"

TomKrist.LA.9. Hvad skal vi da gøre? —
Jeg véd \\i\ie.Howalt.DB.89. Måske antog
man os for spioner . . jeg ved det ikke,

men så meget forstod jeg. at (osv.). Linck. 30

På vej. (1950). 163. og jeg ved ikke —

,

(dagl.) som udtr. for noget yderligere, man
ikke kan oplyse nærmere. „Hvad snakker
han og Smed Johansen om, naar de er

sammen?" . . „Aa — om hvordan de dan-
sede paa Ballerne i deres unge Dage —
og — jeg véd ikke." Schand.TF.1.100.

||

hvem ved hvad? navn paa en slags kund-
skabsleg ell. -konkurrence. JBudtz-Jørgensen,
(bogtitel. 1939). Radioprogrammet .. 22,16 40

Musikalsk „Hvem ved hv&d". BerlTid.*''/i

1951.M.27.sp.3. 3.5) i udtr., for at man ikke

er i stand til at rlævne, udpege noget, som
overgaar det nævnte, disse tre sidste Bind
af H. C. Andersens Æventyr med Frølichs

Illustrationer (er) det dyrebareste danske
Bogværk jeg kender, et Ensemble som jeg

ikke ved Mage til i nogen fremmed Lite-

ratur. JVJens. (Aarbog f. Bogvenner. 1920. 22).

Jeg véd intet Bystrøg, som saaledes kan 50

samle Varmen som (Piazza del Popolo).Pol.
^y»1923.7.sp.4. II

i forb. som det bedste
(værste), (som) jeg ved ell. jeg ved ikke
noget bedre (værre) end. noget af det

modbydeligste, jeg veed, er Forklaring og

Opredning og Fordybning og Hjerteransa-

gelser. JaÅ;^ntt.J..67. *en Hvisken
|
om det

største, som vi ved.AxJuel.HH.il. jeg ved
ikke noget værre end Tandlæger \ Soya.LJ.13.

det værste, jeg vidste, var at vaske Storvask, eo

ValborgDahl.DeungeDage.(1940).93. det (0:

piger) er da noget af det bedste, jeg ved!

Linck.Påvej.(1950).148. jf.(poet.): alle gode

Navne, som bedst jeg véd: |
Moder, Søster,

Elskte: min K]ær\ighed\ JakKnu.(HøjskBl.
1891.379). 3.6) m. perfektum inf. som obj.:

erindre; mindes, (han) indviede vor nye Bo-
lig med et høitideligt Tedeum, hvorfra han
overgik i den skjønneste Phantasie, som
jeg vidste at have hørt af ham.Gylb.IYlOO.
Jeg veed ikke at have seet ham før. MO.

4) som udtr. for at noget staar klart for ens
bevidsthed, tanke ell. erkendelse: være sig
noget bevidst; til fulde indse ell. erkende;
have en klar opfattelse af ell. forestilling om;
være klar over; være paa det rene med;
ogs.: have faaet et tydeligt indtryk af,
være overbevist, forvisset om ell. (m.h.t.
noget fremtidigt) kunne forudse, beregne,
(om forb. det er ikke godt, let at vide,
se god 8.1, III. let 5.3j. 4.1) uden obj. dem,
som ere uden for, vederfares det altsammen
ved lignelser: At de seende skulle see, og
ikke vide (1819: skiønne). Marc.4.12(Chr.
VI). nu især i forkortede udtr. (til bet. 4.6j;

man ved aldrig, det kan aldrig forudses,

hvad der vil ske (jf. u. bet. 12.ij. „Jeg lejer

kun ud til Herrer," sagde hun. . . „Damer
kjeder mig, og desuden, man veed aldrig —

!

med Herrer er det en anden Sag." EChri-
stians.Hj.271. Ambulancen kommer susende
og samler dig op, den er tvunget til at være
barmhjertig . . en Smule Menneskeforstaa-
else og Hjertebalsam falder kanske af i Til-

gift, man ved aldrig. Brodersen.T.143. 4.2)

(sj.) m. subst. som obj. Hun mimrede Ord,

hun ikke vidste selv. Bang. T.259. 4.3) m.
pron. det som obj. (se ogs. u. bet. 4.7). *Du
veed det. Landsmand! jeg (o: Holger Dan-
ske) er ei død:

|
Med Kraft jeg kommer til-

hage. Ing.RSE.VI.178. man beundrede mig,

og jeg vidste det, ja begyndte at sætte

noget deri. HCAnd.L.30. En pikkende Lyd
fik hende til at fare sammen . . Aah, nu vid-

ste hun det, det var Gretes Duer, der pik-

kede ude i Tagrenden. ErlKrist.DH.30. „(De-

res artikler) er forresten ganske vittige." —
„Tak, det ved jegl" Soya. LJ. 32. mangen
siger sandt og ved det ikke, se III. sand l.i.

II
før man ved det, helt overraskende; uden

varsel; før man venter, tænker det. naar saa

Døden kommer, jeg venter ham før jeg veed

det. HCAnd.(1919).11.298. før man vidste

det, stod en fransk Hær og spanske Hjelpe-

tropper midt i ¥yen.sa.ML.5. Før du ved

det har du levet JVJens.Di.* 104. \\ uden
at vide det, ubevidst; uden at lænke over

det, ane det. En Karet kom ad Landevejen

og rørte Traaden uden at vide det. IsakDin.

FF.107. (forestillingen om), at Ens egen In-

dividualitet havde . . en absolut Ret over-

for alle de Andre . . Hertil bidrog da ogsaa

S. Kierkegaard uden at vide og ville

det, navnlig ved at hæve sin Forlovelse.

Goldschm.L. 1.323. man tildigter, uden at

ville og vide det (visse) Omstændigheder.

VilhRasm.BU.lO. stakkels K., som uden at

ville og vide det, har forbrudt sig.CHans.
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BK.30. 4.4) m. at-sætn. som ohj., ofte som
udtr. for, at man er forvisset, overbevist om
noget, regner noget for en kendsgerning, hånd
vidste (1819: skiønnedej, at hånd havde sva-

ret dem we\.Marc.l2.28(Chr.VI). Ej! corrasi

Antonius, jeg veed, du har jo intet ondt
giort.Holb.Kandst.I.l. * Velviseste!

|
Vi veed,

paa Byens Vel De altid see.Wess.i37. *Vil

Dansken i Verden fegte,
|
Men dølger Aasyn

og Navn,
|
Jeg veed, hans Aand er ei ægte —

|

Jeg tager ham ei i Fsiyn.Ing.RSE.VI.251.
*Dig lokker nu min Stemme;

|
Jeg veed,

Du kommer jo,
|
Thi aldrig kan Du glem-

me,
I
Du skjenked mig din Tro ! Winth.HF.21.

De veed meget godt, at jeg . . er Deres hen-

givne Yen. Brandes.Br.1.51. hun ved, at det

kun vil gøre ondt vadrre. KAahye.Fruentil
Kejsergaarden.(1943).169. konen vidste ikke,

at manden var gal, førend han sang over

borde, se synge 1.6. jeg ved, at jeg intet
ved (jf. bet. 1-2), udtalelse af Sokrates. Vogel-

Jørg.BO.310. jf.: *Jeg veed kun Eet, kun,

at jeg Intet weed.Ing.R.128. 4.5) (jf. bet.

5.4; nu sj.) m. obj. og flg. inf. (akk. m. inf.).

Forandringer, som hun vidste at kunde
være Nationen \ie\\aige\\ge.Holb.E'p.V.62. (jf.

u. bet. llj m. refi. obj.: Han sagde (vidste,

mente) sig at have gjort ået. Mikkels.Ordf.
112. 4.6) m. afhængig spørgesætn. som obj.

Vidste jeg kun nu, hvad som var først

og sidst. Holb.HAmb. 1. 2. Jeg sagde, hvad
da? jeg veed ey hvad I meener.EPont.Men.
111.11. man veed neppe, om man tør tro

sine egne Qine.Vodskov.SS.llé. *Naar de

to Køn kommer sammen,
|
véd man al-

drig, hvad der sker. Sommerrevyen.1901.17.
Vidste jeg blot, hvorledes det vil blive op-

taget. FSO. hvad pigerne angår, så ved jeg

ikke, hvorfor Du er så bange for, at jeg

skal give mig for meget af med dem. Ldnck.

Påvej. (1950). 148. jeg ved (nok), hvad
jeg ved, (jf. bet. 2) som udtr. for at man
besidder en sikker viden om noget, at man
er sikker i sin sag, ell. at man ikke vil for-

tælle, hvad man ved. „Jeg veed nok, I skal

paa Bal i Nat!" men Blomsterne lod, som
om de Ingenting forstod . . men lille Ida
vidste nok, hvad hun vidste. HCAnd.(1919).
1.46. „Aa Snak, Emilie . . Hvor kan Du være
saa urimelig (o: i at paastaa noget)?" — „Ja
ja, jeg veed nok, hvad jeg yeed."CBernh.
IX.14. „Hvad mener De ellers med det

Vrøvl?" . . „Jeg véd hvad jeg véd; men det

siger jeg kun i Enrum." Schand.F.267. VSO.
man ved, hvad man har osv., se II.

faa 2.1. ingen ved, hvad han har, før han
har mistet det, se II. miste 2.2. ikke vide,

om man er købt eller solgt, se købe 2.5.
||

i udtr. for at være klar over (rækkevidden, be-

tydningen af, formaalet med) sine egne hand-
linger, have den rette forstaaelse for, hvad der

skal gøres, hvordan man skal optræde olgn.;

ogs. som udtr. for selvsikker optræden, (ofte

i forb. som vide, hvad man gør, siger (se

ogs. u. II. sige 2.i^, vil^. Jesus sagde: Fader,
forlad dem! thi de vide ikke, hvad de giøre.

Luc.23.24. jeg troer, at dette Klammeri har
saaledis forvirret jer Hierne at I veed ikke
hvad i siger. Holb.Bars.IY8. *De Mennesker
vide saa lidt, hvad de wil.Rahb.PoetF.1.86.

(han) veed ikke ret, hvor han skal hen med
sine Kræfter. Vodskov.SS.70. Han (den Karl)

veed nok, hvad han siger, hvad han giør.

10 VSO. hun ved, hvad hun gør, kan I tro.

ErlKrist.DE.150. ikke vide, hvad ben ell.

fod man skal ell. vil staa paa, se I. Ben 3.3,

Fod 1.3. ikke vide, hvorledes man er snoet

eller vendt, se sno 4.1 og II. vende 11.3, 21.3.

naar skarn ell. skidt kommer til ære, ved
det ikke, hvad ell. hvordan det vil være, se

u. Ære.
II

(m. overgang til bet. 6j især i næg-
tende, betingende ell. ønskende sætn., som udtr.

for at man ikke kan gøre sig forestilling om,
20 ikke fatter, aner noget, en anden . . sagde:

i Sandhed, denne var og med ham . . Men
Peder sagde: Menneske! jeg veed (1907:
forstaar^ ikke, hvad du siger. Lue. 22. 60.

Gud! Hr, Kammerassessor! naar De vid-

ste, hvorledes jeg skammer mig. PNJørg.
EnVartouskonesKanefart.(1845).5. Du veed
ikke hvor Du kommer tilpas. ChievitzARecke.

FA.3. *Snegl, Snegl du sorte,
|
jeg ved ej,

hvor du turde (o: løbe hjemmefra). Levy.

30 Bv.36. 4.7) i indskudte ell. efterstillede sætn.,

der indeholder en forsikring: det er jeg klar

over; jo; i forb, (det) ved jeg (nok) ell.

(nu næppe br.) jeg ved (jf. DF.Y56f.).
en Jøde gav ikke saa meget derfor, det

veed \eg. Holb.DR.1.2. De holde jo dog
ikke Bryllup derinde, veed \eg\Heib.Poet.V.

316. *„springer endnu man fra Rundetaarn
ned?"

I

— „Det er under Livsstraf forbuden,

jeg \eed." Hr2.Y192. han var da ingen Men-
40 neskeæder, vidste han, saa de kunde vel lade

ham faa Pigebarnet at se.SvGrundtv.FÆ.IL
127. Det er meget trist, det véd jeg nok,

at De ikke faar Deres Moder at se.Rein-

hard.FC.286. 4.8) i udtr. for at opbyde al sin

tænke-, forestillingskraft for at finde paa noget

ell. anstrenge sig til det yderste (for at naa
et maal). (hun) giorde alt det Hun meest
vidste, mig at o]^irre. RasmWinth.S.70. især

i nægtende sætn. m. al(t) som (del af) obj. ell.

50 m. afhængig spørgesætn. som obj. Matthiesens,

der sandelig ikke veed al den Artighed de

ville vise mig. PAHeib.(FruHeib.HG.*(1947).

321). Magnus og Ferdinand havde ikke

vidst hvor kjærlige de vilde vise sig imod
ham. Ing.LB.IIL223. han vidste ikke Alt,

hvad han vilde finde paa, for . . at udslette

ethvert Spor af en fordums Misforstaaelse.

Gylb.(1849).XL163. (hun) vidste ikke hvad
for . . venlige Talemaader, hun kunde finde

60 paa at sige den gamle Kone. Molb.Ev.*n.

(1854).71. se ogs. u. gøre 9.9. oftest i forb.

ikke vide alt det gode ell. onde, han vilde

gøre en olgn.: Jeg vidste fra den Tid af ikke

alt det Gode, jeg skulde gjøre ham.Goldschm.
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11.62. De Fleste vidste ikke alt det Onde,
de skulle sige om ha.m.Schand.BS.422. den
lille Vandreskomager vidste ikke alt det
gode han vilde gøre dem. AndNx.PE.11.268.

5) have gjort personlige erfaringer
m. h. t. ell. være fortrolig med et vist
livsforhold, en kunst, færdighed olgn.;

kende til; forstaa. 5.1) uden ohj.; i forb.

som ikke vide bedre, (jf.u.bet.2.6; l.br.)

ikke have prøvet, kendt bedre forhold. Han gik lo

i Roskilde Skole, og saa længe han ikke
vidste bedre, var han vel tilfreds med den
Undervisning, han dér havde i&aet.CSPet.
Lilt.215. som man bedst ved og kan, paa
den maade, man bedst forstaar. han (har)
Pligt og Ret til at undlive (det paakørte
kreatur), som han bedst ved og k&n. Loko-
motiv T.1942.133.sp.2. jf. bet. S.i: (det) kien-

des for Ræt, at . . Gert Westphaler ej (kan)
eragtes skyldig i den Skade, Verten ved 20

(gæsternes) Bortgang har taget, men hånd
derover frikiendes, og forbeholder Christoffer

Pedersen (0: værten) sin lovlig Regress til

dem, som hånd best veed og kand.fioi6.6rTr.

Y3. 5.2) m. subst. som obj.; dels (nu næppe
br.) m.h.t. noget konkr.: være fortrolig med,
kende til det. (ordspr.:) Han veed bedst
Vandet, som vadet har.ilfO. jf. ogs. u. bet.

10.1. dels (nu kun i faste forb.) m.h.t. kunst,

færdighed, fremgangsmaade olgn.: forstaa sig 30

paa; kunne udføre; være dygtig til; kende.

viide sin Kunst vel. vAph. (1759). Hvad
Haandgreb skal vides til ret at bruge saa-

danne Seyse?JPPrahl.AC.58. *(hun) viste

(Zetlitz.BS.35: viistej sit Verk
|

I Fjaset,

paa Marken og liiemme.ZetUts.BS.'él. Disse

herskesyge flagrende Skjønheder . . der vel

kan gjore Erobringer, men veed ikke Kun-
sten at beholde, hvad de have erobret.

PAHeib.Sk.1.334. han hvilede paa Vandet, 40

traadte det med sine Fødder, øvede alle de

Bevægelser, han kjendte og vidste.ECAnd.
(1919).IY96. vide det rette greb (paa noget),

se I. Greb 1.6. i pass. som udtr. for, at en

metode kendes og bruges: Mergling eller an-

den Jordblanding vides ikke. Rawert&Garliéb.

Bornholm.(1819).242. 5.3) m. afhængig spørge-

sætn. som obj.; dels som udtr. for at have

prøvet ell. været udsat for noget: Lyksalig
den, som ikke veed, |

Hvor Rime-Byl-50
den kriller. i?een&.Z.23i. m. ordspil paa bet. i

(jf. Skoleprogr.Haderslev.1923.vii): (Sjælen:)

*„Jeg tidt har tænkt, naar mit Liv blev

broget:
| Hvem veed, hvordan det i Døden

gaaer!
|
Man veed hvad man har, men ei

hvad man faaer."
|
Mephistopheles: *„Du

seer, du vidste dog hvad du hk." Heib.Poet.

X.239. dels (vanskelig at skelne fra bet. 4.6^

i udtr. for at besidde en færdighed, beherske

en kunst: jeg veed baade hvorledes man skal 60

tage Børnene og hvorledes man skal tage

Forældrene. Hr2.F//.i 42. vide, hvordan den

madpose skal skæres, se Madpose, jf.: nu
veed jeg, hvordan den skal skyæresl CMøll.

XXVI. Ecntrykt •»/, 1952

PF.316.
II

især i forb. som vide, hvad
noget er ell. vil sige; dels: have mærket,
følt, kendt til ell. været udsat for noget. Jeg
skal ikke sidde Enke og ei vide, hvad det
er at vorde barnlos (1931: ej kende til Barn-
løshed;. £s.47.S. den der ikke af egen Er-
farenheed veed, hvad Hunger . . betyder.
Basth.AaT.287. Jeg er opdragen langt fra
mit Hjem; jeg har aldrig vidst hvad det er
at have en Moder. Hrz.Y30. Han har aldrig
vidst, hvad Trang var.ikfO. han ved ikke,
hvad det vil sige at sulte I dels (nu l.br.):

forstaa sig paa (en kunst). (Herodot) vidste
hvad det var, at berette det, som virkelig

har tildraget sig. Molb.F.348. 5.4) (i rigsspr.

især (s) m. inf. som obj.: have den rette

forstaaelse af (hvordan noget gøres, ell.

hvad der skal gøres) ell. have færdighed i,

det rette greb paa noget ell. have evne,
kraft, (tilstrækkelig) omtanke, kløgt til at

gøre noget; forstaa; formaa; kunne; være
dygtig ell. klog (nok) til. en gammel
Konge, som er en Daare, og som endnu ikke
veed (1931: har Forstand tii; at lade sig

advare. Prærf.4.i3. jeg (er ikke) saa taabelig

(at stille forslaget i herrens navn). Jeg veed
anderledes at staae paa Herrens Respect
(0: hævde Deres rang). Holb.Tyb.V.8. Jeg veed
ikke at slutte denne Afhandling passeligere

end med nogle af de Ord. Heib.Pros.IX.129.

Mens een Student ved Axels Havn
|
Et

Bogstav veed at skrive,
|
Saalænge skal

Kong Christians Navn
|
Med Hurra hilset

hlive.PMøll.(1855).I.73. jeg veed ikke at

erindre mig at have sagt disse Ord.Gylb.

VI II.82. det er raske Folk, som véd at

blive færdige med Høsten. J3angt.T.39. Kors,

jeg ved skam godt at holde min Mund.
Rode.SF.47. jf. bet. 4: Altsaa vide kan et

Menneske at give gode Gaver, men han
kan ikke vide, om han giver en god Gave,

ligesom omvendt den Onde kan vide, at

give en ond Gave, men ikke kan vide, om
han giver en ond Ga,ve.Kierk.IV29. vide
at leve, se IIL leve 4.3. vide at fortælle

ell. tale om noget, (1. br. i alm. rigsspr.)

være i stand til at fortælle, tale om (og ofte

gøre det); især: kunne huske ell. have hørt

noget, som, man fortæller videre. Alle Literati

viide at tale om mig udi Rostock. J?oJ6.Ti/6.

7/7.5. De Folk, der var gamle . . vidste at

fortælle, at Byen havde været helt ander-

ledes og prægtigere end i disse nye usle

Tider. Schand. BS. 166. Livet (opløste) vort

Bekendtskab, og ingen vidste siden at for-

tælle mig, hvad der var bleven af ham.
LCNiels.VLM.6. jf. bet. l.i: I Riis ved man
et Sagn at berette. AarbTurist.1931.26. han
ved at sno sig, se sno 8.8. vide at te

sig, se IIL te 2.8. H i forb. m. skulle ell.

ville, et Skieide og Nædbor . . hvorefter een

hver skal vide at binde deris Baandgarn,

Ruser (osv.).DL.5—10—45. Naar Tingen

først er afgjort, saa vil nok alle Parter vide

86
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at finde sig deri. Eeib.Poet.V11.24. (især i

forb. m. skulle^ som udtr. for at det er ens

faste forsæt ell. beslutning at gøre noget, og

(ell.) at man mener at have evne, magt til

at udføre det. „Jomfruen (holder ikke) af

Klokkeklang?" — „Nei!" „Det er Skade.

Imidlertid, det vil jeg vide at finde mig i."

Heib.Poet.VII.293. *Jeg taaler ikke den
mindste Snakken,

] Jo, jeg skal vide at

kneise med bakken! HCAnd.SS. XII. 213. {o

saa længe jeg er her i Rom, skal jeg vide

at beskytte Fvåyia,. Gjel.GG.102. Politiet! lo

hun haanlig — jeg skal nok vide at svare

for mig.Wied.MB.1.18. 5.5) i forb. (ikke)
vide noget at sige ell. (nu næppe i rigs-

spr.) (ikke) vide at sige noget, (ikke)

være i stand til at sige, berette ell. fremføre

noget, alle véd nok at sige derom.. Moth.S185.
Hvorledes og hvorfor han har fortryllet os,

veed jeg ikke at sige. Biehl. DQ. 111. 208. 20

„Bæ!" der stod han, den Tale havde han
ikke ventet; ikke et Ord vidste han at sige,

for noget Morsomt vilde han have sagt. Bæ!
HCAnd.(1919).III.134. Jeg veed ikke at

sige nogen større Roes over . . dette Stykke,

end at (osv.).Kierk.I.249. Jeg ved ikke no-

get slemt at sige om Konen. Buchh.UH.92.

jf. (dial.): De var alle noget forlegne, selv

Alma, som altid vidste at sige, var tavs.

Kirk.F.8. ikke vide at sige af noget olgn., 30

se u. bet. 13.5. 5.6) i forb. som jeg skal vel
vide at, se u. II. vel 2.3.

6) faa kundskab om, kendskab til ell.

oplysning om noget; erfare; lære at

kende; blive indviet i; faa at mærke,
føle; spec: faa at høre; faa fortalt; i

bet. 6.1-4 især i forb. m. maadesudsagnsord
som kunne (se bet. 12j, maatte, skulle, ville.

6.1) m. subst. som obj. *0m Du vilt Tiden
vide,

I

Husbonde, Pig' og Dreng, | Da er 4o

det paa de Tide,
]
Man føjer sig til Seng.

Vægtervers.Kl.lO. han er kommen for at be-

drage dig, og for at vide din Udgang og din

Indgang, og at vide alt det, du gjør (1931:
udspejde din Færd og faa at vide, hvad du
har iox).2Sam.3.25. Jeg kand ikke blive her

(i værtshuset) i Nat over, som jeg tænkte,

jeg vil vide min "Regning. Holb.Hex.III.6.

latinske Breve, han har vexlet med sin

Tids berømteste Lærde . . vise hans Iver 50

for at vide andre Landes Mærkværdigheder.
Mall.SgH.581. jeg maa først vide Barnets

Forældre (før jeg kan døbe det). Blich.(1920).

XIX.127. (hun) tyktes, hendes Hjerte klap-

pede saa stærkt, at Søstrene maatte høre

det og straks vide hendes T&nker. Elkjær.

RK.38. 6.2) m. pron. som obj. Hør min kiære

Gunild! jeg har giort dig Umage, at komme
hid i Dag, for at vide noget, som ligger mig
^aa. meTtet.Holb.Bars.(1731).Y3. *Gud er eo

nu ikke længer vred,
|
Det kand vi deraf

vide,
I
At hånd har sendt sin Søn her ned,

|

For Verdens Synd at lide. Brors.7, „jeg skal

nok forklare dig det siden — Barnet maae

dog vide det — Ikke sandt Broder Rød-
øye?" — „Jo Søster — for at tage sig i agt."

Ew.(1914).IY12. der var saa Meget at lære
og \ide.HCAnd.(1919).Y 343. du er ikke
nysgerrig, men du vil gerne vide alting, se

nysgerrig. 6.3) m. bisætn. som obj. Fremdeles
er at vide, at iblant de allehaande Ting,

som jeg adskillige gange hentede i Land fra

Skibet, havde jeg ogsaa faaet noget, som .

.

ikke var af nogen Yærdi.Robinson.I.lOl. Da
var det først jeg vidste, hun var blind.

Blich.(1920).XIII.84. *Lænkehunden selv

faar dobbelt Sul,
|
Den skal ogsaa vide,

det er i\A.PFaber.VV.114. *De skal vide,

de aldrig ser de sidste,
|
de skal vide, at

ingen bliver ixzii.Ottosen.S.34. *Hvor ved
man fra, man er „loxliehi"'! KMunk.DlJ.10.

i forb. som jeg maatte (se III. maatte 3.4j

ell. (nu) vilde gerne vide, brugt som an-

modning om oplysning om noget, jeg vilde

gerne vide, hvornaar Aarhus -baaden af-

gaar
j ||

(delvis til bet. 4.1j i forb. som han
skulde bare vide, som udtr. for glæde,

hoveren over, at en ikke har erfaret, hørt om
noget, ell. som udtr. for at han vilde reagere

voldsomt, hvis han erfarede om noget. *Han
(0: kejseren) skulde vide, hvad Mads Rytter
veed

I
, . Og hvor forbandet ærligt det gik

til
I
Ved Sessionen sidst. Bredahl.Y180. L.

skulde bare vide, hvordan (0: hvor slemt) det
v3ii.ErlKrist.DH.151. forkortet: Ked af det?

Frøken M. skulde bare lige vide (0: at det

aldeles ikke var tilfældet) .BechNygaard.G0.72.

6.4) i forb. (maatte, skulle, ville) have
at vide, have oplysninger, meddelelser om; er-

fare; høre; se IV have 10.3. 6.5) t forb. lade
en (noget) vide, bringe (noget) til ens kund-
skab; meddele; ogs.: lade en faa nys om noget.

jeg kand lade dig vide, at du snart kommer
i Brudeseng. 5oi&. Per«./, 7. *lad mig som
Veninde vide, |

Hvad jeg har giort min Ven
imod. Bagges.Ungd.il.25. *Siig MurmoU —
Nei, lad MurmoU intet vide\ Bredahl.Y200.

(han) lod hende vide, at hun vist aldrig fik

ham at see mere. NPWiwel.NS.57. jf.: En
lille Biforretning havde af og til en Discipel

(ved Aarhus katedralskole omkr. 1800) ved
Dødsfald i jevne borgerlige Huse. Han an-

toges da til at gaae omkring til den Afdødes
Slægt og Venner for, som det kaldtes, „at

lade vide", hvilket da udførtes i sædvanlig

Bedemandsstiil. Herfor erholdt han en lille

Douceur. HistTidsskr.4R.III.47. lad ikke den
venstre haand vide, hvad den højre gør,

se Haand l.i. (1. br.) i pass.: lad (1871:

lad det^ ikke vides (1931: Det maa ikke

rygtes^, at en qvinde er kommen. Ruth.3.14

(Chr.VI). 6.6) i forb. faa (noget) at vide.

1. faa meddelelse, oplysning om; høre; erfare.

af mig faer du det ei at vide. Moth.V149.
hvad har han ikke gjort for saa mange, som
man aldrig fik at videl Hr2.IY141. hvad var

der i Vejen med hende? Ingen fik noget at

vide af det Menneske. ErlKrist.DH.153. Om



1349 Tide Tide 1350

Eftermiddagen døde min Far. Vi fik det
først at vide Dagen elter. Branner.TMS.il.
se ogs. u. II. faa 6.1 og Sandhed 1. 2. (jf.
let. 5) mærke, føle noget i form af straf, genvor-
digheder olgn. Hånd skal fåe at vide hvad
ieg er for en k&T\.Moth.V150. „Er hånd saa-
dan elsker af Jagt?" — „Ja det faaer vore
Hiorter og Harer at Yiide." Hall. HP. 1. 4.

„Jeg er vis paa, at Pernille og Henrich ere

ikke Ørkesløse." — „Ney det har mit Hoved 10

faaet at viide." sa.LSk.III.il. nu især i forb.

faa noget andet at vide, faa en ubehagelig
overraskelse. Var jeg i hans (0: kejserens)

Sted, saa skulde vor Herremand faae noget
andet at wide. Bredahl.1.61. Bredal havde
tænkt sig Kritikken som en Art Reklame .

.

for Teatret; han skulde faa noget andet at
Yide.Schyberg.DT.52. det kan nok være, han
fik noget andet at vide. Feilb. 6.7) i forb.

jeg gad vide ell. vidst ell. (i sa. bet.) 20

skal vide, se gide 3, III. skulle 2.1.

7) erkende ell. være opmærksom paa
et forhold og virke til fremme deraf.

7.1) t have noget i tankerne og søge at

fremme det; tænke paa; arbejde paa;
sørge for. (han skal) tiene de Fattige med
Tro, videndis og rammendis deris Gavn
og Beste. DL.2—19—1. Hvad forstaaes ved
den Orden at legge Sæden i Laden for

Beqvemhed til Tærskning? Det er nødven- 30

digt, at vide Orden til sin Sæd, ikke alle-

neste for at aftærske den først, som man
trænger først til . . men og for at vide,

hvilken den reeneste Sæd ei.JPPrahl.AC.
74. 7.2) i forb. vide en tak (ænyd.d.s.,
ty. einem dank wissen, mnt. dank weten,

jf. fr. savoir gré, gr. chårin eidénai og oldn.

kunna e-m J)9kk; forb. dog delvis til VI.

vide, saaledes'i glda. (Michael.48. Kempis.

71.73) og delvis i ænyd. (Bævebog.I.275.499. 40

537) og undertiden senere (jf.: *Jeg vider

gode Venner T&k.Grundtv.PS.YSSS), sva-

rende til oldn. veita e-m J)okk (ell. {)akkirj
||

O, især højtid., jf.: „endnu undertiden, men
maa betragtes som Germanisme. "I«evin.) føle

taknemmelighed over for en; være taknemme-
lig; være en tak skyldig. Oprigtig Tak veed
jeg Recensenten for at have gjort mig op-

mærksom paa nogle ved Veddeløbene fore-

kommende Udtryk, som han med Rette sav- 50

nede. Meyer.''XX. (Staffeldt) valgte at være

lyrisk Digter paa Dansk. Ingen paaskøn-

nede hans Valg. Ingen vidste ham Tak der-

for. Brandes.1.320. de har følt sig som hans

lærlinge og vidst ham tak, selv når de sagde

ham imod. NMøll. (Letterst. tidskr. 1927. 202).

II især i inf. Holb.KandestBr.)(2.r i . . som
seer ikkun til Eders egen Tarv og Fordeel,

vil uden tvivl vide mig Tak og Gunst
for mit vel-meente Arheyde. PJuel.GB.a4.v go

„Hvad skal det sige, at han skal vide ham
Tak?" . . „Det er et journalistisk Udtryk,

som betegner, at han skal føle Erkjendtlig-

hed og takke os." Schack.214. En Overbevis-

ning om, at Fremtiden tilhørte En og vilde
vide En Tak — som man foreløbig selv
gjorde det under megen Omtale af hinanden
i smaa Blade, man selv udgav. JocPaiudan.
(NatTid.''U1940.12.sp.5).

jf.: det hele dan-
ske Folk bør vide Dem Taknemlighed for
Deres N<erk. Bang.S.252. 7.3) f i forb. vide
en (noget) til vil li e {ænyd. ds., ty. einera
etwas zu willen wissen) gøre noget til gunst,
bedste for en. Moth.V151. (han) krøb med
bag-Enden først ind, hvilket Mogul saa
meget fortrød, at hånd ey alleene efter Sæd-
vane ham ingen Foræring gaf, mens ogsaa
ey meere ville vide ham til Villie.PÆMa.
DP.862.

8) i særlige udtr. for den talendes
usikkerhed, uvished, tvivl ell. forbehold,
især m.h.t. et udsagn ell. sit standpunkt
(se ogs. u. rigtig 8.1, 9.3 slutn., II. snart 4.2^.

8.1) (talespr.) i nægtende sætn. \\ det ved
jeg ikke, brugt som udtr. for, at man ikke
(helt) kan give en ret i, hvad han siger, ell.

at man har indvendinger at gøre ell. forbehold

at tage. „Det var besynderligt, at Stifts-

provst Clausen i Indsættelses-Talen vilde

foreholde mig mine Pligter" . . — „Det veed
jeg ikke. Da jeg blev salvet, foreholdt Biskop
Miinter mig ogsaa mine Pligter, og jeg fandt
han havde 'Ret."Mynst.Levnet.229. Goldschm.

B.481. „du er . . kommet til at se ringe

ud" . . „Det ved jeg da ikke, Stine. Jeg kan
ikke se, Faster ser daarlig ud." ErlKrist.MM.
206. „lad saa være og tænke paa mig, hører

du." — „Det ved jeg nu ikke."AaseHans.
Vr.212.

II
jeg ved ikke brugt i selvstændig

(ellipt.) anv., som udtr. for at man har van-

skeligt ved at bestemme sig, tage et fast stand-

punkt ell. udtale en bestemt mening, gøre rede

for hvad man tænker ell. føler, ell. for hvad
grunden er til noget (som forkortelse for udtr.

som jeg ved ikke, hvor(dan) det kan være,

jeg ved ikke, hvoraf det kommer (sig)^.

jeg veed ikke selv, jeg har ingen rigtig Reise-

lyst denne Gmg.HCAnd.BCÆ.II.93. (han

havde) lagt Hænderne overkors. Jeg véd

ikke, men, medens han sad saaledes . . med
det ene Haandled lagt over det andet, lig-

nede han en Mand, der sad lænket. Banj/.

SF.13. nu skal vi se, om vi kan faa et Job

til jer! Jeg ved ikke med Johannes, det er

ikke saa let, naar man ikke har et Haand-
værk; Niels er det nemmere at faa ind.

EMortens.H.24. Jeg ved ikke, jeg er vist

ikke rigtig klog. ErlKrist.DH.203. jeg ved

ikke, men jeg har altid vanskelig ved at

forstaa denne forfatter
i || (jf. u. bet. S.i)

i forb. som jeg ved ikke hvordan, hvor-

for (det er), jeg kan ikke forstaa, hvad det

skyldes. Jeg veed icke hvordan det er, Eders

Naade, Bønderne klage sig dog aXtid. Holb.

Jep.1.8. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes,

at den, der har mere, end han behøver, han

er en tyv i forhold til den, der ingenting har.

Linck.Påvej.(1950).162. se ogs. V men 3.8.

86*
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8.2) i spørgende hovedaæfn. (hvor det spør-

gende pron. nærmer sig negativ het.: ingen,

intet^. hvem, hvo ved, se hvem l.i. hvo
1.1. hvad ved jeg? se hvad sp.789*^^. jf.:

*„0m Solens Skikkelse og Afstand du (o: fal-

ken) mig (o: mtildrarpen) lære!" . . |
„Hvad

veed jeg (o- falken) ået?''Rein.ND.193. 8.3)

ibisætn., der udtrykker et forbehold m.h.t.

ens kundskabers ell. kendskabs eventuelle util-

strækkelighed; i udlr. som (ikke) det jeg lo

ved (se ogs. det 5) ell. efter hvad jeg
ved (Ludv.) ell. (nu sj.) saa meget (som)
jeg ved (se megen S.i). „Er I da ingen

Diævel?" — „Ikke det jog yeed."Holb.Hex.
1.8. om jeg end faaer den (o: en gryde) til

laans, saa har vi dog intet (det jeg veed) at

kaage derudi. sa.DR.1.2. Det eneste Poetiske

man har fra hans Ilaand, det jeg veed, er

det nysnævnte (digt). NyerupRahh.V1.195.
Der er — det jeg veed — kun een Regel, 20

som alle Jægere endnu iø\s;eT. Bogan.l 1.145.

ofte i forb. som saa vidt (nu næppe br.

for saa vidt. Ew.(1914).IV276. Bagges.L.I.

83) jeg ved.Molh.V146. Thestrups genea-

logie, som er. saa viit ieg veed, tilforladelig

og fn]dkomme\i^.RasmWinth.S.27. Har no-

gen anden meldt Forfald? — Ikke saa vidt

jeg yed.KMunk.DU.48. i pass.: saa vidt
\ide3.Cit.l735.(AarbVejle.l921.192; se u.

retirere 2). Bestyrelsens vedtagelse blev . . 30

såvidt vides af tillidsmændene ophængt i

skubene. Arbejderen.1951.48. sp.2. || saa ell.

som jeg ved ikke hvad, (jf. bet. Sa;
dagl.) anv. til betegnelse af en meget høj grad.

EHHagerup.107. han løj, som jeg ved ikke

hvad j efter foreg, saa: han kører saa stærkt,

som jeg ved ikke hvad
\

9) i særlige udtr. i tiltale. 9.1) i udtr.

for at meddele en noget, indvi en i

noget ell. gøre en opmærksom paa no- 40

get; især i udtr. for at den tiltaUe skal mærke
sig noget, har at regne med noget ell. at tage

hensyn til det; ofte som udtr. for at den ta-

lende fastslaar ell. understreger noget kraftigt;

ogs. i udtr. for bebrejdelse, afvisning af spørys-

maal olgn.
\\

(højtid.) i imp. da viid, at du
skal visseligen døe.lMos.20.7. *Johan von
Ehrenpreis, viid naar man heder saa,

|
Man

da umuelig kan et Tyveri begaae.TFess.37.

•Vid, det er en Ære
|
Dannebrog at bære. 50

PFaber.VVn7. *Jeg kommer ud fra Sko-
vene,

I
Kender I min Kølle! | Vid, jeg er

Vildmanden | i det danske Vaaben ! JFJgns.
Di.29.

II
i sætn. m. maatte ell. skulle, (sæt-

ningen kan staa forrest (m. flg. genstands-

sætn.) ell. som et indskud i ell. efter det ud-

sagn, det knytter sig til). „Hør Kone, du maa
vide, at jeg er Mand i Huset, og at jeg er

hendes Far." — „Du maa ogsaa vide, at jeg

er Kone i Huset, og at jeg er hendes Moer." eo

Holb.Er.III.6. *En Vædder ligger paa hver
Side

I
Et halvt Aars Tid, det maae I vide.

Abel 5. *det er Foraar maa Du vide,
|
og

det myldrer alt i Engen. Rich.I.185. Her ud

med jer! blev Hans Jesper ved. Fordi man
er Bonde, er man inte til at gøre Nar ad,

skal I videlStuck. 1.157. a vil ikke høre om
Silkekjoler og Overflødighed, det maa du
vide, bitte Magda. JCufc.iVT. 797. || det er
saa meget, som du ved, se megen 2.8.

i forb. at du ved det ell. (dial.) du ved
det (Grarl.EP.27) ell. (nu kun dial.) ved
du det! (efterstillet det udsagn, del knytter

sig til): De har ingen Levemaade, Monsieur
Reinhard I veed De det. PAHeib.Sk.l 1.262.

Dette sidste skal være tysk, at Du veed det.

Fru Heib.Hjern. 258. „Bryder han sig ikke

om hvad jeg siger? . . „Jo hør, veed De
hvad! det gjor han." .. „Nej sandelig giør

han ikke. Veed De detl"Hostr.F0.19sc. Du
er i Skjorteærmer endnu, at du ved det!

ERode.S.ll. De siger vi skal lære og lære —
men ded er slæve vi skal, det er ded der

kræves, og ingen spør om andet hos vos
(0: smaakaarsjolk), ved du ded Lars Lave-
sen. Grat/, r.33. jeg er Socialist, at du ved
detl MartinAIlans.NO.88. i forb. som hvis
du vil vide det ell. hvis du (maaske)
ved det (TBaden.Suppl.). Ded er Ryssen,

om du ellersens vil vide ded. PNJørg.ER.7.
Der er den forskel, hvis du vil vide det, at

min husbond har ikke som din været en
hærtagen træl. Grønb. Nordiske myter. (1927).
231. Politibetjenten: Hvad hedder De mere
end Sørensen? Sørensen: Mit Navn staar

paa Skiltet over Butiksdøren, hvis De vil

vide det. Howalt.S.l 4. \\ i udtr. for at den
tiltalte er daarlig underrettet, ikke kan tale

med om noget ell. skal holde sin mund. det
kan du sige, (at) du ikke ved! „Der
kommer jo Ingen (0: hos en kone, hvis mand
er ude)\"^ — „Ikke det? — Ja, det kan I

sige I veed ikke, lille Moer! — Men hun
har dog en Fætter, der hænger i Klokke-
strængen hos hende hver . . Aften." J/Zugo.

HM.V.81. det maa du nok vide, se V
nok 7.3. skal du vide det? se III. skulle

4.4. 9.2) (ialespr.) i udtr., hvorved man paa-
kalder den tiltaltes opmærksomhed, ell. som
bruges som optakt til en nyhed, man vil

fortælle; i forb. som ved du, hvad han
gjorde, du kan ikke tænke dig, hvad han
gjorde (især som udtr. for at man er ubehage-

lig overrasket, indigneret over hans optræden).

veed du hvad den lange Rækel svarde?

Bredahl.V1.118. i forb. ved du hvad? (se

hvad sp.789*^^) ell. (nu næppe br.) ved
du nyt? „Hvad vil du Jacob?" — „Far,

veed I nyt? Rasmus Berg er kommen hiem."

Holb.Er.1.6. (l.br.) i forb. ved du? Sviger-

far! ved du? aah, jeg dør af Lykke. Han
er ikke dræbt. Ziifu«A-.S'.7i. hør, ved du
noget? se nogen 3.2. 9.3) i udtr. for at den

talende forudsætter, regner med, at den til-

talte er bekendt med, fortrolig med, klar over

det, der tales om, ell. som udtr. for at noget

er velbekendt (om forb. m. nok, vel se Y. nok
7.7, II. vel l.i).

II
du ved m. flg. genstands-
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sætn. ell. hovedsætn. Hids Dem ikke op, Hr.
Direktør. De ved. De ikke maa hidse Dem
op.ErlKnat.DH.15. I ve' jeg faar 150 om
Msi&neden. Soya.AV 16. || du ved m. flg.

sætningsled; dels indledende en udtalelse: Du
ved Onkel. Han vil, at jeg skal være hos ham.
Rode.Dg.220. Du ved min Knappenaal. Den
er \æk.ErlKrist.BT.70. dels indledende en
forklaring til noget umiddelbart joregaaende:
Hov, Tjener! To Cocktails, De ved. fransk lo

og italiensk Vermouth, half and half. Torø
Krist.H.102. Han (o: en filatelist) interes-

serede sig særlig for Fire-Blokke. De ved,
naar fire Mærker hænger sammen. Scherfig.

Fu.32. tænk om han blev født med Vifte-

ører, du ved saadan nogen, der staar ud fra

Hovedet og vokser fremefter. KAabye.KA.94.

II
du ved brvgt alene som en bestemmelse

til et foregaaende led, som vdtr. for at det der-

ved betegnede er liltalle velbekendt, ell. at han 20

nok er klar over, hvad den talende tænker paa.

jeg . . gik over Gammeltorv fra Nygade,
De \ceil.BUch.(1920).XXX.225. det er en
lille Jokumsen, Son af Kirkeværgen, De
veed. FritzJurg.nr.88. *8ig mig, om hine —

|

de Folk i Baaden, Du véd —
|
tror Du. at

de Kujoner er sikre
|
paa deres Salighed?

Drachm.STL.154. *hende du ved: Europc,
|

der red paa Tyren. JVJens.Di.*136. Jeg var
hér ude og — hænge Tøj til Tørre — Smaa- 30

vask åu-ve\ Soya. FritValg.(1948). 157.
||

ved du brugt dels som indledning til noget,

man vil fortælle: hør! ved du hvad? Veed
Mamma, det er i Grunden det pæneste, jeg

har hørt om Fyrenl

I

Bentzon.Gn.22. Ved du,

5"eg talte med Professoren om det dumme
•"orbud mod Import af vore Kartofler i

Amerika. And Nx. MJ. J. 20. dels knyttet til

foregaaende led ell. sretn.: som du kender;

som du hxisker; ikke sandt? det var for Re- 40

sten ganske interessant — jeg stod i Macke-
prangs Butik forleden Dag, netop som Fly-

veren faldt ned ude paa Flyvepladsen, ved
De. JMagnus.EK.36. \\ i forb. som som du
(man) ved, som del er dig (alle) bekendt.

Kant satte, som man ved, den absolute Er-

kjendelse i Morallovens Erkjendelse. //for^,

KrillAt.1.89. »Napoleon var tapper Kriger.
|

Som du og jeg, og Alle \eed. Miniatur-Arie-

bog.111.(1838).253. Som du kanskee veed, 50

er Bispen nu omgift med En, som er meget
stor paa det.Schack.436. den burleske Ro-
man, en Genre, der, som man ved, blev over-

maade yndet.APhS.XI V201.

10) m. refl. pron. som hensobj. 1 0.1) (til

fed. 3.1-2, jf. bet. 5.2: nu næppe i rigsspr.)

være i stand til at finde, nævne, udpege;

kende (til), (især i nægtende sætn.). *Gud han
da hjælpe den fattige Ørn, |

som flyver over

vilden Hede!
|
han ved sig hverken Ly eller w

Læ,
I
hvor han tor bvgge sin Rede. DFU.

nr.31.19. (de) vidste 'sig ingen ydermere

Lejlighed til at kunde undflye ved.Schous-

bølle.Saxo.138. »sorrigfuld stedse (han) var,
|

Og ingensteds Roe han sig \idste. Rahb.Poet
F.1.166. (husk paa) hvor mange . . endnu
ikke viide sig det Sted, hvor de i . , Vinter
skulle hælde deres Roved. sa.Tilsk.1795.557.
ingen gode raad vide sig, se I. Raad 3.8.

hun ved sig ingen dag, (dial.) hun ven-
ter sin nedkomst hver dag. Moth.V149. Kom
Grønneg. 111.75. Feilb. \\ m.h.t. person: vide
at man har, ejer en (som søn olgn.). *hun
vidste sig hverken Datter eller Søn, | der
hun i Verden a,&tte. DFU.nr.6.15. han (holdt)

det bedre at vide sig en Arving, som han af
sin egen Velvillighed . . havde antaget, til

Bod paa, at han ingen selv havde. Sc/ious-

halle.Saxo.278. 1 0.2) (1. br.) i forb. m. obj.

og dertil horende bestemmelse (jf. bet. 11^:
vide at noget er tilfældet, det (havde) været
rart at vide sig Aslaug i Nærheden. J^^aftj/c.

PT.59. 10.3) (dial.) i forb. som (det) maa
I vide jer, det maa ell. skal I vide (se bet.

9.1). Gaarden laae et godt Stykke ude paa
Marken maa I vide Jer. SJørgensen.Billeder
af det fynske Folkeliv.I.(1867).li5. 10.4) i forb.

vide sig noget ved, (dial.) føle sig truffet,

ilde berørt af en udtalelse. Mau.ll473a. Krist.

Ordspr.383. Feilb. UfF.
il) m. obj. og præd., adv., præp.-led,

sammenligningsled olgn. som bestemmelse

hertil: have kendskab til ell. bevidsthed om,
erkendelse af, at noget er tilfældet: ogs. (jf.

bet. 7.1 ; 1. br.): sørge for, drage omsorg for,

at noget sker. *Hans Glæde var at vide

andre g\a,de. Rahh.PoetF.11.158. At vide dig

i en saadan Stilling nedtrykker mig.Gylb.

TT.270. han veed sin Lykke som noget
Forbigangent. 7t'icrÆ.P.7¥ 6. *Venus vil vide

sin List værnet mod Nyfigenhed. ^xJt/eZ.

KF.36. de vilde gerne vide ham borte til

Mandag Morgen. HansPovls.HF.137. Jeg véd
ikke noget saa norsk som den VrofW. Martin
AHans.TS.103. jf. bet.2.z: ugifte Piger selv

af høiere Kredse kom hyppig for Skade, og

en Hustru blev . . ikke umulig i Selskabet,

fordi hun vidstes at have en Elsker, VVed.

G.22. II
m. refl. obj. »hun veed sig ikke tryg.

Clitau.PT.128. Drengen skulde vide sig op-

daget. ErlKrist.DH.86. en Forbrydelse, man
ved sig mistænkt for at ville begaa.Jorgien

Niels.D.153. vide sig fri, sikker, se I. fri 5.8,

sikker 2.1. sml. bet.i.s: jeg ved mig at være

i overensstemmelse med hævdvunden skik,

naar jeg foreslaar dette
| jf.: Nye opgaver

trænger sig stadig på, og ^/andfto^højskolen

er lykkelig over at vide sig i nøje kontakt

med erhvervene. MdsskrDyrl.LXlI.94. \\
(nu

næppe br.) m. subst. som obj.-præd.: *altid

skal jeg vide hemmeligt |
Mig dog en ussel

Logner.Oehl.IX.236.

12) i særlige udtr. rw. kunne. 12.1) (jf.

bet. S) i udtr. for at være usikker i bedøm-

melsen af noget, ikke kunne forudse følgerne

af noget ell. at frygte noget; især i forb. man
kan aldrig vide (jf.'u.het.A.-\); i forb.m.

bisætn. som obj.: Man kan ikke vide, hvad
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han kan falde paa. F/SO. aldrig kan man
vide, hvad det (o: et barn) kan komme til

at gennemgaa senere hen.KMunk.EI.127.
i selvstændig anv.: man ved sig aldrig sikker;

man maa være forsigtig. Saa kan du see, hvad
det er for et Fruentimmer, om der er Noget
ved hende, for man kan jo dog aldrig vide.

Eeib.Poet.VI.287. 12.2) (nu især dial.) i

udtr. for at kunne forestille sig, tænke sig ell.

indse, forstaa ell. huske, mindes noget, her lo

sees saa mange Guld-Smede, at man aldri

kunde vide at have seet saadanne sverme
iøeT.FarumEr.32. * Knøsen havde bange
Kaar,

|
Det kan man sagtens viåe.Grundtv.

PS.IV.15. *Nu mener du, kan jeg jo sag-

tens vide,
I
At et Par hundred' Stykker,

eller saa [ Drev om paa Gaderne. Breda/iZ.

V1.118. I kan jo selv vide, hvad man kan
vente sig af en raa Krigskarl alene sammen
med en ung Jomhu.GyrLemche.S. II. 151. 20

Korch.Godtfolk.(1920). 106. ofte efterstillet:

Saa skal vi altsaa paa Onsdag til Sølyst,

kan jeg wide. Heib.Hjem.400. *Paa Tankens
Slot boer Studenten glad

| og lever højt,

som man kan yiåe.Hostr.G.lOl. Han er da
ikke syg, kan jeg vide, siden De er her.

PHans.KK.186. Je vilde jo saadan snige

mig ind, kan I nok yiåe. Korch.LL.31. \\ i

forb. m. nægtelse: jeg kan ikke vide, jeg

tror ikke, ell. (især) jeg kan ikke forstaa, be- 30

gribe; ogs.: jeg spekulerer over; jeg gad vide.

Jeg kand ikke vide, hvoraf saadant kommer.
Holb.Er.I.l. jeg kan aldrig vide, hvem der

har sat ham det i B.OYedet.Blich.(1920).IV
49. Jeg kan ikke vide, hvor Nogen vil la'

sit Barn døbe Alias. FritzJurg. nr.90. Har det

oprindelige paradis mon været beliggende
mellem Alperne, Middelhavet, Esterels smaa
bjerge og Italiens grænse? En kan aldrig vide.

Jesper Éw.Detlille Paradis. (1950). 74. Feilb. 40

12.3) i udtr. for at undskylde sig ved henvis-

ning til uvidenhed om noget; i forb. som det
kunde jeg ikke vide ell. hvor kunde
jeg vide det? Naa, det var derfor, du vilde

ha mig med . . Ja, hvor ku jeg vide ded?
Gravl.EP.15.
\ 13) t forb. m. af (jf. afvide^; af er i alm.

tryksvagt, men naar det staar alene (uden flg.

styrelse) ell. styrer et enklitisk pron. ('en, 'et)

ell. flg. inf. ell. genstandssætn., udtales det tryk- 50

stærkt og med stød; styrende et ikke-enklitisk

pron. er af trykstærkt og stødløst. 13.1) have

gjort bekendtskab med ell. faaet kundskaber i,

kendskab til; kende (til); have hørt om;
have indblik i; m.h.t. levende væsen: følge

med opmærksomhed, være opmærksom paa ell.

have indblik i ens forhold (i forb. m. nægtelse

ogs.: ignorere, jf.bet.lB.i). ||
(nu l.br. uden

for forb. ikke vide et ord af (se Ord 1.4

;

jf. bet. 13.2^^ m. (især ubest. pron. som) obj. eo

Abraham veed Intet af os (1931: ved ej

af os^, og Israel kjender os ikke.Æs.63.i6.
Havde Torfæus . . vidst noget af denne
Saga, da havde han sikkert meldet det.

Langebek.Breve.239. *„Hvad vil du give?"—
• „Veed han ikke meer | Af Kiøbmand-

skab? En Kiøbmand siger altid,
| Hvad

Varen koster." Oe7iL/.i27. *„Tab ikke Mo-
det!" — . . „Ak, du veed

|
Kun lidt af min

Elendighed."PaZM.FiZ.269. ved du noget
af det! (nu næppe br.) brugt som bedyrelse

af et udsagn: kan du tro! at du ved det! Nei,

Gu, gjør Abekattene ei, veed du noget af

åetlBredahl.VI.224. Silden sprællede mellem
mine Fingre, veed I noget af det ! smst.III.

131.
II
uden obj. *Stæder, som man nep veed

af, er Ponto nær. Falst.Ovid.60. *Jeg vidste

af dit Komme,
|
Før Du dit Hjem forlod.

Winth.HF.82. Shakespeare og Cervantes . .

har ikke vidst af hinanden, brandes. F///.
451. Sommerens Fyrste . , vidste af den
mindste Myg og glemte ingen Biorast. CEw.
Æ.IV.53. „Har du aldrig hørt om Sancta
Marine?" Nej, det vidste Kirsten ikke af.

Elkjær.RK.22. nu især m. flg. at-sætn.: jeg

ved ikke af, at T. har en eneste Uven.
AaDons.MV220. 13.2) (til bet. A) være sig
noget bevidst; være klar over; erkende;
ogs.: mærke; føle; ane. \\ m. obj. (nu især

i sætn. m. før, inden, uden at) samt i forb.

ikke vide et ord af det (se Ord I.4; jf. u.

bet. 13.1^. de (falder) i en Art af Henryk-
kelse, saa de intet vide af sig selv. Kraft.

VF.288. inden man ved noget deraf, er ti-

den omme
j || uden obj. (nu især m. pron.

det ell. sig selv som styrelse for af (og i

forb. deraf^^. han var Digter mere end han
selv vidste sÅ.Molb.NTidsskr. 1.196. *Ikke
meer af Frygt jeg \eeå.Heib.TR.nr.63.14.
den Vise veed af, at han veed eller veed
af, at han ikke veed, hvad den Eenfoldige

\eed.Kierk.V11.191. En Present! Jeg veed
ikke af at have dristet mig til at sende
Dem nogen Gave. Kofoed-Hansen. DL.lOl.
*jeg griber med Længsel, jeg ved knap deraf,

I
min Hakke, min Skovl og min Spade.

Skjoldb.US.I.l. Han strøede om sig med
Penge, vidste ikke af Grænser. Bjarnhof.LE.
97. ofte i forb. før, inden man ved af det,

uden at vide af det (f af): denne Krig imod
Danmark var kun en liden Ild, i hast op-

pusted og blussende, som, inden mand vid-

ste af, var slukket. Slange.ChrIV1233. Og-
saa en anden Tilskuer havde hun uden at

vide af det (orig.II.180: uden at ane det^.

Pont.DR.^I.202. inden man vidste deraf, var
Havfolkene i stort Rnmør. Søiberg.KK.1.15.

ikke vide af sig selv, ikke være sig selv

bevidst ell. have mistet sin selvbeherskelse;

være ude af sig selv. al Sands og Samling
forgik mig, og jeg vidste slet ikke af mig
selv. Gylb.(1849).IX.41. Tid- og Stedbevidst-

heden . . bestaaer i, at vi vide af os selv,

som de, der ere paa et vist bestemt Sted
og i et vist bestemt Tidspunct af vort Liv.

Sibb.Psychologie.^ (1849).65. *som i Glæde
vilde Hjertet briste,

| Og af sig selv hun
ikke mere vidste. PoJM.F//.75. saa slog den
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Tanke hende, at han ikke vidste af sig selv,

det var i Vildelse, han faldt over hende.
Elkjær.RK.19.

||
(delvis til bet. 13.i; i forh.

ikke at jeg ved af (CHans.F.38. Pol}U
1941.7.sp.3) ell. ikke det jeg ved af ell.

det jeg ved af (jf. det 5), d. s. s. (ikke)

det jeg ved (se u. bet. 8.s). min Skolegang
ydede mig intet, det jeg ved af, i den Ret-
mng.Hjort.KritLit.II.il. „Er hun da syg?"
spurgte jeg. „Ikke det jeg veed af," sagde i"o

h&n. Bergs.PP.156. Hun blev aldrig ophidset,

forandrede aldrig Vaner, det hun vidste af.

JVJens.Br.206. Har der været spurgt efter

mig i Aften? . . — Ikke det jeg ved SLt.Erl

Krist.DH.74. 13.3) (jf. bet. 5-, i rigsspr. især

højtid.) personlig have erfaring m.h.t., have
prøvet, gennemlevet, mærket, kendt til et for-

hold; m. h. t. noget ubehageligt: have gennem-
gaaet, været udsat for; ogs. nærmende sig bet.:

besidde, eje, have. deres Stier gjøre de krogede 20

for sig selv, hver den, som betræder dem,
veed ikke af Fred (1931: Fred kender ingen,

som træder åem).Es.59.8. Jeg veed hverken
af Fader eller Moder. Blich.(1920).XIX.104.
*0, grumme Venus! du veed ei af Savn.
PalM.III.160. *Alt, hvad af Liv der veed,

|

drømmer om Kjærlighed. Pioug./. i 74. Der
veed man ikke af andet, end Træhuse. JkfO.

N. vidste ikke af Fenge.Gravl.EP.200. ikke

vide af kvinder, mand, se I. Kvinde 4.4 30

slutn., I. Mand 9.1. (sj.) i pass.: der skal

ikke vides af (1931: saa man intet mærker
til^ den Overflødighed i Landet for den
Hunger, som kommer derefter. iil/os.4i.32.

II
(nu næppe uden for den u. bet. 13.5 nævnte

forb.) m. flg. inf.: kende til, forstaa (at); være

i stand til (at); vide (at) (se bet. 6.i). *de

ey vidste af at vende
|
Før De med Seyer-

Krantz fra Striiden kunde g&a.Sort.HS.Bl.^

jf.: De (vilde folk) vidste . . af intet andet 40

pCnd reent Vand at lædske sig paa. Em/f.FF.
Wl. 13.4) i nægtende forb. m. ville: lade,

9om man ikke kender noget, negligere noget,

ignorere (en) ell. (nu især) ikke ville god-

'tage, gaa ind paa noget, indrømme, erkende,

ikke ville kendes ved, ikke ville have forbin-

delse, omgang ell. bekendtskab med (en), ikke

ville finde sig i, taale (noget). \\ m. ubest.

pron. som obj. *Har jeg ikke sagt, |
At jeg

vil intet vide af den Renden
|

I Lunden, 50

efter Urter, efter BlomsteT? Oehl.ND. 268.

Mustafa Kemal vilde ikke vide noget af at

være Kalif. Østrup.T.156. nu var hun bleven

den fornemme og vilde ikke vide noget af

h&m. ERode.JP.49. jj uden obj. Dette vilde

de Svenske ikke vide ai.Slange.ChrIV1398.

Forlovelse vil jeg ikke vide ai.Heib.Poet.VI.

476. Han vil ikke vide af, at han kiender

hende. AfO. Han vil, at jeg skal være hos

ham. Ellers vil han slet ikke vide af mig, 60

skønt Far havde skrevet til ham. Bode.Z)^.

220. Lægen . . vilde ikke vide af, at Jørgen

var o^T^Q.JacPaludan.TJR.356. 13.5) * forb.

m. inf. at sige, der betydningsmæssigt er over-

flødig, saa at forbindelserne faar sa. bet. som
bet. 13.1-3 (ænyd. (ikke) vide af noget at
sige ell. (ikke) vide at sige af noget (Kalk.
Y897), glda. inghen hørde eller wiiste . . aff

noghen brudt at sæghe (Brandt.LB.318), ey
wiiste hun at sege aff noghre gode daghe
(smst.); præp. af hører opr. til sige, men
der har fundet sammenblanding sted m. bet.

13.1-4, jf. FalkT.Synt.208.
jj i rigsspr. nu

især gldgs.) dels m. (et led, der indeholder)
ubest. pron. som obj.: ikke vide noget af en
(noget) at sige ell. (nu næppe br.) intet vide
at sige af noget (Moth.VlSl. Holb.Jul.5sc.)

ell. vide ingenting (ingen mand) af at sige

(Gram. Breve. 186. jf. Holb.llJ. 111.6); dels

(nu især) uden obj.: ikke vide af en ell. no-
get at sige (ogs.m. fremskudt styrelse: ham,
det ved jeg ikke af at sige^ eU. (nu næppe br.)

vide at sige af noget (Holb.Ep.V*.65. EPont.
Men.II.413. Grundtv.Krøn.29). jj svarende

til bet. 13.1. Doctor Faustus har . . været
udi saadan Anseelse, at end og Qvindfolk
paa Anholt har vist af ham at sige. Holb.

Paars.169. Dette er den største Fugl som
vi vide af at sige. LTid.1728.603. I Christi-

ania veed mand endnu ingen Stiftamtmand
af at sige (0: kender man endnu intet til ud-

nævnelse af en ny stiftamtmand) . Gram.Breve.

186. *Vidt paa Jord man veed at sige
|
Af

det Konstens Himmengel Grundtv.Krøn.29.

Det er Noget, som jeg ikke veed at sige af.

VSO. VI.219. han vidste aldrig af det at sige.

Feilb.III.199. m. flg. bisætn. som obj.: jeg vid-

ste ikke af at sige, du var heT.Feilb.III.199.

det jeg ved af at sige, saa vidt jeg ved.

skønnere Ridder havde ikke sat Foden paa
Jyllands Jord, det de vidste af at sige. Elkjær.

RK.28. II
svarende til bet. 13.2. Fjenden maae

ikke vide af os at sige, før han seer Røgen
fra vore Ksmoner. Blich.(1920).XY71. hun
(var) saa ligefrem og sig selv, som om hun
ikke vidste af at sige, hvor urimelig køn og

dejlig hun xaiT.Steenberg.H.1.77. en 'Karl,

der ved 'af sig 'selv at 'sige (o: som er selv-

sikker). UfF. II
svarende til bet. 13.3. mon

Folk ikke havde Rystelse og var Hierte-

klemt, førend mand vidste af Coffee at sige.

Holb.Bars.II.3. Landet . . var fuldt af Mørke

og vidste af ingen Dags Lys at sige. Schous-

bølle.Saxo.251. Moder havde jeg aldrig vidst

af at sige — nu fandt jeg da en Fader.

Blich.(1920).X1.174. \\ svarende til bet. 13.4.

Thi de Danske og Norske vilde neppe viide

af slagen mynt at sige, paa det at guldet og

sølvet ikke skulde forfalskes, og derfor hel-

ler toge det an efter vægten. Holb.DNB.593.

Efter et Par Dages Sygeleie stod den gamle

Professor op og vilde ikke længer vide

af Læge og Medicin at sige.Ing.LB.il.134.

Ploug.Sylv.27. Kysseri, Klapperi og alt det,

det vil å raisæl ikke vide af at sige. ErlKrist.

MM.143.
14) i særlige forb. m. præp. med. 14.1) i

forb. vide noget med sig selv, ae III.
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med 2.4. 14.2) f som udtr. for at være med-
vider, være indviet i ens hemmelighed ell. vide

noget graverende om en. Moth.VlSl. *om vi

sagde hvad vi vide med hinanden,
|
Det gik

vel lige op.KomGrønneg.I.164. Hvorfor bli-

ver De saa forbauset? . . tænker De, at jeg

ikke veed noget med Dem? Skuesp.IX.45.
at han, som altid er mig paa Nakken, skal

vide en saadan Synd med mig. Gylb.(1849).

X.80.

15) t forb. m. præp. (og konj.) om. 15.1) m.
ohj., heslaaende af et led (især: pron.), der

betegner (omfanget, størrelsen af) ens kund-
skaber, kendskab, efterretninger, oplysninger

olgn. jeg veed ogsaa noget løsligt derom.
Holb.GW.(1724).25sc. spøg.: Thisted, man
bare ved Jacobsen om.KMunk.ND.ll.

||

vide noget om en, spec: vide noget ufor-

delagtigt ell. kompromitterende om en. StormP.
P.8. Vi ved noget om h&m. JesperEw.PF.il.
Howalt.S.26. || m. intet (ikke noget) som
obj. om Christus . . kan Intet vides, han kan
blot troes.Kierk.XII.24. En Forfattervirk-

somhed, som egentlig betaler sig her i Dan-
mark, véd jeg ikke noget om (o: har jeg

aldrig hørt om).JLange.Breve.67. om den al-

deles overvejende Del af alle Vandsommer-
fugle ved vi endnu saa at sige intet. WcsenbL.
Ins.203. Om hans Liv vides intet. OFms.
Litt.226. intet ville vide om noget, lade

som man intet har hørt om noget; ikke ville

drøfte ell. befatte sig med noget. „Altsaa veed
den ældre Grev Pless Intet om Tingen?" —
. . „Nu veed han Alt; men han vil Intet vide
derom." PalM.VIII. 343. \\ m. pron. hvad
som obj. *hvad veed

|
En lille Glut om

Trædskhed, om Underfundighed? OeW.ff/i.

(1828).134. 'hvad ved "du (De) om "det?
ogs. brugt som tilrettevisning: det har du (De)
ingen kendskab til, ingen forstand paa! „det
vii jeg sige dig, er det et Mandfolk, du ofrer

dine Penge paa, saa gør du i Nælderne."
. . „Kære Grete, hvad ved du om det?" —
„Du kan tro, jeg ved det." ErlKrist.DH.155.
hvad N. N. ikke ved om dette, er ikke
værd at vide, se værd. 15.2) uden obj., m.
om indledende et præp.-led (ell. i forb. m.
ssgr. som der-, heromj: have indsigt i ell.

kendskab til; især: have faaet underretning

om: have hørt, erfaret om; have hørt (noget)

fortælle om; være blevet indviet i; tidligere ogs.:

faa oplysning om; blive oplyst om. om den
Dag og den Time veed Ingen . . uden min
Fader ullene. Matth.24.36. hvad Slags Ord
det Ord er, som man forlanger at vide om.
Høysg.S.aS.v Ingen veed ora Øieblikkets Bi-

fald her, om den skjønne Sangerske, om
hendes Toner og Smul.HCAnd.SS.VI.16.
Jeg ved ora en gammel Dame, der har fire

og tres Tusind i aarlig Renteindtægt. Lind-
skovHans.G.9. det (var) altsaa aftalt Spil.

Konen vidste om Flanen.Scherfig.Fu.l78.
\\

(næppe i rigsspr.) jf. bet. 13.5 : Tante Line
veed jo slet ikke om hende at sige. JakKnu.

G.53. 15.3) (l.br.) m. om styrende en flg. af-
hængig spørgesætn. ell. at-bisæln.: have kend-
skab til ell. være sig noget bevidst. Lader os
søge op et sted i verden . . hvor man bær øye-
nene høyt, og veed fast ikke om, med hvem,
og hvad man vil tale. Hersl Sande Christ-

nes Skarpsigtighed.(1731).30. Andre kunne
vide, hvad man gjør og siger, selv véd
man om, hvad man tæn]':er.JPJac.(1924).

10 III.6. Manden vidste ikke om, at han havde
forset sig. HPHanss.FK. 1.139. Octavian ved
om, hvordan du krøb og logred for Antonius.
KMunk.EI.61. 15.4) m. afhængig spørgesætn.,

indledt m. konj. om, som obj. for vide: kunne
afgøre, sige for sikkert ell. (i udtr. for ønske)

faa oplysning om, erfare; kun i hovedsætn.,

der indeholder en nægtelse ell. rummer et

spørgsmaal ell. et ønske; ofte i udtr. for at

være i vildrede, tvivl, ikke kunne afgøre noget.

20 Jeg véd ikke om hånd er hvid eller sort.

Moth.V151. Jeg veed ikke, om alle unge
Mennisker . . naar de blive det, man kalder
Karle, sætte saa stocr en Priis paa deres

Karhliah. Ew.(1914).IY502. Nogle kunde
onske at vide, om Loftsfjælene vare . . sam-
menpløjede, eller blot sommedo.BHch.(1920).
VIII.174. „Og Skavanken, den behøver jeg

da ikke at tale om?" — „Du veed jo slet

ikke om Hesten feiler noget: Du troer det
30 jo kun." FritzJurg.nr.7. Jeg ved ikke, om

jeg sagde, at min far var kordegrx.MK lit-

gaard.GM.lO. jf.bet.8.^: jeg følte en urime-
lig . . Trang til at lé — ad Barchan, ad
Waldheim, ja ad den Døde selv — —
véd jeg, om det var af Befrielse eller For-

tvivlelse. JBan^.5'F.26. i sammenslynget sæM.:
SI. Rumohrs Regiment veed jeg endnu ikke

om er hortgi\en.Gram.(DMag.6R.I.371). i

(forsigtig) forespørgsel: Jeg veed icke, om
40 jeg maa offerere dem hver et Exemplar.

Holb.Tyb.IlI.4. jeg veed ikke om jeg maa
opvarte (o: byde en pris tobak). Ing.EF.Il.64.

jeg ved ikke, om jeg maa stille et spørgs-

maal?
i II (jf. bet. 12^ i nægtende sætn. i

forb. m. kunne, som udtr. for tvivl, mistanke,

frygt ell. nysgerrighed, jeg kan dog aldrig

vide, om det (o: blodet i marken) skulde

kunde have gjort Noget ved Brødet. Grundtv.

Saxo. 1.174. jeg kan dog ikke vide, om vor

50 Mo'r ikke æder noget, for jeg synes, hun
bliver saa ied. Sv Grundtv. FÆ. 11.69. Ben
(sidste) del af historien . . kender jeg ikke,

men jeg kan ikke vide, om hun skulde ha
glemt den. Hjortø.Kv.87. Ingen kunde vide,

ora disse vilde Dyr ikke pludselig brød ud.

Søiberg.KK.1.8. \\ i forb. m. nægtelse ell. ord

som knap, daarlig (nok) i udtr. for at

have vanskeligt ved at bestemme sig ell. be-

kvemme sig til noget, ell. for at gøre noget

60 modstræbende, uvilligt, hun . . vidste knap,
om hun vilde hilse paa Papirmesteren og
Gesellerne. GyrLemche. S. IV 45. gøre afreg-

ning med bogholderen, der daarligt ved, ora

han gider hilse paa en. MKlitgaard.MS.146.
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16) i særlige forb. m. adv. 1 6.1) i forb.

vide noget forud, i forvejen, paa forhaand
have kendskab til noget (jf. fore-, forudvide^.
Molh.VlSl. Imidlertid vidste man dette
forud, at det er vanskeligt at skrive til

Behag om sit Modersmasil. Høysg.AG.Fort.
3j> Naar man vidste sin Lykke forud, be-
høvede man ikke at lede efter den. Mau.
1.637. Jeg vil ikke vide noget (o: om brode-
rens mulige død) iorud. Elkjær.IiA.76. 16.2) ip

i udtr. for at være raadvild, i vildrede med
noget: hverken vide ud eller ind ell. op
eller ned, se ind 7.5, op 17.3,

17) part. vidende (nu næppe br. viden-
des^ brugt som adj. (jf. al-, forvidendc^. 17.1)

som har kundskaber, indsigt ell. som er godt

inde i, orienteret m. h. t. noget; spec. dels:

kundskabsrig, dels: som er indviet i hemmelig-
heder, livserfaringer ell. hvad der angaar for-

holdet ml. mand og kvinde. Moth.Vh'iS. (kon- 20
gen) fik bildt en ikke meget vidende fornem
Herre af Hofetaten ind> at Kirkens gamle
Granitdobefont stammede fra den hedenske
OmklSchand.O.I.lie. et Slæng (af) udfor-
drende og vidende Pigebørn, omsværmet af

Kvarterets Lomhr.JVJens.K.97. han er en
lige saa vittig som vidende Opponent (ved
en disputats). Pol.^y*1928.3.sp.3. Hendes An-
sigt var . . haardt i Trækkene og meget
•vidende. Elkjær. liK.l 5. \\ substantivisk. Der 30

havde været noget vidende i deres Stemmer,
naar de talte om hende. Gerdes.DeblaaGar-
diner.(1943).130. især om person: Kun den,
som udgiver sig for en Vidende, kan pådrage
sig Navn af det Modsatte; den blot Ikke-
Vidcnde er ikke uvidende. ^^'ori./vnfLi^./Z.

293. Efter at være bragt til Verden, bliver

Barnet svøbt — ifølge alle Vidende en uhyre
slet Behandling. FDmer.FrF. 5. 17.2) som
præd., appos. ell. adv., som udtr. for at være 40

klar over, erkende, væ.re paa det rene med
noget ell. være sig noget bevidst; dels (o) m.

flg. obj. (især: genstandssæln.) , oftest i sætn.

m. adv. som fuldt ell. vel (se IL vel 2.3^;

I Tienere! lyder Eders Herrer .. vidende

(1907: idet i vide;, at hvad Godt Enhver
giør, det skal ham giengieldes af Herren.

Ephes.6.8. fuldt vidende, hvad man gør.

Bl&T. dels (gldgs.) i selvstændig anv. (som
appos. ell. adv.): med sit vidende; (fuldt) 50

bevidst; bekendt med forholdene. Indbyder
nogen videndis saadanne (0: bandlyste) til

¥&dder.DL.2—9—13. *det (er) langt i fra

je^ vilde did henfalde, \
At giøre videndes

mig selv saa taabelig,
|
Og meene, at de

det en Ære skulde kalde, |
At Deres Ilclte-

Verck optegnedes af Tn\^.Sort.HS.A4.' Is-

rael rakte sin hoire Haand ud og lagde

den paa Ephraims Hoved, enddog han var

den Yngste .. vidende (Chr.Vl: viden- 60

des; gjorde han saaledes med sine Hænder
(1931 afrdg.).lMos.4S.14. Saa maatte det

østerrigske Hof under Diplomatikens Tving-

»el — vidende — nære fremmede Slanger

saa at sige . . i sin egen Barm. Engelst.Wien.
291. (Herodot) vidste hvad det var, at be-
rette det, som virkelig har tildraget sig .

.

vi maae . . aldrig tænke os ham som den,
der vidende fortalte Eventyr. Molb.F.348.
I alle underkuede Lande kan man pege paa
Mennesker, som enten vidende eller uvi-
dende tjente Fjendens 5. Kolonne. Det tredje

Standpunkt. 1943/ 45.356. 17.3) som præd.,
som udtr. for at have erfaret, faaet kendskab
til noget; i forb. være (blive) vidende om
noget ell. f være (blive) noget vidende
ell. (nu næppe br.) være (blive) vidende efter-

fulgt af genstandssæln. efter at hånd derom
er vorden vidende. Cit. 1707.(Vider.1 1 1.248).
jo færre der ere vidende, hvorfra det kom-
mer, jo kiærere schulde det være mig. Cif.

1737.(Falsteriana.46). Justitz-raad Bing,
som nu er videndes at jeg bruger det.Graw.
Breve.250. dette var Mag: T. bFevet vidende.
RasmWinth.S.76. Ved et Tilfælde . . er jeg
blevet vidende om, at (osv.). SHeegaard.UT.
358. Ingen maatte være vidende om (hans)
Sorg. PHans.KK.277. 17.4) f i forb. m. hens-

obj. som (være) mig vidende {ty. (foræld.)

mir (ist) wissend, oldn. mér vitandi; jf.

FalkT.Synt.221 samt m. uvidende I.2 slutn.)

(være) mig bekendt; i selvstændig anv.: saa
vidt jeg ved; mig bekendt, hvis nogen hcrudi
fin dis forsømmelig, saa fremt det bevisis,

at det hannem videndis været haver (osv.).

DL.l—1—5. (jeg) maatte bekiende, at (ind-

vendingen), mig vidende, ikke var besvaret.

Holb.Ep.1.2. her er ingen af dem ankom-
men, mig videndes. Gram.Breve.57.

VI. vide, v. ['vi-So] (sj. rede. Grundtv.

DVI.210). præs. -er ell. (ved sammenblan-
ding m. V vide; sj.) ved C*Heel gierne .

.

veed han Eder Leidet. Rahb. Skuesp.III.

86): præt. ikke kendt fra nydansk; ønske-

maade vide. (ænyd. vid(d)e, vede, glda. vedhæ
(Kalk. IV 765. Rimkr. PLaale.nr.495), æda.

vetæ, oldn. veita, yde, hjælpe, indrømme en

noget, m. m., oldfris. weta, fordre, afgøre, oht.

weizen, lade vide, sanskr. vedåyati, (han)

meddeler; (kausativ) til Y. vide; grundbet.:

lade se, vise; jf. I. Vede, Vejtsle || kun brugt

i inf., præs. og imp.; især som efterligning af

folkevise-spr.) give; yde; tilstaa en noget;

m. h. t. svar: give. * Konge, du give mig Datter

din,
I
og vid mig Andsvar god. DFU. nr.2.6.

CKMolb.Dante.1.59. *Kong Henrik sidder i

Vendland . . |
Traadte for Bord de Sende-

bud
I
At vide den Herre Svar. Recke.SB.64.

m. h. t. hvad man anmoder om: opfylde (bøn,

ønske); tilstaa. *1 vider mig det, kær Moder

min,
I

og hvad jeg vil eder bo':
|
hvi græder

I saa jammerlig, |
hver Sinde I mig se?

DFU.nr.6.10. *Den første Bon, der jeg eder

beder, |
den vider I mig saa gærne. smst.nr.

23.18. Cupido vores Prints og Søn
|
Kan

denne gang ei vides Bøn. Tychon.Ver8.246.

hvem der taber, skal vide den Anden en

Bøn efter Ønske.Orundtv.Snorre.II.117. »Vil

XXVI. Rentrykt "/i 1952 86
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du mig vide nogen Bøn til T&k? Søtoft.Band.
181. *Du vide mig den ene Bøn,

|
Din Falke-

ham du mig laane.Hrz.D.IYéd. vide (en)

ord, give (en) lejlighed til samtale. *Vil I

noget med Dronningen tale,
|

I vide hende
snarlig Oxå.DFU.nr.23.11. *Hør mig, Svend
Dyringl I vide mig Orå.Erz.VI.162. jf.:

Hun tog Guldkronen af sit Hoved,
!
satte

den for Kongen paa Bord:
|
„Hvad skal jeg

i Danmark gøre?
|
mig maa ikke vides et

Ord (o: mit ønske maa ikke opfyldes)." DFU.
nr.22.13. || vide en tak, se Y. vide 7.2.

VII. Tide^ V. se u. I. Vide.

VIII. vide, V. ['vi'ba] ell. (l.hr., navnlig

tryksvagt i forh. vide ud) [OviSa] (jf. u. ud-
vide; ell. (dagl.) [Wi^'h] (jf.: Vide, ell. Vie.

Moth.V145 samt u. udvide^, -ede. {ænyd.,

glda. d. s. (Kalk. lY 810), oldn. wiba,, mnt.

widen, oA^. giwitan; afl. af III. vid; y'/. op-,

udvide samt forvide) gøre rummeligere,
større, videre; udvide.

1) i olm. trans. anv. I.l) (l.hr.) m. olj.

alene. *Plads de jevned til Dands og vided
den festlige Rundkreds. Wi7s<.Od.F//7.u.260.

*mæt os Du (o: september) med stærk og
renset Luft, | at vi kan døje Sagatidens
Storhed

]
og vide Brystet og faa Ild paa

Læben. Rich. 1. 297. i hilledl. udtr.: *nyt er

hvert Syn, der mig møder | og vider mit
Væsen til Sang. Hans Henriksen. Danmarks-
Sange.(1911).26. (præsten) havde næppe rig-

net (o: beriget) noget Menighedsmedlems
Livsindhold eller videt dets aandelige ^yu?,-

kreås.HimmerlKjær.1925.247. *hver Daad
har videt

|
vort Riges FoTt.KMunk.DS.55.

1.2) (især dagl.) i forh. som vide fra hin-
anden, dreje, høje to dele af noget, saaledes

at mellemrummet ml. dem bliver større; spærre

fra hinanden. Hun videde Knæene fra og til

hinanden uden 'Plan.Buchh.UH.79. (man
skal) forsigtigt vide Fligene saa meget fra hin-

anden, at Stikproppen giver god Kontakt.
MeddRytt.116. 1.3) i forh. m. ud. see efter

om Skrædderen har bragt mig den ny sorte

Kjole, som han skulde vide ud i Ærmegabet.
Oversk.Com.VI,2.11. han tænkte, at han
maaske kunde vide en af (sprækkerne) ud
(med kniven). JHelms. G. 132. Vid Rummet
ud i dit Telt (1871: Udvid Pladsen i dit

'P&\avin).Es.54.2(1931). Ekspeditrice (vider

Handske uå).Hvadhedder det?(1947).104. hil-

ledl.: Kunde jeg bare give (folk) noget op-

løftende at tænke paa, noget, der kunde
vide deres Horisont vid.KnudAnd.HH.176.

2) refl. ell. (sj.) i pass. (se u.het.2.2): udvide

sig; ogs.: udbrede sig (over et større omraade).

2.1) (1. hr.) i al alm. hans Lunger videde
sig , og suged Skovens .. 'Dnit.Jørg.LT.49.

(han) føler sine Øjne vide sig, som ser

de ud i Ensomheden efter noget ubegribe-

ligt, der langt ude kredser om h&m.Stuck.
1.431. Gaden videde sig, blev luftigere og
lysere. LBruun.UG.19. Endeløse vider sig Li-

vets Egne til alle Sider. Lamhek.Dagligdagen.

(1914).16. hilledl: *Den blaa Nat er saa
stille. Jeg ligger søvnløs.

|
Stilheden vider

sig og klinger. JFJens.Z)t.50. 2.2) i forh. m.
ud. (luften) har en . . Kraft at vide sig ud.
Suhm.II.71. *HaI viid dig ud mit alt for

trange Bryst. Bagges.SkR.60. En eventyrlig
Jernbanefart I Stundom snæres Vejen smalt
ind mellem uhyre Bjærgvægge . . Saa vides
Rummet ud. Schand.O.Il.282. hendes Øjne

10 videde sig ud af Angst.GyrLemche.S.III.11

.

vest for Aalborg vider Kanalen sig ud. PoL
"/iol942.10.sp.l. hilledl: *Alle mine Sanser,

de vider sig u.d. Holstein.D.^65. deres magt
videde sig ud over sognet til et herred.

Grønh.Hellas.I.(1942).10.

IX. vide, adv. ['vi-ba] (glda. d. s. (Brandt.

RD.I.2.219. Mand.78), oldn. vlQa, oeng. wide
(eng. d. s.), mnt. wide, oht. wito (nht. vfeit);

adv. til III. vid; jf. viden || især arkais.,

20 navnlig som efterligning af folkevise -spr.)

d. s. s. vidt (se III. vid B^.

I) over ell. omfattende et stort om-
raade; i en vid omkreds; vidt (se III. vid

6^; vidt omkring; ofte i forh. saa vide. I.l) i

al alm. *Den mørke Nat forgangen er,
| Og

Dagen oprinder saa wide. SalmHj.51.1. (en
lærestreg) som skal viide spørgis og længe
h}inskis.RasmWinth.S.53. *Moders Navn er

en himmelsk Lyd,
(
Saa vide som Bølgen

30 hlaaner. Grundtv.PS. VI. 186. *Omkring fløj

saa vide de Splinter,
|
Det var en Salut

uden Finter. Blich.(1920).XXI11.30. Aft-
nens Enge damper nu saa vide. Aakj.RS.
141. Menneskene, saa vide de bor (1871: alle-

steds, hvor Mennesker hoe). Dan.2.38(1931).

1.2) i forh. m. flg. præp.-led; især i forh. som
vide om jord, land, verden, vide over
land, 0. Den ældste Søster tog den yngste

om Hånd.
| Og fore de vide om Verden. Z)Fi7.

40 II.nr.19.1. Langt højere Bjærge saa vide paa
Jord

I

Man har, end hvor Bjærg kun er

Blikke. Grundtv. PS. Y 63. Fra Borgen see

man kunde
|
Saa vide over Qi.Heih.Poet.IX.7

.

Saa vide over Landet [ Skal Du bære
Kongens Bnd.Winth.HF.ll. Sneen den fog

saa vide om Jord. Bøgh.D.11.94. en Dom-
mer, om hvis Retfærdighed der gik Ry vide

om Land. PHans.KK.104. Børnene spredtes,

og nogle for vide i Yerden.AaseHans.S.ll.

50 1.3) i forh. m. adv. Mit Rige strakte sig over

grænseløse Lande, ja vide hen over Havene.
Goldschm.II.268. især i forh. vide om (jf.

u. III. viden 2). Hånd har væredt vide om
i verden. Moth.V145. Med dig jeg foer,

|

Saa vide om paa Uærtog.Grundtv.Optr.II.S.

hurtig, som en videom befaren Mand
|

i

Tanken atter søger op et velkendt Sted.

Gjel.KM.33. Hans Planer gik vide om. Fri-

dericia.DPH.241. 1.4) (Ihr.) knyttet til et

60 adj. (part.). Som stolt og vide synligt Minde
knejser endnu Esbern Snares Kirke i Kal-

lundhorg.

G

Schiitte.FL.81. i forh. vide kendt
(jf. vidkendt^: Hånd er vide kendt. Moth.

V145. Raimond af Toulouse, allerede vide
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kendt ved krigerske BeåiUtei.KrErsl.MH.
11.15.

2) som udtr. for stor aahning ml. to

sider, dele: vidt (se III. vid 1). *0p nu
med Portene vide paa Gavl. Grundtv.SS.V
650. *Ve] gaber Dødens Afgrund (o: den
brede klippespalte) vide,

| Dog over Dybet
vil jeg (o: en skiløber) gMe.Blich.(1920).III.
121. Hendes Blik havde vide aabnet sig for

Verdens Dejlighed. iEoweLBr.SO. lo

3) (ofte, spec. i udtr, for udsyn, udsigt, m.
overgang til bet.l) langt bort; fjernt; vidt

(se III. vid 8^; hyppigt i forb. saa vide.
Det vil jeg for Sanningen sige,

( Hans
Tanker løbe saa \ide.Oehl.XXIY159. borg-
agtige Byer . . skuede ned over Slettelandet
vide imod B.&yet.VThist.Neap.Aquareller.
(1855).5. *jeg vandrede saa vide

| at saa
min Jubels Sæd

|
et Sted, hvor ingen lide,

|

hvor aldrig Hjærter gvgsid.Stuck.S.27. Vide 20

fra kan Taarnet ^q%.HVClaus.(Lande og Folk.
I.(1910).527). *den, der Trøsten ved, 1 er

faren -nåQ.VilhAnd.GD.ål. \\ i forb.m. ud.
Tilsidst besluttede . . Eigil at drage vide

ud i YeTden.0ehl.XXX.12. vi sendte det

kikkertbevæbnede Øie saa vide ud over Ræ-
lingen.VKorfitsen.TO.II.6. *Skær og Skyg-
ger skælver I vide ud i den vældige Nat.
ThøgLars.J.^(1904).30. \\ i forb. som se,

stirre ud saa vide. *Kong Isung stander 30

paa højen Værn, | og ser han ud saa vide.

DFU.nr.4.2. * Storken sidder udi Redet
strunk,

| Og seer hun ud saa \ide. Oehl.

XXIY157. *Han stirred ud saa vide mod
fierne Bierge blaae. smst.XXIX.178. *Pagen
højt paa Taarnet sad,

|
Stirred ud saa vide.

JPJac.1.356.

4) t angivende en stor forskel olgn.:

langt; vidt (se III. vide 8.3^. Udi Stokholm
har mand en visz Liqueur som vide over- 40

gaaer dend saa kaldede Japanske eller Vene-
tianske Sæhe.LTid.1725.38.
Vide-, i ssgr. I) af I. Vide; hvor intet

andet ndf. angives, foreligger denne bet. 2) af

V vide (6). 3) af IX. vide, se vide-kendt.

4) se u. Vider-. O -beffser, et. (jf. ty.

wiss(ens)begier(de); til V vide 6; ordet synes

først at være blevet alm. brugt i nyeste tid,

ikke i MO. og S&B.) stærk lyst til, begær

efter at erfare noget ell. faa større viden, flere 50

kundskaber; ogs.: videbegærlighed, forvent-
ningsfuld og med Videbegjer |

Jeg betræder

det hellige Torv; \
Thi speide jeg vil, hvilket

Viisdomsord . . 1
I det pudderbestænkede

Hoved (0: hos stadens hersker) \
Er fostret

i Løndom. PMøll.(1855).1.127. *Intet som
angaar din Fest undgaar mit Videbegær.

Høeg& Rubow. Overs, af Ovids Fasti.(1945).12.

enhver . . der som Barn og ung har kendt

saa stærk en Læsehunger, saa stort et 60

Videbegær. MartinAHans.TS.115. -beffær-
lig, adj. Hf. ty. wiss(en3)begierig; til V
vide 6; jf. -begær, -gerrig; især tjj) begærlig

efter at skaffe sig viden om noget ell. større

viden, flere kundskaber; ogs. som et mildt
udtr. for nysgerrig, en videbegierlig og lær-
villig Sandhedsgrandsker. Rahb. Tilsk. 1798.
655. Drengen var et nydeligt Barn; vide-
begjerlig spurgte han om Alt. Kierk. VI.131.
(han) er en gåde jeg ikke kan løse og det
kan ikke andet end tiltrække en videbe-
gærlig. ^Henmngsen.Dff.iif?.

II
hertil Vide-

begæi lighed. Videbegjærligheden er en af
Sandhedskjærlighedens Grundyttringer . .

Den sunde Videbegjærlighed . . stræber efter

en sammenhængende Yiden.Ørst.III.61. den-
ne Tilfredsstillelse af den ædlere Nysgjer-
righed eller endog af Videbegjerligheden.
Eeib.InteUII.178. AaDons.S.121. -bog, en.

(ænyd. d. s.; foræld.) bog, hvori landsbyens
vedtægter (og de idømte bøder) optegnedes.

Cit.l712.(Vider.II.106). Olufs.fVid SelskAfh.
Hist.1.373). FDyrlund.TN.264. -brev, et.

{ænyd. d. s.; jf. -bog; foræld.) den skrevne

samling af vedtægter for et landsbysamfund;
grandebrev; bylov. Videbrevet skal læses paa
Grandestefnen for meenige Mænd efter Lo-
ven. Cit.l748.(AarbVejle.l930.88). Feilb.BL.

172. vide- og vedtægtsbrev: Reskr.^*U

1735. LandmB. 1.204. -byg, en, et. (jf.

-korn; foræld) byg, der betaltes som bøde for

overtrædelse af videns bestemmelser. Cit.1748.

(Aarb Vejle.1930. 87) . Cit.l 750 (?).(Vider.III.

401). -bøde, en. (foræld.) d. s. s. I. Vide 1.

Cit.l720.(Vider.11.524). -drift, en. (til V
vide 6; sj.) stærk indre tilskyndelse til at

skaffe sig større viden. Mynst.BlS. 1.184. Sibb.

Psychologie.'(1849).339. -foged, en. (ænyd.

d. s. (Vider. 11.391); foræld.) den person

(oldermanden, grandefogeden), der førte tilsyn

med overholdelsen af landsbyens vedtægter.

Moth.V149. Cit.l758.(Vider. 11.445). Feilb.

BL.172. SprKult.XlII.71. -forsamling,
en. (foræld.) grandestævne; vide (1.3). Cit.

l774.(Vider.II.439). -gerrig, adj. (til V
vide 6; sj.) d.s.s. -begærlig. Min utæmmede
Videlyst, denne Videgjærrighed .. for-

aarsagede, at jeg læste uophørlig Nat og

Bag. Bagges.(ABagges.JB.1.19). -gilde, et.

(foræld.) gilde, hvorved bymændene (en gang

om aaref) samledes for at betale deres bø-

der. Feilb. SprKult.XIII.114. -hyrde, en.

(foræld.) byhyrde. Cit.1719.(Vider.Il1.289).

-kendt, part. adj. (Y\å-. Larsen, se ogs.

u. Simon 2). (ænyd. videkiendt; jf. vide

kendt (u. IX. vide 1.4^ og vidtkendt; nu sj.)

kendt af ell. bekendt med mange mennesker.

Moth. VUS. især i forb. Simon (ell. Ta-

mes. Kok.Da.Ordsprog.(1870).nr.201) vi d(e)-

kendt, se Simon 2. -korn, et. (ænyd. d.s.

(Vider.11.386); jf. -bvg; foræld.) korn, der

betaltes som vide (I.i). Cit.l705.(Vider.Il.

337). Cit.l750(?).(smst.III.406). -kæp,
en. (ænyd. d. s. (Vider.111.328); jf. u. Stav

1.5; foræM.) karvestok, hvorpaa oldermanden,

skurdsmanden ell. markmanden ved indsnit

optegnede bøder, som landsbysamfundeis med-

lemmer skulde betale for forsømmelser, over-

86«
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trædelser efter viden; ogs. om hudstikke, hvoT'

til det brev var bundet, hvorved der indkaldtes

til grnndestævne (Feilb.). Moth.V149. MDL.
Krist. Ordspr.384. AugFSchmidt. Byhyrder.

(W28).22. O -lyst, en. ft Viden-. NTre-
schow. Om Gud. III. (1832). 237). (vist forst

brugt af vAph. (jf. KritiskJournal.1769.302)

;

til Y vide 6; //--begær) lyst til ai skaffe sig

viden om noget, flere kundskaber; ogs. som
et mildt udtr. for Nysgerrighed. vAph.Nath.
VII.23S. Vide-Lysten er altforheftig, og alt

for utaalmodig hos de ^ecste.Ew.(1914).IY
65. dette Land (o: Kina), der lover den blotte

Nysgierrighcd, vel ogsaa den hoiere Vide-

lyst .. et saa rigt Stof. 3/0/6.^.73. Den en-

gelske robuste Videlyst fandt Næring . . i

det svttende . . Aarhundredes geografiske

Våvidf^her. JVJens.(Pol.*'/il934.12.sp.5). O
-lysten, adj. (vistnok fersi brugt af vAph.;
til W vide 6; //. -begærlig) som har ell. vid-

ner om videlyst. vAph.(1772).UI. *Den vide-

lystne Søn op til sin Fader seer. Jacobi.Skr.

162. man (var) enig i at han var det nys-

gjerrigste (menneske). Man tog fejl; thi han
var alene videlysten; og denne Lyst omfat-
tede al menneskelig W(iskah.Blich.(1920).
XXV 11.202. Winth.HF.l. Han var .. en

aandeligt bevæget, videlysten Dreng. JI/72m-

bin.Er.lO. jf.: hans Kundskabstørst, hans
umættelige Videlyst — eller Videlysten-
hed. Pnnt.LP.VI.34.

I. Yiden, en. (sj. brugt m. efterhængt art.:

Bøger! . . J har tændt et Baal i min Iljærne,

ved hvis Skær jeg saa, hvor dum jeg var,

men ogsaa hvor kort der er til Videnens
Yæ^ge.Aakj.FDD.78). I'vi-aan] uden flt.

{vbs. til Vvide; sml. ty. (das) wissen)

\)(til V vide 1^ indsigt i, kendskab til noget;

fond af kundskaber; hvad man har lært sig, til-

egnet sig — ell. det standpunkt, de resultater,

man (ell. forskningen) er naaet til — paa et

vist erfarings-, kundskabsomraade: ogs. om ind-

begrebet af hvad et menneske ved, ell. af hvad
der vides, om noget, jeg saae, det var Jux
med al menneskelig Viden. Ing.EF.XII 1. 7.

*Din Videns bedste Blomst Du (o: H. C. Ør-

sted) gav
I

.. 0%. Ploug. VV.11.48. hans dybt
gaaende kulturhistoriske y\den.Schand.TF.
11.300, (en bog) som Middelalderen havde
øst Viden a.i.EllenJørg. HH.74. han, som
aldrig veg,

|
men kæmped . . |

med Vi-

dens blanke Staal, med Viddets Til..Jørg.

Fyen.(1948).34. se ogs. u. Kunnen, Styk-
værk.

2) (til Y. vide 2-3) kendskab til, fortro-

lighed med noget, grundet paa oplysninger,

indvielse (jf. Med-, Sam-, Underhaandsvidenj
ell. egen iagttagelse, sansning, sikker erken-

delse (jf. Selvvidenj olgn.; ogs.: (sikker) op-

lysning, underretning; ofte i forb. m. præp.
om. *Stil nu Poster ud, at Tngen

|
Om vor

Sag faaer Nys og Viden
| Og forstyrrer os

i Striden. neib.Poet.lV146. Min gode Diana
har aabenbart paa en eller anden Maade en

Viden i sig, der gjør hende langt mindre naiv
selv end \enus.Kierk.I.403. Hvornår denne
Rolftype opstod, derom mansier vi bestemt
viden. AOlr.DH.1.210. Hvis Besidderen ikke
skulde have sikker Viden om Ejers . . Iden-
titet. LovNr.352 »V, 1945.§56,4. jf. Bedrevi-
den: Hun antog . . at hendes Svigersøn var
for fin til at beskæftige sig med det daglige

Livs Anliggender: men . . saasnart hun
10 skulde tale med ham, maatte hun tiltrods

for sin bedre Viden tale om slige Hver-
dagsting. GoWsc?im./¥224. han var i Stand
til mod bedre Viden at prise det middel-
raaadige og angribe det ypperlige, som stod
ham i Ye\en.BerlTid.**'tl950.Aft.o.sp.6.

\\

(delvis til bet. \) i direkte modsætn. til Tro
(se u. L Tro b.\) olgn. Bemærkningen løber

jo netop paa Grændsen . . mellem Menen
og\iden.RasmNiels.G.lI.200.

|| (jf.u. LVi-
20 dende 2.2; 1. br.) i forb. som: Den himmelske

bog er saa at sige det materialiserede udtryk
for Guds viden og \i\ie. JohsPed.AB.ll.
(jeg) vilde spørge dig . . om det var med
din viden og vilje, at drengen har fartet

saa meget om med datteren af denneher
Amerikaner. Gersov.DR.149.

3) (lil V vide 4; nu 1. br.) d. s. s. 1. Vidende
3; i forb. m. af (jf. V vide 13(.2);; Bevidst-

heden . . bestaaer nærmest i et Individs med
30 en Viden af sig selv og Medviden med sig

selv forbundne Viden af det Objectivo. Siftfe.

Psychologie.'(1849).64. jeg føler denne Trang
til at vide hvad jeg gjør, den Trang, som i sit

Maximum af Seier lønnes med hiin naragtig

lille Forskjel mellem den Eenfoldiges og den
Vises Viden af det Eenfoldige, at den Een-
foldige veed det, og den Vise veed af, at han
veed det, eller veed af at han ikke veed
det. Kieric.VI 1.150. \\isæri forb. med, uden

40 viden. Hun ei, hvad Læben siger, veed,
|

Hun synder uden Viden. Bagges.NblD.348.
Har mod ham jeg mig forseet, I Er det

uden Viden s]ieei.HHb.PoeUV]32.' Aldrig
med Viden og Vilje jeg krænked Dig.

AxJuel.KF.41.
II. viden, gi. kasusform af III. vid

(s. d.).

III. Ticlen, adv. ['vi-Ban] (først kendt

fra beg. af 19. aarh. (pndnu ikke i MO);
50 vist omdannelse af IX. vide (jf. langen, nor-

den, rundten(om), udpn(om) osv.); sml. mht.

witen(e), langt bort, vidt omkring) vidt (om-
kring) (se III. vid 6^; langt (bort); vide
(IX. 1). I) (især poet.) i al alm. Saa viden

(IIauch.(Molb.Athpne.V275): vildej vi (o: bøl-

gerne) vanke. Hauch.SD.1.6. viden er vi fa-

ret over fremmede llave.Drachm.HVMS. en
enlig Solsort sendte |

de første Klokketoner

langt og viden.KWiinstedt.Byger.(1918).32.

60 Viden har man faret rundt i sit Liv, og

brogede er ens Q^piewéiser. KnudRasm.MS.
11.126. 2) m. fg. præp. ell. adv. Folk
strømme til Thord Skore videnfr&.Arentzen.

KH.106. bare man var ombord i én af
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dem (o: skibene) og focr viden hen.AfyH
Erioh.S.144. *jeg (o: en pilgrim) sogte vi-

den nd
I

for at høre, hvor man lytted
til de uskrevne Bud. OlafHans.IHøstnatten.
(1914).19. II

i alm. rigsspr. især i forb. m.
om, dels i forb. viden om land(e). Tan-
kerne sværme

| Saa viden om l.diWå.Wintli.

IV.162. selve Luften bragte Aandens Vaar-
bud viden om l.dinå.Poni.FL.467. (han)
knuser Hoveder viden om Lande (1871: over i'o

det vide Lmd).P8.110.6(1931). dels (oftest.)

viden om brugt som adv.: *viden om jeg
drog. Rein.ND.202. *Stoltere Mø ej videnom
findes, Drachm. VS. 164. Du har jo ogsaa
været viden om. Har Du ikke oplevet nogen
Ting. Esm.11.134. Cecil havde i flere Åar
været berømt videnom, saa køn var hun.
JVJens.HF.38.

I. Tidende, et. (sj. m. efterhængt art.:

altid forbitredes hans Længsel af Videndet 20

om de formindskede Indtægter. Poul Sør.BS.
440). fvi-fiana] uden fit. (ænyd. d. s. i bet.:

kundskab, efterretning samt (vel ved lydligt

sammenfald med L Vidne^; person, der optræder

som vidne, glda. widende, kundskab (i forb.

worde til widende (widendis), komme til ens

kundskab (Kalk.IV807. GD Love.VI 62)), oldn.

vitand, /., jf. mnt. wetent, n., vidende, mht.

wizzende, /., viden, indsigt, og ænht. wissen,

/. (bl. a. i forb. mit siner wissen und willen, 30

med sit vidende og vilje), mht. wizzen, /., vi-

den; vbs. til Yvide; ;'/. L Viden samt Fore-,

Forud-, L For-, L Medvidende)
1) [ d. s. s. L Viden 1. Alt vor Vidende

grunder sig paa Sammenligning. Ba^(/es.DF
X.ll.

2) (især (3) d.s.s. L Viden 2; næsten kun
i faste forb. efter præp. (ofte i forb. m. bedre
(sjældnere bedstej samt i forb. vidende og
vilje^. Kommer saadan Fiendtlighed (fra 40

fjendtlige skibe) ikke til hans Vidende ifør

den er forbie, da haver han . . at melde det.

MR.1755.153. vi skal i vort næste Brev efter

bedste Vidende fremstille det nævnte Firmas
Stilling for Dem. Ludv. jf. bet. 2.2 slutn.:

der hviler i os
|
En hemmelig Magt, der

søger at friste
| Og bvder vort bedre Vidende

Trods. Hrz.D.IV149.'\\ (vel ved lydligt sam-

menfald m. LVidne^ t owi et vidnes (redegørelse

for sin) viden; vidneudsagn. Paa det hver, 50

som stevnes til at vidne, kan vide, at det

er hans Pligt for sit Værneting at udsige

ait Vidende under Lovens Straf . . saa skal

alle Stevninger (melde) at de indkaldte

Vidner indkaldes under Faldsmaals Straf.

Forordn.*l*1741.§l. især i flg. anv.: 2.1) i

forb. med mit vidende, saaledes at jeg

ved derom, er indviet deri (og ikke har sat

mig imod det), (der) var begaaet mange
Tempelran i Staden af Lysimachus, med eo

Menelaus' Yider\de.2Makk.4.39. hun skal ..

ikke komme ud med mit Yidande. Heib.Poet.

VII.98. Ananias . . forbeholdt sig selv no-

get af Værdien med sin Hustrues Vidende

(Chr.VI: Yidskah).ApG.5.2. Tillad mig med
Deres Vidende . . at stræbe efter at vinde
Deres Datters llierte.Goldschm.Hjl. 1.142.
jeg haver hindret Publication af adskillige
Berømmelser . . og kand jeg helligen vidne
at intet saadant, hverken af Fremmede,
eller Indlændske er kommet for Lyset med
min Villie og Y i dende. Holb.Ep.II.436.
2.2) ejter præp. mod; i forb. mod mit vi-
dende, uden at jeg ved (vidste) derom, var
indviet deri. Carmeliterne turde ikke føre
sig Pavens Bulle til Nytte, og sagde, at den
var kommen ud mod deres Vidende. HoiJ.
Kh.867. Han har gjort det mod mit Vidende.
MO. Der er Penge for deres Bog, som jeg
ganske imod mit Vidende og Vilje er

bleven tegnet for (paa en subskriptionsliste).

PAHeib.R.n.26. jeg er her imod hendes
Vidende og Ymie. H'CAnd.SS.V44. \\ i forb.

inod bedre vidende, i modstrid med ell.

til trods for ens kendskab til den rette sammen-
hæng, sandheden; skønt man ved rettere; under-
tiden (dagl.): uden at have (ret megen) ind-

sigt i, forstand paa det (saaledes at man ikke

„ved bedre" (se Vvide 2.5;; (OrdbS.). I stood
og talede for Retten Hr. CoUega mod jer

bedre vidende. Holb.Bars.V5. da de nu dog
have givet to modsigende Beretninger, maa
den ene være gjort imod bedre Vidende,
altsaa ikke blot være urigtig i Enkeltheder,
men usand i sit Ysosen. CPalM.0.371. paa-
staa noget imod bedre Yidende.D<&n.I.396.

2.3) i forb. uden mit vidende, uden at jeg

ved (vidste) derom, er (var) indviet deri. en
ung Straten-Junker, som hun (0: datteren)

halvdeels uden mit Vidende havde forlovet

sis med. Holb.Stu.III.3. hun var gaaet i Sel-

skab uden hans Yidende.Oylb.TT.214. De
kaarer sig Drot uden mig, uden mit Vidende
Fyrster (1871: de have indsat Fyrster, men
jeg vidste det ikke). Hos.8.4 (1931). Jeg er

bleven reven ind i Begivenheden ganske

uden Vidende og Villie. Kofoed-Hansen.

KA.I.8. jf.: begge (oversættelser er) blevne

til uden mit Vidende og tildeels imod min
Yi\\\e.Bagges.L.1.219.

3) (i rigsspr. især m. overgang til bet. 2)

klar bevidsthed ell. forestilling om no-

get. Kunde jeg udslette hans Existence af

mit Yidendel Bagges.DVX.326. (han ttjede til

moderen) i sikkert Vidende om, at der vilde

han aldrig blive skuffet. EChristians.Hj.204.

især i sa. forb. som de u. bet. 2 nævnte: 3.1) i

forb. med vidende, fuldt bevidst ell. over-

lagt, forsætligt, med Vidende . . giorde jeg

det. TBaden.Suppl.28. Han giorde det, ikke

af Uagtsomhed, men med fuldt Vidende.

JLGottlieb.Fraseologi.*(1882).375. Hvad der

tilforn . . har været sagt . . agter jeg ei

med Vidende og Villie her at gjentage.

PMøll.(lS55).VI.56. 3.2) mod (mit) vi-

dende, ubevidst ell. uforvarende, utilsigtet;

uden at være klar over det. *U&r jeg mod
Vidende |

Fortørnet Jer. Boye.PS.1.194. al
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det Ubehagelige, han imod sit Vidende
og Villie . . foraarsagede mi^. Bagges.L.I.

219. en Overlegenhed, som gjorde sig gæl-

dende imod hendes Vidende og Vilje. Drac/im.

UB.259. 3.3) i forb. uden (mit) vidende,
d. s. s. bet. 3.2. en Tiggerkvinde havde søgt

Ly . . i Præstens Udhus og med eller uden
Vidende foraarsaget Brdinåen. GyrLemche.S.
11.213. En Slags Arbejdsglæde indfandt sig

uden hans Vidende og i Grunden imod hans lo

Yilie.JørgenNiels.D.ll. her (o: ved et skan-

daleoptrin) var B. medvirkende, om end
ganske uden Vidende og Yillie. EChri-
stians.NT.159.

II. vidende, part. se V vide 17.

Viden-bed, en. {ældre sv. vetenhet; til

II. vidende; sml. mnt. wetenheit samt Al-,

Uvidenhed; sj.) det at være vidende (om
noget). Videnhed . . Er det at mand véd.

Moth.V153. *0m Julia muligt aned den 20

Affaire . . véd
|

jeg ej . .
|
da aldrig hun gav

Tegn paa Yiåenhed.Drachm.DJ.1.35. D&E.
-lyst, en. se Videlyst.

Tidens-, i ssgr. af I. Viden 1-2, fx. i

(sjældnere) ssgr. som Videns-omraade (Mark-
man.PB.32), -stolt fde hærdede deres Sind
i vidensstolt Trods. ZakNiels.Maagen.102),
-tørstig (NMøll.VLitt.III.383) og (filos., for-

æld.) betegnelser som Videns -bestemmelse
(Brøchner.TY29), -bevis (VSO.), -genstand 30

(Brøchner.TY.29), -grund (VSO.), -indhold

(Brøchner.TY.28), -princip (smst.27), -sfære

(smst.28).

Videnskab, en éll. (nu kun dial.) et

(Holb.Arab.6sc. Clitau.IR.25. CPRothe.MQ.
1.217.. CReimer.NB.56). [iviOaanjsgaJft] fit.

-er ell. f -e (Holb.Hh.1.91. sa.MTkr.481).
(cent/d. Æ. s., SV. vetenskap, no. vitenskap

; fra

nt. wetenskap, mnt. wetenschop (nht. wis-

senschaftj, til mnt. weten osv., substantive- 40

ring af den ligelydende inf. (se V videj; jf.

Vidskab)
I) (nu kun dial.) d. s. s. I. Viden 2. I.l)

i al olm. Hør, Pernille ! du fælder Dom uden
foregaaende Videnskab; jeg derimod døm-
mer efter Ting, som jeg seer og hører. J^oUft.

Philos.II.l. en deel disputere; om Guds Vi-

denskab strækker sig til hendelige Ting, og
Ting, som kunde skee, men dog ey skee.

Ruge. FT. 303. *dette Videnskab (er) det 50

nådigste at vide,
|
Om vi besidde og den

rætte sande Troe. Clitau.IR.25. der (0: i Pa-
ris) og til Bryssel har hun været, til hun
kom her tillands . . Hun har ellers et natur-

ligt oplyst Hoved og angenemme Manerer
. . det er nu al den Videnskab, jeg haver.

JPJac.I.164.
II

især (undertiden vanskelig

at skelne fra bet. 2.1^ i forb. m. om ell. (nu
næppe br.) gen. til angivelse af hvad ens

kendskab, ens oplysning, underretning olgn. 60

angaar. (ofte i forb. have videnskab om^.
Hvo som nogen Videnskab haver om saa-

danne Dueller og Slagsmaal. DL. 6—8—7.

(hun) lavede sig til Flukt med Instrumen-

tisten, og skikkede ham herom Bud og Vi-

denskab. P/Z«^, DP. 760. du viise Tiresius,

som Guderne har begaved med tilkom-
mende Tings Yiåenskah. Holb.Ul.III.2. hvori
det (0: et ærinde) egentlig bestaaer, det skal

Gud vide! derom har jeg ingen Videnskab.
Winth.VIII.147. Esp.499. I.2) i faste forb.,

svarende til de u. I. Vidende 2 nævnte, saa-

snart det kommer til hans Videnskab (skal

han) Saadant . . hindre og d3smipe.MR.1755.
152.

II
især i forb. med, henh. mod ell.

uden min videnskab. Creutz- Herrerne
(har) uden Kongens af Polen hans Viden-
skab giort et Forbund med Kong Mathias
af Vngem. Pflug.DP.927. *Mod Paarses vi-

denskab om Ruus har dette skreven,
|
Jeg

derom gandske ej er informeret hleyen.Holb.

Paars.307. (Sigismund havde) gandske for-

ladt (Sverrig) uden Stændernes Viidenskab.

Slange.ChrIY152. i forb. med, henh. mod
ell. uden ens videnskab og villie olgn.

DL.2—14—10. Kreds-dagene blive saa ofte

anstillede, som det giøres fornøden, og
komme Stænderne sammen dertil uden Key-
serens Videnskab og Villie. Holb.Anh.58. (no-

get der) er skeet med hans Villie og Viden-
skab. 2^orordn."/*i732.^I3.

2) (nu kun dial. ell. m. overgang til bet. 3)
indsigt, kundskaber, kunst olgn. 2.1) om en

persons fond af kundskaber, hans vi-

den, indsigt, klogskab i al alm. ell. (jf.

bet. 2.2j paa et vist omraade; ogs.: studier;

kundskabstilegnelse \\ i ent. (han) søger sin

Rang over mangen en Person, hvis Viden-
skab hånd har ikke lært tredie Deelen af,

Hørn.Moral.1.45. saadanne Lærde, som uden
Skiønsomhed og Videnskab . . sammen-
smøre hele Taler og Verker af fremmede
Talemaader. J*9need./.295. Hans Videnskab
er temmelig indskrænket. MO. (jf. u. bet. l.i^

i forb. m. om: (degnen) havde stor Viden-

skab om de gamle Tider. HCAnd.(1919).V.
165.

II
i p. (i reglen uden videre forskel fra

bet. af ent.). Denne Adelsmand har Viden-

skaber, han troer ikke alene at de pryde
hans Stand, men og at man har mere Ret
til at kræve Indsigt af en formuende Mand
end af andre. JSneed.1.12. kunde jeg ikke

faae at høre en lille Prøve paa Trines (0: en

skolepiges) Fremgang i sine Videnskaber.

Heib.Poet.VI.48. den etiske Personlighed .

.

er den eneste, der bør være Lærer, ikke den,

som kan proppe Børn med Videnskaber.

NJeppesen.HK.118. 2.2) om (personlig) ind-

sigt ell. færdighed af praktisk, faglig ell.

kunstnerisk art; kunst; fagkundskab.
Konsten (at lave guld) bestaar kun i en

ringe Videnskab, og nogle smaa Cermonier,

som mand maa i sigtt&ge. Holb.Arab.2 se. nu
kommer mine Politiske Videnskaber mig til

Pas. sa.Rpb.1.4. (jeg) fattede temmelig Viden-

skab i Mathematiske Konster og Skibsfarts

Regler. Robinson.1.27. han har lærdt vel at

bruge sin Rigdom, hvilket er en Videnskab af
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det allervigtigste Sla,gs.Spectator.l59. *Deres
(ø: en læges) Videnskab er Snaus . .

j
Naar De

ei seer, at han er rent fra sin Forstand. Wess.
lS3.„Kan du nu tale Engelsk?"— „Saa ganske
har jeg ikke Videnskab åen."Hrz.VII.209.
de dumme Bønder . . kjende ingen Forskjel
paa Platting og Merling . . For Een der har
Videnskab (o: en sømand) er det dog traurigt

at see . . saadant. ChievitzARecke. Lodsen.
(1851). 30. jf.: *Der blier en herlig Maler lo

af ham, ja!
|
En dannet Kunstner, som be-

standig maler
|
Kun efter Regler, efter Vi-

denskab.
I
Naar han har udlært hos sin

Mester, sender
(
Jeg ham til 'R&fa.él.Oehl.YlS.

II
m. fig. inf. til nærmere angivelse af færdig-

heden, kunsten, hvis nogen ikke skulle have
den Videnskab at kunde selv udføre sin

Sag (o: for en søret). DL.4—8—1. Jorde-
Gods falder udi uk3mdige, graadige og
u-vederhæftige Folks Hænder, hvilke hver- 20

ken have Videnskab, Villie eller Ævne til

at holde Gods ved lige. Holb.Ep.1.270. *Hvor
mangen Literatus gad,

|
At Fædre havde

ham opdraget
|
Vel i den Videnskab at lave

Fø\sem&å\Wess.203. \\ om indsigt af over-

naturlig art, i hemmelige kunster, magi (jf.

Lønvidenskabj. hun vUde gierne, at Mon-
sieur ved sin Videnskab vilde giøre ham
forliebt i henåe.Holi.Hex.II.5. der maa jo

have været noget videnskab og noget ved 30

ået.UfP. 2.3) fag; disciplin; kunstart;
profession; haandtering. Georgius lærte

udi sin Barndom med en forunderlig Hastig-

hed adskillige Videnskabe og Sprog. Holb.

Eh.1.354. Jo vist er I syg, ellers forstoed

jeg (0: en læge) icke mit Yidenskah. JRPaulli.
JM.65. der ere visse Videnskaber, saasom
Digte- Tale- Skildre- og Tone-Konsten, som
(kvinderne) kand giøre større Fremgang i

end vi.Eilsch.Beviis.9. (han) modtog Under- 40

visning i Musik, Sprog og almindelig dan-

nende Videnskaber. Zn^.LJS.//.^?. de Viden-
skaber, han (0: en lærer) over et Qvart-

seculum havde foredraget, nemlig Latin og
GTæBk.Blich.(1920).XIX.46. som sidste led

af ssgr., fx.: Han vidste at jeg længe havde
dyrket Skuespil -Videnskaben. [Lyche.J Mine
Hændelser. (1786). 55. E. maatte her staa

rigtig i Butik som enhver anden Begyn-
der i Kræmmervidenskaben. jBew/iard.FC253. 50

Skolevidenskab (s. d.). \\ i særlige forb. m.
attrib. adj., m. overgang til (ell. delvis hørende

til) bet.3. de hemmefige, okkulte viden-
skaber, se hemmelig 2.1, okkult, natur-
lige videnskaber, se naturlig 4.i. (de)

skønne, smukke videnskaber, se II.

skøn 3.2, smuk 3.2. ;;/..• denne skiønne og

nyttige Videnskab (0: musikken). Thielo.M.

Fort. 2.4) i talem. \\ i forb. som det er

en (hel) videnskab (nu ofte opfattet som ep

f<pøg. anv. af bet. S), som udtr. for at noget

er meget kunstfærdigt, indviklet, vanskeligt at

lære ell. et arbejde, hvortil kræves særlig fær-

dighed, jeg (kunde) få lov til efterhaanden

at prøve på at lægge læsset (af risbrænde),
hvad der er en hel viåensk&h. SvendbAmt.
1920.6. At regere en Kone det er en Viden-
skav, som ette ret manne af os lærer at for-
st&a,. Korch.LL.67. Feilb. „Jeg kan ikke for-
staa, hvordan du altid kan have saa gode
Madurter." „Ja, ser du, det er en Viden-
ska,h."LollO. \\ alting er en videnskab,
der kræves færdighed, erfaring, øvelse til alt

(selv om det ser let ud); ogs.: for den øvede,
indviede er alt let (at udføre). Mau.11487.
CReimer.NB.56. alting er (ell. det er blot>
en videnskab, sagde klokkeren (ell.

Nibe degn^ ell. fanden ell. kællingen,
han (hun) slukkede (alter)lysene med
rumpen olgn. Sneedorfl-Birch. 350 Ordsprog.
(1858). 63. Pont.FL.450. Krist.Ordspr.648.
Feilb. jf.: (at opdrage hunde) det er slet

ikke saa let, som mange bilder sig ind .

.

Det er ogsaa en Videnskab, som Klokke-
ren sagde — nok sa,gt.Pont.S.143. ved om-
dannelse heraf: alting (Ing.EF.XIII.41)
ell. løgn er en videnskab, sagde fan-
den, han hørte forelæsninger i Kiel,
se Løgn 1.2.

3) (udviklet af bet. 2 ; i ældre tid omfattede
ordet Kunst ogs. nærværende bet., jf. Kunst
2.2) (lærdomsfag, der er genstand for)
en forskning, der gaar metodisk, kri-

tisk til værks og stiller krav om fyl-
destgørende bevisførelse for ell. begrun-
delse af de fremsatte paastande. 3.1)

(jf. bet. 2.s) om fag, disciplin, der dyrkes,

studeres paa denne maade; lærdomsfag;
ogs.: hvad et saadant fag rummer af viden,

de resultater, forskningen paa dette omraade
er kommet til. Det (0: Metaphysica og Logica)

er ikke Piger, men tvende Videnskaber.

Holb.Er.IILl. Jeg vil vide, i hvad Viden-

skab I er Doctor. sa.Mel.III.6. De Viden-

skaber, som læres der (0: i akademierne i

Potu), ere Historien, Oeconomien, Mathe-
matiken og Lovkyndigheden. Bagges.NK.
114.

II
i forb. m. attrib. adj. de medicinske,

mathematiske og mechaniske Videnskaber.

Cit.l743.(Molb.VSH.15). de physiske Viden-

skaber. Tode.7Z.27<?. de mathematiske Vi-

denskaber. fiasfe.Br./.l. en philosophisk Vi-

denskab. PEMiXll.*32. eksakte, strenge, strin-

gente videnskaber, se eksakt, II. streng 4.8,

stringent. || tidligere m. prægnant bet. (i

best. f.) om filosofi. Philosophien kaldes ofte

absolut Videnskaben.Lmn. || videnska-
bernes videnskab, (nu sj.) om filosofi ell.

ren matematik. Philosophien blev ved ham
(0: Kant) Videnskabernes Videnskab. iZeper-

torium f.FædrelandetsReligionslærere.l.(l795)

.

25. (sj.) i anden anv.: Videnskabernes Vi-

denskab, Biologien.Em Dalgas.Lidelsens Vej.

(1903).288. 3.2) en persons videnskabelige

sysler ell. videnskabelige (ud)dannelse, lær-

dom. Hans Videnskab er hans Lidenskab

(om en sprænglærd Mand). Mou.//.553. han

lever og aander for sin videnskab j
(nu



1376 Tidenskabelis Videnskabsgren 1376

næppe br.) i flt. (uden tydelig fU.s-let.): et

Land. hvor Geistlige Embeder ere de eneste

visse Belønninger for Videnskaberne. J»Sweed.

11.102. Præsterne og de Lærde skulle just

ikke rose dem af den Høiagtelse, som de

nyde iblant deres Landsmænd for deres Em-
beders og Videnskabers Skyld. smsl. 11 1.153.

3.3) i eni. ell. (tidligere) i flt., om indbegrebet

af alle lærdomsfagene (især modf^. Kunst (6)^

ell. den viden, lærdom de rummer, ell. (i ent.,

især i best. f.) om den art forskning, der

drives indenfor disse fag m. henblik paa deres

fælles træk, arbejdsmetoder, maal olgn., ell.

om indbegrebet af de personer, der driver saa-

dan forskning, (jødernp glædede) sig ved at

kunne faae et Academie, hvor Konster og
Videnskabe, som øvedes blant Grækerne
kunde læres. Holb.JH. 1.655. En Færdighed i

at beviise noget af tilforladelige Grunde,
kaldes Videnskab. i5i7sc/i.F.77. Fædrelandet
tæller Videnskabens ufortrødne Dyrkere
blandt sine bedste .. Sønner. HNClaus.UT.
24. De veed vel, at Rask, saa at sige, lig-

ger for Døden . . Det er et uerstatteligt

Tab, som Videnskaberne atter lide. Cit. 1832.

(Ejort.R.ll.lU). *Videnskaben følger ei Ti-

dens lave Færden,
|
Den hvælver sig sin

egen usynlige Verden. Z)mc/im.Z).2(?7. Viden-
skaben staar raadvild overfor, hvilke Midler

der skal anvendes (mod nældefeber). Kv Bl.

"U1913.1.sp.4. den nyere Videnskab har
været stærkt på Veje til at give Ole Worm
Ret i hans lærde Hypotese. Aarb.1926. 4. tal

er videnskabens versefødder, se u. Verse-

fod, t 07- Videnskabsmand^: hver Løverdag
Aften er Assemblee hos ham af Viden-
skabers Mænd og Fremmede igiennem
alle Klasser. Fr Sneed. 1.431. videnskabens
formerer, se Formerer. Det kgl. danske
Videnskabernes Selskab, se Selskab 4.2.

videnskabelig:, adj. [vidanisga^beli]

adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Hjort.KritLit.I.

86). (først kendt fra slutn. af 18. aarh. (endnu
ikke i vAph.(1772).III, men i JBaden.DaL.
761 (aar 1788)); ajl. af Videnskab; jf. ty.ms-
senschaftlich ; sml. over-, uvidenskabelig) adj.

til Videnskab 3: som angaar, henhører under
ell. er grundet paa videnskaben; som tjener,

er til brug for videnskaben; som er i overens-

stemmelse med, som følger videnskabens prin-

cipper, forskningsmetode; som dyrker ell. er

uddannet i denne forskning; ogs.: som hører

til, angaar uddannelsen ved universitetet og

andre højere læreanstalter (tidligere ogs.: latin-

skoler). Enhver Videnskabsmand, som aldrig

umager sig med slige Sielens Secretioner .

.

tilkiendegiver dermed, at han . . ingen vi-

denskabelig Aand eller Hierne har. Bagges.

L.I.92. (Jesus) havde ingen videnskabelig

Dannelse. Horreb.II.328. den mathematiske
Methode . . kaldes den strengest videnskabe-
lige af alle. Mynst.BlS. 1.95. Børn, der stu-

dere i denne Skole (o: Rønne latinskole) . .

nyde videnskabelig Underviisning for en

ubetydelig Betaling. Skoleprogr. Rønne. 1838.

22. En videnskabelig Kundskab, (modsættes
undertiden den historiske eller empiriske).

MO. Det kan ikke andet end glæde mig
at der gives denne flittige . . Dreng Lejlig-^

hed til at forberedes til den videnskabe-
lige Vei.Schand.TF.I.187. Værker .. hvortil

videnskabelige Institutioner eller Selskaber
. . erhverver samme Ret som Forfattere. /iOt>

i> Nr.l49*'U1933.§22. se ogs. u. Saravittighed

1.1, I. Skrift 4.2. {| om person: som dyrker

videnskaben ell. (nu især) har faaet en ud-
dannelse paa et videnskabeligt omraade ell.

anvender videnskabens principper, resultater

olgn. jeg kan haabe, at min alt for længesiden
bekjendtgjorte elektrisk - chemiske Theori

især vil opfattes af den ny videnskabelige

Slægt. Ørs^./X.754. Johan Friis (var) en
lærd og videnskabelig Mand.SMBeyer. E.149.

20 en videnskabelig og fire uvidenskabelige
assistenter. PoU''/il949.7.sp.6. suistanlivisk:

den Videnskabeliges uforfærdede Begeistring,

hans Udholdenhed i Ideens Tj eneste. J^wX-,

V11.42.
II

hertil Videnskabelighed, tidli-

gere ogs. d. s. s. Videnskab 3.3. han fortjener

Agtelse for hvad, han har gjort . . for Viden-

skabeligheden. Cit. 1816. (Grundtv. B. 1. 429) .

det er Sorøe, der har en uforglemmelig Ihu-

kommelse i . . den danske Videnskabelig-

30 heds Historie.HNClaus. Univ.l2. (sociologen)

nægter Historiens Videnskabelighed. Uøffd.

LT.58. jf. Videnskab 2.3: Magazin for mili-

tair Videnskabelighed, tidsskrifttitel. 1818-27.

(1. br.) videnskabelig dannelse. Om Skolen

kun nogenlunde svarer til sin Bestemmelse,
maa den efterhaanden udbrede en større

Oplysning og Videnskabelighed i alle Ret-

ningex. Skoleprogr.Rønne.1838.12. Provsten er

en Mand med Aand og Videnskabelighed.

AO Kierk.XII.392. Videnskabs-, i ssgr.

[•vi(')63nsgabs-] af Videnskab 3; foruden de

ndf. medtagne kan nævnes flg. (for størstedelen

sjældnere) ssgr.: Videnskabs-begreb, -forgu-

delse, -mæssig, -sæde, betegnelser for personer,

betragtet i deres forhold til videnskaben, som
Videnskabs-fjende, -hader, -ven, -ynder og

betegnelser for selskaber, bestaaende af viden-

skabsmænd, institutioner til fremme af viden-

skaben, som Videnskabs-akademi, -samfund,
50 -selskab, -bog:, en. (jf.-værk; l.br.) viden-

skabeligt værk. Rask.III.251. PoU/i 1917.15.

sp.6. CP -dyrker, en. person, der dyrker

videnskab; videnskabsmand ell. studerende.

Mali. HG. 45. de unge Videnskabsdyrkere

vilde ogsaa trænge til et Liv udenfor Høre-

sale og Læsestuer.HNClaus. Univ. 6. George

Henry Lewes . . en livlig og mangesidet Skri-

bent og Yidenskahsdyrker. NMøll.VLdtt.III.

602. CP -fag, et. (jf. -gren) videnskabelig

60 disciplin; videnskab (3.1 ). de ualmindelige

Kundskaber, han . . viste at besidde i disse

Videnskabsfag fa: matematik og fysik). Abildg.

Mindetale overAPBernstorff. (1797). 17. Rask.

Br.1.4. CSPet.Litt.592. Qp -gren, en. gren
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(1. 4.1) fl/ en videnskab; ogs. d. s. s. -fag.
Grundtv.KrG.73. HCAnd.BCÆ.1.6. Ellen
Jørg.HH.119. -historie, en. (fagl.) (disci-

plin, forskning, der studerer, beskriver) viden-
skabens Cudviklings)historie; lærdomshistorie.
•historiker, en. ("7/. -historisk; fagl) per-
son, der beskriver videnskabens ell. en viden-
skabsgrens (vdriMingit) historie. NaturensV
1943.235. -hiittorisk, adj. (fagl) adj. til

-historie. Holberg (er) aldeles aabenbart,
i et videnskabshistorisk Perspektiv . . en
Ætling af den nøgterne Empiriker Ba-
con. RilhskovJ.H.II.30. NaturensV.1943.235.
-kvinde, en. (I br.) kvindelig videnskabs-
mand. Mme de Chåtelet . . var en let-

levende Verdensdame og Videnskabskvinde;
hun dyrkede især Matematik og Fysik.
NMollVLitt.IIl.162. -lære, en. (fagl)
læren om videnskabens væsen, dens princip-
per, metoder, maal osv.; tidligere om filo-

sofi. Ørst.Br.1.43. Philosophien er Viden-
skaben om Videnskaben, hvorfor ogsaa En
af den nyere Tids berømteste Philosopher
(0: Fichte) har kaldet den Videnskabslære.
Heib. Pros. 1. 477. Rasm Niels. Philos. Propæ-
deutik. (J857). 5. BiblDan. 1831-40. 843. 1551.
-mand. en. (jf. -d3rrker^ person (uden hen-
syn Hl køn, jf. dog -kvinde^ der beskæftiger

sig med videnskabelig forskning. Birckner.Tr.

27. Saaledes staaer Videnskabsmand og
Kunstner med det store . . Ksdd. HNClaus.
N.15. Ikke enhver, som forstaaer en Viden-
skab er derfor Videnskabsmand . . Viden-
skabsmanden maa baade være fortrolig med
Videnskaben, og have Lyst til at beskiæftige

sig med den. Den er Lærd, som har om-
fattende videnskabelige Kundskaber. Først

naar Videnskabsmanden har havt Leilighed

til at tilfredsstille sin Videlyst, vorder han
lærd. PEMiill.*32. Du (0: en mand) skulde

aldrig have giftet dig med en Videnskabs-
mand. //oM;aW.5.5(?. (spøg.) om ældre, lærd

student: Tode.IX.271. -ord, et. (sj.) viden-

skabelig lerminus, vore Videnskabsord (er)

for en stor Deel lånte af Græsk og Latin.

Bask.LlC,3. -værk, et. 07- -bog; Ibr.).

Rask.IIl.259.

t videntliflf, adv. (ænyd. d. s.; efter

ty. wissentlich (mht. wizzen(tjlich^ ell. mnt.

weten(t)lich; af ty. inf. mssen ell. part. v,'is-

send) med vidende og vilje; forsætlig. Ver-

ten (skal), om han med Nogen videntlig

herudi skulde colludere (0: spille under

dække), med vedbørlig Straf &nsøes. Reskr.
V, 1712.

Yide-penge, pi (ænyd.d.s.; jf. -hy^,

-korn; foræld.) rede penge, der betaltes som
vide (hl). Cit. 1729. (Vider.III. 311). Feilb.

-post, en. (foræld.) post i videbrevet (an-

gaaende bøder). Vedtegts- og videposter. Ci<.

1760.rVidpr.n.573).

Vider, en. (afl. af VIIL vide; fagl.) red-

skab, hvormed noget udvides; i ssgr. som
Handskevider (jf. u. Udvider 2). S&B.

XXVI. Rentrykt "/, 1062

vider-, t ssgr. ['vKObar-, tryksvagt vi-
Qar-] (jf. vider. Høysg.AG.27) ell (i visse
tilfælde) [ivi(-)der-, tryksvagt vidar-] (se u.
viderspæn(d)stig^. (undertiden vekslende m.
veder-, se u. vider-spæn(d)stig, -værdig; jf.
Vederlag. — vide-, se m. Vidertryk; nu kun
(foran 2. led, begyndende m. r-) i Viderist. —
underliden (ved sammenblanding m. videre-^
videre-, se u. Vider-hage, -trykj. {fra ty.

10 wider- i ssgr. (til wider, præp.), egl sa. ord
som veder-)

videre, komp., se IILvid C. videre-,
i ssgr. I) af adv. videre (se IIL vid Cb^,
i ssgr. m. verbum ell. vbs. som 2. led (i reglen
dannet til tilsvarende usammensat forb. af
vedk. verbum (vbs.) og videre; sammensæt-
ningerne tilhører især bogsprog og fagsprog);
foruden de ndf. medtagne kan nævnes: videre-
afhænde, -behandle (genstand ell sag), -be-

20 handling, -besørge (brev, budskab), -besør-
gelse, -bringe (meddelelse), -digtning, -fed-

ning (fx. af svin), -forplante, -forplantning,

-fragte, -kørsel, -liv (o: fortsat eksistens (eff^r

døden)), -løbende (fæstningsgrav olgn.), -over-
dragelse, -overføre, -rejse, -studium, -tele-

grafere, -transport. 2) se u. vider-, -befor-
«lre, V. vbs. -in g. (især jærnh.) befordre

noget ankommet (ell en ankommen person),

noget modtaget videre (paa vej) til bestemmel-

30 sesstedet. Viderebefordringen (af posten) skete
med et Særtog, der ankom til Kjøbenhavn
Kl l,il.BerlTid.y»1905.M.3.sp.l. (russerne)

blev viderebefordret med russiske Skibe.

UnderDannebrog.l936.65.sp.2. disse Vogne .

.

skal viderebefordres med D. S. B., Tog 802.

Jernbane T.*/i 1934. 3. sp.l. || t anden anv.

viderebefordre Nyheder. Lovtid. 1910. A. 183.

-danne, v. [-jdan'o] ("^7. -dannelse; Ibr.)

danne ved videre udvikling; fx. om sproglig

40 nydannelse ad analogisk vej: Brøndum-Niel-

sen.GG.L124. -dannelse, en. (fagl) (det

at noget dannes ved en) fortsat udvikling: ogs.

om det nydannede. Menneskets . . Individua-

litet er ved Fødselen kun som et første Ud-
kast, der venter paa Udførelsen, paa Vi-

deredannelsen og Omdannelsen. MarlEthikA.
155. Roden i dette Ord synes at være
en Videredannelse af en ældre Rod. 750.
-forhandle, v. vbs. -Inf^. (jf. -sælge; især

50 Y^ om handlende: forhandle en købt vare til

en ny køber; især som vbs. Larsen. Bek.Nr.

207**U1941.§2. -forhandler, en. (især

T^ person, der driver videresalg af varer.

Fiskeritidende. 1884.175. Galsch.U.50. Stats-

tidende.*'ltl951.2.sp.3-4. -forkende, v. vbs.

-eise (s. d.). (især fagl) forsende noget mod-
taget videre (paa vej) til bestemmelsesstedet.

kommer Skagensfiskerne ind paa at drive

Sildefiskeri, vil man ikke i Længden kunne

60 videreforsende Silden i fersk Tilstand, men
maa behandle den paa stedet. BerlTid.**Ui

1906.M.2.sp.6. -forsendelse, en. (især

fagl) vbs. til -forsende; oqs. konkr. om hvad

der sendes videre. SiScB. P6l.**/nl906.1. Pave-

87
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stolen . . har modtaget 34 Pund Sterling til

Videreforsendelse til de nævnte danske gejst-

lige. Blatt. Under vor Haand og Segl. (1943). 59.

•føre, V. [-|føJra} vbs. -else (Brandes.IX.
488. Høffd.E.441. HistTidsskr.lOR.VI.415.

jf. (sj.) Videreførsel. EFrandsen.SC.il.195)
ell. -ing (Wilmann.Dansk Kunst. (1934).135.

FoV'il935.7.sp.5). I) (især fagl.) i egl.

bet.: føre, bringe, befordre videre henimod ell.

til bestemmelsesstedet. Tog 106 . . videre- lo

føres selvstændigt fra Vordingborg til Nykø-
bing F.VorStand.l937.265.sp.2. (Mussolini)
vilde kunne gøre Tyskland større Tjenester

under en Krig ved at kunne videreføre Til-

førsler \ideiTa\PoUy,1938.10.sp.6.
\\

(l.br.)

m. h. t. budskab, meddelelse: viderebringe. Be-
mærkningen (er) tydeligt beregnet paa
Videreførelse til FnhUkum.Jae Paludan. IH.
136. 2) fortsætte med noget ad den hidtidige

bane, opretholde, fortsat drive (en virksomhed) 20

ell. udvikle, bringe til et højere stadium, en

højere udviklingsgrad ell. give en videre an-

vendelse, et videre perspektiv, den Videre-

førelse af disse Tanker, som findes i John
Stuart Mills Yærk. Brandes. (JLange. Lu).
der maatte sættes al Kraft ind paa at videre-

føre Forhandlingspolitiken. Neergaard.Er.214.

*Et gammelt Ord lyder:
|
Ær'en er det fej-

reste Træ i Skoven.
|

I Videreførelse heraf

burde man sige:
|
Elskov er den helligste 30

Skov i Yerden. KMunk.Tempelvers.(1939).9.
videreførelse af afdødes forretning. /Sto(s-

iidende.^*U1949.4.sp.4. -fører, en. [-|føJr8r]

(1. br.) person, der viderefører noget. Riget.

y\9l913.1.sp.5. (Warming) omtaler her en
Redegørelse af Vilh. Rasmussen i „Vor Ung-
dom", en af Videreførerne af hans Tanker.
VorUngdom.1941/42.136. -glanende, part.

adj. [-igåJana] fsmi. vidtgaaende^ I) (fagl.)

som (skal) befordres videre. Paa Stationer, 40

hvor Togpersonalet skifter, afleverer Pak-
mesteren det videregaaende Gods . . til den
tiltrædende Fakmester. DSB.OrdreM. 16. 2)
som gaar ud over det hidtidige, nuværende ell.

almindelige standpunkt, ell. som gaar temmelig

vidt. Tilfældigheder eller rene Undtagelser,

af hvilke man ikke vilde være berettiget

til at drage nogen videregaaende Slutning.

JapSteenstr.(VidSelskOversigt.l880.140). En
Vending i Tankegang og Begrundelse, der 50

maatte faa videregaaende Konsekvenser!

Høffd.DF.17. substantivisk: med Hensyn
til det Videregaaende, en endelig Ordning
af Embedsmændenes Lønningsforhold. CBerg.

(Rigsdagst.F. 1880/81. sp.5951). (sj.) m. kom-
parativisk bet. (olm.: mere vidtgaaendej;
Hitlers Forslag videregaaende end Henleins.

gadeplakatforPol.*/»1938. \\ om studier, ud-

dannelse, videregaaende Studier. OFriis.Litt.

55. en videregaaende uddannelse, se Uddan- eo

nelse 2. (fagl., jarg.) om person: som søger,

faar videre uddannelse. 2 videregaaende Fri-

sørelever søges. Pol.yiil929.24.sp.2. En Sy-
erske eller en videregaaende antages (hos

en dameskrædderinde).SorøAmtstid.^U1944.12.
sp.5. CP -give, V. [-igi'va] bringe en (med-
delelse) videre (til en anden person, et større

publikum); lade gaa videre. Talen udsendes
over alle tyske Radiostationer og videre-

gives gennem Højttalere paa alle offentlige

Pladser. P0V/9 1934.4. sp.6. Udenrigsministe-
riets Direktør . . videregav straks denne Be-
sked til Udenrigsministeren. Fem iange^ar.52.
I. -kommen, en. [-ikcom'an] (sj.) det at

en ell. noget kommer videre henimod ell. til

bestemmelsesstedet, næsten enhver tysk By
havde sit Udvalg, der samlede Penge ind
til Polakkerne og besørgede deres Videre-

kommen. jBrandes.F/.4i3. II. -kommen,
part. adj. [-ikom'an] som er naaet ud over

begynderstadiet ved tilegnelsen af kundskaber,
kunster, færdigheder, Baggesen er for videre-

komne Litteraturlæsere en af de Digtere, de
forelsker sig mest varigt \. Stangerup.L.36.
næsten kun substantivisk i flt. (de) videre-
komne (undertiden fejlagtigt skrevet videre-

kommende. Skovturbog for Viderekommende.
Holger Madsen, (bogtitel. 1938)). de Videre-
komne. /S <fci5. jeg kan ikke spille med Dem,
før jeg har hørt Dem. Jeg tager kun Videre-

komne. Zilfic/i.FY7/.i3. især i forb. for
viderekomne, som udtr. for at lærebog,

undervisning er beregnet for personer, der ikke

længere er begyndere; i videre anv., som udtr.

for at noget kun egner sig for personer, der

er erfarne, haardhudede, trænede, er vant til,

kendt med det frivole, umoralske. Dette er . .

ikke en pædagogisk Bog for de Videre-

komne, men for dem, der trænger til et

Indlæg mod Fanatismen. Brandes. III. 395.

Kursus i (dans) saavel for Børn som for

Yiderekomne. Bang.UA.105. De folkelige For-

lystelser (i Spanien er) i høj Grad for Vi-

derekomne . . De Danse, der præsteres af

ofte fuldstændig afklædte Pigebørn, er som
Regel . . lascive Yariéténumre.EmilRasm.
(P0U/2I935.17.SP.I). -rækkende, part.

adj. (jf. vidtrækkende^ som har temmelig
stor rækkevidde; temmelig vidtrækkende, in-

gen vidererækkende skade. Wiwel.6. Ændrin-
ger af vidererækkende Karakter . PoU/71945.
6.sp.2. (l.br.) m. komparativisk bet. (alm.:

mere vidtrækkende^. Denne Afhandling er

af vidererækkende Interesse end de fleste

kirkehistoriske Monografier. HistTidsskr.llR.

1.579. -»nlg, et. (jf. -sælge ; især T^ det at

en købt vare af køberen sælges til en ny køber.

(Venedig) undsaa sig ikke for at beregne sig

en god Fortjeneste paa sit europæiske Vi-

deresalg (af indiske varer). VerdenGD.III.34.
Kreaturerne . . købtes med Videresalg for

0]e.Ugeskr.fRetsv.l947.A.104. -sende, v.

[-jsæn'a] vbs. -else (Bl&T.). (især fagl.)

sende noget videre imod ell. til bestemmelses-

stedet. Resten af Toget var blevet videre-

sendt med en ny Maskine. VilhHans.J.156.
især: sende brev, budskab, meddelelse videre

til den, for hvem det er bestemt, ell. til en
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ny person (for at udbrede kendskabet til ind-

holdet). Andragender om Laan indsendes
til vedkommende Grundforbedringsudvalg .

.

der videresender det til Kommunalbestyrel-
sen. LoviVrjei^Vi^iS^^.^S. bladet de havde
afskrevet og videresendt. Linnewann.iVjP.iJS,
billedl.: Hertz fik mange skænd for (sati-

ren), men de skal sikkert videresendes til

Kierkegaard. FBrandt. SK. 68. •sælge, v.

[-|Særq,8l vhs.jf. -salg. ('?/. -forhandle; især

t) om person, der har købt en ting, vare: ved

salg overdrage den til en ny køber. Pol.^^li

1929.4.sp.5. de havde solgt en Hestekrop af

anden Klasses Kød til en tredje Slagter, om
hvem de vidste, at han vilde videresælge

Kødet i sin Butik som første Klasses, smst.

y»1936.]2.sp.6. -tryk, et. se Vidertryk.

O -udvikle, v. vbs. jf. -udviklingr. ud-

vikle til et højere stadium, større fuldkommen-
hed olgn. PChristians.GT.17. videnskabelige

Pædagoger . . har beskæftiget sig med hans
(o: Herbarts) Lære og stræbt at . . videre-

udvikle hans Pædagogik. Vor Ungdom.1948.
246. CP -ndviklintr, en. videregaaende ud-

vikling ell. det at noget videreudvikles, (maler-

inden har) faaet sine Naturanlæg hurtigt og
betydningsfuldt impulserede til Videreud-
vikling. MylErich.S.13. VVed.LK.1.43.

t Vider-hage, en. modhage. Stokkene
have oven til en Videre hage.Pflug.DP.
1078.

Videri, et. [viSa'riJ] (afl. af V vide; ned-

sæt., sj.) viden; kundskaber, slig boglærd Pe-

dant (vil) bryste sig af det Videri, som
svømmer paa hans Hjernes Overflade. iVeergf.

LT. 1.194. jf. Alt-, Medvideri.

Viderist, en ell. et. ['vi-68|resd] (I br.

Viderrist. S&B. se ogs. ndf. — ogs. Vi-

der(r)is, en, et. Cit.l778.(Stutteri.254). MR.
1824. 70. SCBarth. Livserindringer. (1900). I.

253.11.35). {fra ty. widerrist, -riss, nt. wedder-

rist, -niss; af ty. wider-, mod, og rist, vrist

m. m. (se Vristj; sml. eng. withers i sa. bet.

som viderist (af wither-, mod, og et lydligt

afsvækket (usikkert) andetled); vet., foræld.)

d. s. s. Manke l.i ; ogs. undertiden d. s. s.

Lansemærke (OrdbS.). Om Sadclbrud eller

Trykning og Skade paa Videristen (3. udg.

(1791).91 : \idemsten).Abildg.neste-ogQvæg-

Læge.^(1783).61. det gjør en betydelig For-

skjel om en Hest har et høit og skarpt

eller tykt og bredt Yiderist MR.1817.114.

PWBalle. RD. 38. op kom Videristen, idet

han (o: hingsten) skød Uyg. Viborg Stifts-

tidende, ^y4 1939.4.sp.3.

Vider-lagCer), et. se IH. Vederlag.

viderlig, adj. [ivKOaarli] (skrevet vid-

derlig. OFMull.Svampe.63. Luxd.FS.65. t
ederli^. Moth.V76). (ænyd. viderlig, ve-

derlig; fra i?/, widerlich, afl. af wider, irnod;

jf. vidrig) I) (nu næppe br. undtagen i til-

fælde, der kan opfattes som bet. 2) som strider

imod ens interesser, ønsker, ikke er til gavn

for en; ugunstig; ufordelagtig; ubelejlig.

Tager nogen herudj Forsømmelse, vide sig

det selv at tilregne, om hannem derover no-
get viderligt vederfaris. DL.3—2—2. I kand
vel selv vide, hvor viderlig saadan Snak var
for mig, der havde saa meget andet i Ho-
vedet. Zfoi&.GW.I.i. Overflod af Mad og
Drikke . . unødige Opvartere . . Vogne og
Bære-Stole, hvilke ere min Helbred utien-

lige, og viderlige for min Humeur. sa.Ep.IIL
10 18. 2) (gldgs., jf.: „Høres endnu undert. i

Talespr."Lew'n.) som vækker stærkt ubehag,
lede, væmmelse hos en; modbydelig; led;

meget ubehagelig, de (er) de viderligste

Personer for mine Øyen. Holb. Tyb. III. 3.

*(vinen) var meget viderlig og havde ingen
Smag. Worm.Sat.23. jeg vil ret forestille en
Taabelig. Det kan altsaa ingenlunde feile,

at jeg jo i hans Øine maae blive det vider-

ligste Dyr af Yerden. Biehl.(Skuesp.VI.369).

20 Den Ka'l derinde repræsenterer for mig al

Landsens viderligste Humbug! Wied.Zna.2i.

jl
ofte i forb. m. hensobj. ell. præp.-led to. for.

(musikken) kand (ikke) være viderlig for

nogen. LTid.1744.514. *skjøndt det var mig
viderligt

|
Jeg altid talte liderligt. Pa?M.

AdamH.II.263. Jagt er mig viderligt. jRosen-

krantz.MC.18. Tiderlig-hed, en. (nu
sj.) det at noget er en viderligt (2); ogs.:

hvad der er en viderligt (2). ald dend vii-

30 derlighed (o: fylderi olgn. ved et hof). Jeg

kunde foresee. JJuel.453. utallige Skrifter .

.

kand lignes ved beeske og ilde smagende
Piller, hvilke med Viderlighed maa ned-

svelges. Holb.MTkr.258. Leth.(1800).

Viderri8(t), en, et. se Viderist.

vider8paen(d)stig, adj. [vidar'sbæns-

di] (\eaer-. MRovsing.TreVonner.(1891).23.

VSO.VIII.175. t vederspendig. Moth.S649).

(fra nt. wedderspenstig, -sponig, nht. wider-

40 spenstig, ænht. ogs. widerspenig, mht. wider-

spenstig, -spen(n)ic ofl., afl. af mht. wider-

span, strid, trætte, af wider, imod, og spån,

spann, strid; jf. afspæn(d)stig; sml. (det ubesl.)

spændstig |j nu kun spøg. som bevidst germa-

nisme, jf.: „undertiden i daglig Tale." VSO.

VIII.175) genstridig; stædig; halsstarrig.

han er af et widerspenstigt Gemiith. Rist.P.

28. min viderspenstige Forkølelse. Pont.LP.

IV.80. Kongen af Frankerig (havde) ved den

50 seeneste af ParlementetimodKongen ogErke-

Biskoppen af Paris beviiste Viederspen-
stighed ikke sin Authoritæt dermed . .

maintineret.LTid. 2732. 622. Lad af med
Eders usalige Viderspændstighed og kast

Eder fuld af Ruelse og Bøn for vor Frelseres

Fødder. JPJ0C./.79.

Tider -tryk, et ell. t en. [ivi-bar-]

(1. br. (ved tilknytning til videre-^ Videre-.

Larsen. SaUIII.566. f Vide-, se ndf.). (efter

60 <»/• widerdruck; jf. Gmtryk (2), Modtryk

(2.2); bogtr.) trykning af papiret paa den

anden side (efter at s.køntrykket er foretaget);

ogs. om den hertil svarende trykform. OpfB.^

1.456. Selmar.H40. Naar den ene Form eller

87^
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Side, som kaldes Skjøntrykken, er bleven

reent aftrykt, tages den anden Form (Vide-
trykken) i Pressen, rettes til og trykkes.

Hallager.121. || hertil Vldertryks-form (jf.

Form 3.2^, -maskine (ogs. i forb. skøn-

og vidertryksmaskine, maskine, der trykker

begge sider paa een gang), -presse og Vider-
tryk-side.

Viderværdig, adj. [viSar-, vebar'vBr'-

di] (ogs. (skrevet) veder-. Rostgaard.Lex.V34c. i'o

VSO. PNørlund. Det romerske slavesamfund.

(1920).80. jf. Esp.383). {ænyd. viderværdig,

-vertig (og vedervordig^, sv. vedervårdig, no.

viderverdig; fra ty. widerwårtig og mnt. wed-
derwerdich (-wardich, -wordich), jf. oht. wider-

wårtig; til oht. widarwart, -wert, modsat, fjendt-

lig, goi. wij)rawairt3, modsat, smsat. af got. wi-

J)ra, imod, og -wairj)3, der er besl. m. 2. led af

genvordig, IT. indvortes, landværts osv. og

m. vorde; grundbet.: vendt imod) l)(nu næppe 20

hr.) sovi gaar en imod, er en kontrær, fjendtlig,

genstridig; ogs.: præget af modgang, genvordig-

heder. *UIyssi8 viderværdig Fsirt.Reenb.II.33.

(gesandternes opgave var) at fornemme, om
Kongen var sindet med Revseren at ind-

træde . . udi Forbund imod hans Fiender

og viderværdige Stænder i 'Riget. Slange.

ChrIV.447. Dend viderværdige Lycke, som
hånd hafde hafft at drages med fra sin

Ungdom af. Dumetius.III.90. 2) (lalespr. (nu ip

lidt gldgs.) ell. dial. (jf. Esp.383); sml.: „vider-

værdig. Viderværdighed . . Tydske Ord fra for-

rige (aarh.), der endnu undert. høres i Tale-

spr." Levin, „endnu undertiden, men ikke

hyppigt, i daglig Tale." VSO.) modbydelig;

væmmelig; afskyelig. Denne bettelmusique er

mig saa viederværdig, at naar de Svenske giver

de fattige penge, for at have siunget, saa kiø-

ber ieg dem til at tie atUle. JacBircherod.R.95.

(hesten) er et viderværdigt Monstrum. Var 40

jeg i dit Sted, lavede jeg Pølser af den.

AndNx.DM.11.82. Denne Tanke, at Folke-

tinget skulde lægge Gennemførelsen af en
Retsreforra i selve den store Lovbryders
(0: Estrups) Haand, var Hørup . . aldeles

viderværdig. Arup. VH. 196. Erik Bøgh . .

var hende (0: fru Heiberg) en vidervær-

dig og suspekt Ferson. Pol.^*/tl951. 9. sp. 6.

jf.: Zola siger: Mennesket er et selv i

sine mere tiltalende Former ualmindelig 50

widerwårtigt Dyr. JPJac. (Brandes. Er.

11.291). 3) (jf. videværdig; ikke i rigs-

spr.) mærkværdig; opsigtsvækkende, (de) ven-

tede standhaftige som et Par Tinsolda-

ter at faa et Glimt at se af det vider-

værdige Køreto]. Bregend. HH. 1.30. sa.Bir-

gitleBorg.(1941).47. Viderværdig-hed,
en. (1. br. Vederværdlg-. Moth.K258. JBa-
den.Gram.158. SHecgaard.UT.336. RGan-
drup.JK.33). (ænyd. viderverdig-, viderver- eo

tighed) I) t fjendskab; fjendtlighed; uvilje,

(generalstaterne) lode fremskinne nogen Vi-

derværdighed imod Sverrige. Slange. ChrIV
1206. 2) (dagl.) modgang; genvordighed; træng-

sel. Hvert øye-blick i livs fare paa klip-

perne, hver miil hår ført os een nye Vider-
værdighed. Jac Bircherod. R. 54. Tabe hvert
Kort, jeg sætter ud, og det 20 gange .

.

i rad . . Har du nogen Tid seet større

Viderværdighed under Solen? Kom Orønneg.
111.101. Grundtv.Snorre.1.296. al Livets Sor-
rig og Viderværdighed. ZafcA^teis.iVT. Si.

||

ofte (nu i rigsspr. næsten kun) i flt. i Hen-
seende til Svaghed og adskillige Viderværdig-
heder haver (jeg) stedse ønsket at være 10 Aar
ældere. Holb.Herod.a3.^ Denne Lillie (0: om
en dronning) blev ikke qvalt mellem Vider-

værdighedernes Torne. Basth.GT.229. Oversk.

Com.lV221. (han) fortalte om sin Rejse
og lo af sine Viderværdigheder. JJur;/./^.i2.

3) (nu 1. br.) optræden, handling ell. forhold,

der fremkalder væmmelse, afsky, de Damer
og de Herrer maa blot sørge for, at vi andre
ikke forulempes af deres søde Djn-s (o: hun-
denes) anmassende Optræden og uhøviske
Viderværdighed. Nans. (Pol. V, 1916. 9). hele

dette borgerlige stræb var ham (y Bang) en
viderværdighed. LJSGra«d/efln. HermanBang.
(1942). 32.

il ofte i flt. drick, fylderie og
utallige andre viderværdigheder. JJ«pZ. 452.

man (havde) vænnet sig til hans (0: en
person, der begaar „raa og uraffinerede syn-
der^') smaa Viderværdigheder og hans vir-

tuose Sønderknuselse blandt Flokken af bod-
færdige. iVisPe^SO.^Si. 4) (ikke i rigsspr.)

mærkværdighed; sjælden oplevelse, det (var)

en staaende Søndagsfornojelse, at . . se

hvordan Søren Saltum løste den (0: sneglen

paa møllen) og „satte" den . . og — oh,

hvilken Viderværdighed! — kanske selv faa

Lov at gøre noget af alt dette. Bregend.
Møllen.(1936).14.

Tideslet, propr. [ivi'69|Slæd] (glda.

widesleth (Rimkr.M.4) , æda. withesleth

(EllenJørg. Annales. (1920). 62), witheslæth,

-sle(c)ht, -slech (ScriptMin.1.44; Lejre-krø-

niken, hvortil alle senere kilder synes at gaa
tilbage); maaske (til IH. vid og 1. Sletteø;

„den vidtstrakte slette" (m. h. t. slette brugt

om større landomraade se u. 1. Slette og Hald.

Stedn.209); om en anden forklaring af navnet

se Sagaochsed.1948.37ff.; i glda., æda. ogs.

m. former som vethesleff, vætlislæf (Glda
Krøn.2-3), witheslef (ScriptMin.1.44) m. til-

knytning til den alm. stednavne-endelse -lev;

hist.) fællesbetegnelse for øerne Sjælland,
Møn, Falster og Lolland (Lejrekongens

rige); ogs. undertiden om Jylland (EPont.
Åtlas.11.7; se Slette sp.433^\ jf.: det Land,
som de da kaldte Witthi Slæt siden Cim-
brien, og nu er Jylland og Wohteen. Schous-

bølle.Saxo.l3) ell. om hele Danmark. Vide-

slet kaldtes det danske land før det fik

naun af danmark. Moth.V146. *Frit at tænke,

tro og tale,
|
Det er Folkets gamle Ret,

j

Som paa Bjærge og i Dale,
|
Saa paa Marken

Yides\et.Grundtv.PS.V111.88. Rask.(Nyerup.
Levnet.138). Winth.HF.92. Fra Videslet. Ola/
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Hans. LL. 107 (jf.: Olaf (o: den Hl Lolland
knyttede digter Olaf Hansen) fra Videslet.
Holstein.SB. 66).

vi<lest, superl. af III. vid; til anv. som
adv. (se III. vid lOj findes undertiden sam-
menskrivninger ell. ssgr. som videst^aaende
(jf. vidtgaaende;. Selv de videstgaaende
Undersøgelser vilde i faa andre Egne (kunne)
bringe Resultater af samme Karakter. Fia
Cour.SjællandsældsieBygder. (1927). 35. videst-
gaaende Udvikling. Brøndum-Nielsen. GG.ll.
344.

Yide-stav, en. C-8tav(e)r. Cit.1701.
(Vider.IL 397)). (ænyd. d. s. (Vider.Il.391.

111.336); foræld.) d.s.s. -kæp. Feilb.BL.172.
Iiyrre.SognetsBygmestre.(1919).7. -stok, en.

(ænyd.d.s. (Vider.IV.306); foræld.) d.s. Cii.

1747.(Vider. V108). Cit.l748.(AarbVejle.l930.

86). -straf, en. (ænyd. d. s.; foræld.) straf

efter videns bestemmelser, (det skal) efterkom-
mes under T\åe?,txd.l.Cit.l747.(Vider.V.lll.)

-stævne, et. (ænyd. d.s. (Vider.11.382.390);
foræld.) grandestævne, der paalagde bøderne.

Cit.]725.(Vider.lI.294). Nødskov.Thimgaurd.
(1787).58. PJJørg.RH.481. -sjge, en. (til

Y. vide 6; sj.) overdreven ell. upassende vide-

lyst, nysgerrighed. *det var got i Tide,
| . .

at faae sin Død at vide . .
|
Slig Videsyge

kommer vist fra Y&nden.Bagges.I.64.
Villet, en. se Vedet.

to Vide-trang, en. (til Y. vide 6^ trang

til at skaffe sig større viden ell. faa sin vide-

lyst stillet. D&H. (hun) nikkede kort. Hen-
des Videtrang var foreløbig tilfredsstillet.

JacPaludan.TS.139. hun spurgte med et

6—6-aars Barns forbløffende Rummelighed
og Videtrang. Woel.MitLivsElvira.(1930).53.

•tryk, en. se u. Vidertryk.

Vitlette, en. se Vedet.

CP Vide-tørst, en. (til Y. vide 6; jf.

Vidtørst; l.br.) stærk videlyst. *(Edv. Storm)
lædsked mig min Videtørst

|
Om Field, hvor

Stormen tuder. Oehl.XXl.250. Aakj.RS.132.

vi<levide(vit). interj. se vit.

vi<l e-vigtig, adj. (til Y. vide 6; sj.)

som det er af vigtighed at vide. jeg beder

Dem . . skriftlig at underrette mig om
alt Videvigtigt. Cit. 1 841.(PLaurids.S.IV172).
O -værdig, adj. (jf. ty. wissenswiirdig,

-wert samt seværdig; sml. viderværdig 3; til

Y. vide 6) som er værd at vide; som det er

nyttigt, betydningsfuldt ell. interessant at faa

kundskab om, kendskab til. Da der saa-

vidt jeg veed endnu kun er skrevet lidt

om Stædernes Natteoplysning . . troer jeg

at gjøre Læseren en Tjeneste ved en kort

Underretning om det Videværdigste des-

angaaende. Politivennen.1800.1937. Ørst.III.

23. korte Meddelelser af alt Videværdigt.

Kierk.VII.155. Hverken svagt Helbred eller

Fattigdom hindrer ham i at opsøge alt,

hvad der for ham er seværdigt eller vide-

værdigt. Brandes.1.19.

vid-fadme, adj. [-jfabma] (efter oldn.

vl6fa8mr, af vf5r (se III. vid; og et til

fabmr (se ¥&vn) svarende adj.; jf.isl.xlb-
febmur, vidtfavnende, alsidig, og oeng. wid-
fæ{)me, omfangsrig, omfattende) som favner
(1.3) vidt; vidtfavnende, denne vidfadme
Statsmand (o: A. S. Ørsted). FædreV*'itl842.
l.sp.l. næsten kun (hist.) som tilnavn i

Ivar Vidfadme (oldn. fvarr Vfdfaami)
navn paa en (kun fra isl. kilder kendt) dansk

10 sagnkonge. Conv Lex. XIX. 162, Ottosen. VH.
1.36. -faren, part. adj. (ogs. vidt-^. (sv.

dial. vidfaren, isl. vfbfarinn, jf. oldn. Vf5-
fari som mandsnavn; 1. br.) vidtbefaren, -be-

rejst. (Frederik Poulsen) tilhører en Type
inden for vort Aandsiiv .. de vidfarne
Danskes i Modsætning til Hjemmefødnin-
gerne. PoZ.'A/SiJl.ii.sp.i. Gravl.JB.91. vidt-
faren: Moth.V147. *Island feirer gierne

Glædesfest,
|
Hvergang tilbagevender tro,

20 vidtfarne Søn.Oehl.XI1.128. -favnt, adj.

se u. vidtfavnende, -fald, adj. (jf. -fyldt;

1. br.) fuld af vid (1.6). det Vidfulde . . hvor-
ved vi tænke paa Andet og Mere, end hiint

specielle Vittige, som hører til det Latter-

vækkende. Sibb.PK.11.89. Sammenstillingen
(i et værk af Moliére) af de kvikke Parisere

og den tunge Bonde er meget vidfuld.

HBrix.HK.267.
jj

hertil Vidfuldhed. VSO.
-fyldt, part. adj. [1.6] (1. br.) d. s. et vid-

30 fyldt Ei[>itaMm.BilleskovJ.H.I.224. jf. Lar-

sen, -farle, adj. [-iførla] (fra oldn. vfd-

foruU, til viSforli, rejser, der gaar vidt om-
kring) vidtberejst, et sted, hvor begavede
drenge opfostredes og nød godt af den kyn-
dige og vidførle mands undervisning. J^DJørgr.

NK.760. billedl.: Koch med sin vidførle

tanke har haft hundrede emner paa rede

\iknå.ADJørg.IV.17. næsten kun (hist.) som
tilnavn i Thorvald Vidførle, navn paa

40 en vidtberejst isl. missionær i 10. aarh. Oehl.

IV3. Saga om Thorvald Vidførle. I?auc/i.

(bogtitel.1849). -halset, adj. især (fagl.)

om flaske olgn.: som har en vid (I II.2) hals.

VSO. Ribs kan lige saa vel som grønne

Stikkelsbær henkoges paa Flasker, især de

vidhalsede Sirupsflasker. Tidens Kvinder. "/,

1934.38. -haset, adj. (vet.) om hest: hvis

haseslilling er vid (III.2). Viborg &Neerg.

HB.71. Hesten.I.(1942).338. -hed, en. (glda.

50 vi(i)dhet (Suso.27.46); nu næppe i rigsspr.,

jf. Feilb.) det at være vid (III); især til

III. vid 2: vidde; bredde. Dernest beskrives

Muurenes Situation og Viidhed.Lrtd.i720.

Nr.22.4. Slange.ChrIV1404. De smaae Rørs

og Canalers Saramendragelse, og formind-

skede Vildhed. Sundheds Magazin. (1763). 7.

-hjertet, adj. (sj.) storsindet; storhjertet

(1). D&H. Det er et varmhjertet og vid-

hjertet Menneske, der har skrevet Bogen.

60 VorUngdom.1943144.197.
Vidie ell. Vidje, en. ["viftja] ell. (nu

sj.) ('vi^bia, 'vib'jaj ell. (nu sj.) ('vi^ie,

ivi'djo] (jf. Jesp.MFon.143 og: Der findes

ingen Tendens til at hævde det bløde d, og
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kun i ganske enkelte Ord kan der være
Tvivl om Udtalen, saaledes efter langt i i

Midie, Vidie, eller rettere med haardt d
Midje, Vidje. DenyeRetskrivningsregler.(1888).

26). (tidligere undertiden skrevet Viddie. Ro-
binson.1.116. VSO.I.655. — nu næppe hr.

Vedie (Vedje). vAph.(1759). CFSchmidt.Ind-
hegninger.(1800).45. — nu næppe ir. Vidde.
Moth.VMS. Sort.(NkS4°568.B.91). Vide.
Heste L. (1703). Cl^. Cit. 1744. (Aarb Loll F. lo

1922.127). — nu kun dial. Vede. jf. Aarb.

1885.288. UnivBl.I.364.372. LollO. Stevns

Bjev.II.84. — nu kun dial. Vie (Vi). 3Mos.
23.40 (ChrVI.). Holb.JH.I.500. Schousbølle.

Saxo. 236. CGRajn. Flora. 1.418. Hedebo.29.

Feilb. Esp.384). (ænyd. vidie, vi(i)de, vidde,

vedde, vie, glda. wyde og vid(h)i (i bet.:

kæde, lænke. Suso.76.139); dels svarende til

SV. vidja, vidjegren, no. vidje, oldn. viSja,

oeng. wiJ)J)e (eng. withej, til oldn. vi6 (gen. 20

viSjar^, baand, der danner en ring ell. løkke,

jf. mnt. wide, wede, snoet reb olgn., oht.

wid(i), vidjefletning , samt got. kunawida,
lænke; dels svarende til sv. vide, pil, oldn.

vi6ir, mnt. wide, oht. wida (nht. weide^, jf.

oeng. withig (eng. withy^^ svarende til lat.

vitex (gen. viticis^, Abrahamstræ, Vitex

Agnus-Castus L.; besl. m. bl. a. lat. vitis,

ranke, gr. itéa, pil, itys, pil, skjoldrand, og

m. Væg; til en rod m. bet. „flette" (i lat. 30

viere, flette, sanskr. våyati, fletter, væver); jf.

I. Hvidved og Veger)

I) (i rigsspr. især højtid., poet. ell. fagl.)

afskaaren tynd, bøjelig gren (især af pil,

jf. bet. 2), bl. a. brugt til flettearbejde og som
baand; vaand (1.2); ogs. om tynd, smidig
gren, stamme olgn. paa voksende træ,

busk; vaand (I.l). Halmen (maa) opløftes,

og derunder legges smaae Spiler eller Vidier,

som holder Halmen ungefehr 3 a 4 To- 40

mer fra 'Dhve-Benken.LTid.1727.279. Blich.

(1920). X. 37 (se u. I. Vaand 2.i;. *Snildt

fletted han af Vidie,
|
Med Grønt og med

Hvidt,
I

Til Anna en Garnkmy. Winth.HF.
29. Olietræet ligner meest Pilen, men Gre-

nene skyde ikke frem i stive Vidier, de

bugte sig meer. HCAnd.DB.lll. det Brus af

Ranker . . med Klynger af Roser . . som
havde slynget sig om dem (o: to elskende)

og bundet dem til hinanden, det havde 50

fældet hvert lille Løv og mistet hver Blomst,

der var kun tilbage de nøgne, sejge Vidier,

der holdt dem sammen i et uopløseligt

Tø]i:JPJac.II.208. *Paa sin Rankes lette

Vidje
I

følger hun (0: druen) sit Moder-Kald.
Drachm.BK.152. Kurvemagermaterialer . .

Heraf bør først nævnes Vidier, der vindes

af Fil. Hannover. Tekstil. 1.145. jf.: *Vær du
kun vred!

|
I Fald kun ei din Vrede gaaer

saa vidt,
]
At du en Vidie fletter i mit Haar,

| eo

Og hugger Hovdet af (jf. oldn. sniia vond i

hår, 0: flette en kæp i haaret paa den, der

skal halshugges, saa at delinkventens hoved
ved hj. af den kan holdes roligt, medens hugget

føres).0ehl.XI.6.
||

(dial.) om tynd, bøjelig

stang, bøjle olgn. af andet materiale. Veddien,
et Jærn-Baand, siddende skraaes over eller

omkring Aasen og Kniven (0: paa en plov),

ved Hullet, for at styrke samme. Cif.ca.

1760.(Thott.4°1416.102). En viehætte el vie-

hat er en let hovedbedækning til sommer-
brug for kvinder. Den er kyseformet af

tyndt tøj der er trukket over vier (af fi-

skeben). OrdbS.(sjæll.). BornhOS. jf.: Over
Ruldens Midte paa begge Skeerne slaaes

tvende Jernvidier, hvori fastsettes en
Stang . . med got Forbud for Halsselerne.

JPPrahl.AC.23. \\ billedl. ell. i sammenlig-
ninger. Drachm.KW.126(se u. I. Vaand 3).

*Et Sjippetov fører de (0: skolepigerne) med
sig om Midjen.

|
For der skal sjippes og

svajes som Yidien. JVJens.(Pol.^yil935.10.
sp.3). *„hvad ler I ad?" — „Af Lykke over
Livet,

I

du gamle tørre Vidje (0: ærkebiskop
Cranm.er)."KMunk.C.*47. jf.: *Tænk, om
nu din smalle midie

|
knækkes, som en

poppelvidie
|
under høst-orkanens stød.

Hostr.SD.1.38. smidig (Sort.(NkS.4°568B.

91)), smækker (se IL smækker 2.ij som
en vidje. || talem. vrid vidjen, mens den
er grøn, se grøn 2. || vidje og brand
(ænyd. d. s. (ogs. i forb. met vidie oc brand,

^

hærgende med mord og brand); egl. om bud-
stikke m. indbrændt mærke og vedhængende
som løkke ved hængning brugt vidje, symbo-
liserende den straf, der ventede den, der ikke

bragte budstikken videre; jf. fsv. budkaffle
med brandh (0: indbrændt mærke) oc snara

(0: løkke, brugt ved hængning) (Bidrag till

Skandinavienshistoria.lv.(1875).111); jf. ogs.

COstersen. Glossarium.^ (1652).173. Jahn.NK.
184. WChristensen.DS.288ff.; s»J. Vidjebrand

II
arkais., sj.) i udtr. for at lade budstikken

gaa i krigstilfælde. *i syv Aar
|
Har I og

Eders Venner feidet paa Riget
|

Budt
Almuen op, sendt Vidie og Brand

|
Rundt

om i Landet. Hrz.XI. 79.

2) S( betegnelse for de (mindre, buskagtige)

arter af pil, Salix L., der har meget smi-

dige, bøjelige grene (jf. bet. 1); især om selje,

vidjepil, Salix caprea L. (jf. JTusch.213), ell.

(især dial.) om graa pil, S. cinerea L., og

baandpil, S. viminalis L. (smst.215). Paa
Vidierne (Chr.VI: vierne^ i Landet (1931:
Landets Pile^ havde vi hængt vore Harper.

Ps.137.2. Babylons flakke Mark var . . fuld

af Vietræer, og er det derfor, at udi nogle

Oversættelser Floden kaldes Viernes-Flod.

Holb.JH.1.500. plante vi, pil og elle.Cit.1778.

(Vider. III. 80). AFJust. Piilearter. (1798). 8.

en Dal, hvor Vidie og Blaabærlyng stod i

rigt Y\ox.HCAnd.SS.VI.12. Piletræerne og
Vidierne var gule af Gæslinger. Bogfaw.7/.2.

Siv og Vidjer stod ganske stille . . Luf-

ten laa mild og rolig over Mosen. Lunde.F.
110. MentzO.Bill.311. talem., se u. L Eg 1.

||

graa vidje, (nu l.br.) graavidje, S. cine-

rea L. (m. graaflltede grene). CGRafn.Flora.I.
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418. gul vidje, (nu næppe ir.) gul pil,

S. vitellina Koch (m. gule grene). JTusch.212.
rød vidje (røde vidjer), (dial.), femhannet
pil, Salix pentandra L. (m. rødlige grene). He-
steL.(1703).Cl.r Boers.VetF.55. stor vidje,
(nu ikke i rigsspr.) dels om kaspisk pil,

S. acutifolia Willd. (CGRafn. Flora. 1. 419),
dels om graa pil, S. cinerea L. (JTusch.
213).

Vidie- ell. Tidje-, i ssgr. af Vidie lo

(Vidje) 1-2; foruden de ndf. medtagne kan
nævnes, til Vidie 1: vidje-agtig, -baand,
-pind, -skinne (se I. Skinne 4), -skud,
-slank og betegnelser for ting, flettet af vidjer,

som Vidje-flage, -fletning, -fletværk, -gærde,
-vogn; til Vidie 2: Vidje -bark, -blad,

-busk, -gren, -krat, -kultur, -kvist, -lund,

-plantage, -rod, -skov. -brand, en. (glda.

widiæ brand; vist egl.: (stok med) indbrændt
mærke og (vedhængende) vidje, se vidje og 20

brand u. Vidie 1 slutn.; arkais., sj.) i udtr.

for at lade budstikken gaa i krigstilfælde.

Fjenden kom for Landet og Vidiebranden
gik, at Almuen skulde til Strande. CBerw/i.

Y326. Allen.II.461. -hat, en. (jf. -hætte;
især dial.) let hovedbeklædning til sommer-
brug for kvinder, lavet af et tyndt stof (især

hvidt ell. farvet sirts) , der er udspændt v. hj.

af indsatte vidjer; helgolænder (2). Gravl.

Vejrgabet. (1917). 149. Manufakt. (1942). 121. 30

LollO. UfF. jf. Feilb. se ogs. sp.lSSS'-' og

jf. ((m. tilknytning) til Vire?^ Virehat. Aarb
KbhAmt.1940.463. -hætte, en. (sj. (mulig-

vis ved indflydelse fra Viger, se u. Veger^
skrevet Vige-. Pont.L.171). (især dial.) d. s.

UfF. se ogs. sp.l388\ -høvl, en. (fagl.)

en af kurvemagere til høvling af vidier brugt

høvl. CollO. Værkt.77. -kasse, en. (for-

æld.) d. s. s. -kiste. Cit. 1812. (Aarb KbhAmt.
1943.71). -kiste, en. (jf. -kasse; foræld.) 40

en af flettede vidjer fremstillet ligkiste (tid-

ligere brugt ved begravelse af fattige ell. i

krigstider). Penia.1810.8. KancSkr.^y2l816.
•knrT, en. (ænyd. viddekurf (Arøboe.Hexae-

meron.(1661). 184), viikurf; jf. Pile-, Ris-

kurv) en af vidjer flettet (større) kurv (i

reglen m. to hanke) (brugt til transport af

visse slags ting, som tørve-, klæde-, avnekurv

m. m.). Sort. Poet. 77. to unge Møer, som
havde hver sin Vidiekurv i Haanden, hvoraf 50

de toge Brød wå. Hauch.11.405. flætte Vidje-

kurve og binde Viskoste. AndNx.DM. 1.152.

*i de store Vidjekurve bugner soltør Vask.

Rørd.DengamlePræstegård.(1916).63. om hum-
mertejne: *jeg . . ror ud imod Bøjerne,

|
Jeg

haler Vidjekurvene ind paa skraa. JFJens.
Di.88. om vugge: *Vuggen gaaer: den Lille

sover trygt,
|
Bag Silketæppet i sin Viddie-

kvLTv. Søtoft.KH.4. i sammenligning: *Var

hendes Brystkasse ikke dyb og elastisk
|
eo

som en Vidjekurv fyldt med nyslaaet Klø-

ver? JFJens.Di.55. -pil, en. 3( pH, Salix L.,

hvoraf faas vidjer (1); især om seljepil,

S. caprea L., ell. om graa pil, S. cinerea L.,

ell. (tidligere) om baandpil, S. viminalis L
(Moth.V148. vAph.Nath.VI.234), ell. (ikke
i rigsspr.) om krybende pil, S. repens L. (Cit.

1819.(BornhSamlinger.XI.(1917).72)). Lange.
Flora.257. Forst O. Stykket . . havde han
beplantet med Vidjepil . . for at have Æmne
til at binde Kurve af om Vinteren. ^wdiVx.
DM. 1. 135. JTusch. 213. Feilb. -ris, et.

(ænyd. vi(d)eriis; delvis sammenblandet m.
Hvidris; nu kun dial.) om lave, buskagtige
pilearter; pilebusk; spec. om krybende pil,

Salix repens L.; ogs. om gren af disse pile-

arter. Marhalmen og Vidie-Riset (ved Skagen),
som af Creaturene iortæres.OecMag.Y348.
vAph.Nath.VIII.403. JTusch.212.215. Feilb.

-Stok, en. (nu næppe br.). Vidiestok . . en
Forening af 3 Stokke eller Stolper (de to
tæt ved Siden af hinanden, og den tredie i

nogen Afstand foran den ene af disse), for

at gjøre den bøielig og tjenlig til Bindsel.
MilTeknO. S&B. -træ, et. {ænyd. vietræ,

viddetræ (Arøboe.Hexaemeron.(1661).119); nu
kun dial.) piletræ, især om arter med smi-
dige grene, der bruges som vidjer (1) ; spec. om
vidjepil, Salix caprea L. JTusch.212 f. Af
Vidie Træer, som ved Aabred sig udstrække
. .

I

Man der i Hobetal at blomstre kunde se.

Holb.Metam.6. sa.JH.1.500 (se m. Vidje 2).

*en herlig, speilklar Dam,
|
Omkrandst af

Vidietræer og rig paa lAv.Oehl.XIV.291.
Winth.V.83. -vaand, en. (poet.) pilevaand.

*En Kurv af Vidievaanden j Paa det stolte

Hoved stod.Winth.V34. billedl.: *En Vilje,

ingen Vidjevaand (0: om Martensen) I Rich.

VH.43.
vidimere, v. [vidi'me?ra] (ogs. fldi-

mere. MR.1765. 228.1807.38. SaVV11.943.

Knud Secher. Livsforsikringsmedicinens Histo-

rie.(1942). 186. nu næppe br. fldemere. Leth.

(1800).37. jf. JBaden.FrO.). -ede ell. (nu
næppe br.) -te (jf. JBaden.FrO.). vbs. -ing

(Amberg. ConvLex.XIX.163. Lundb.) ell.

Vidimation (JNHøst. S&B.). (ænyd. d. s.

(Kbh Dipl. VII.63. Birket Smith. Leonora Chri-

stina på Maribo Kloster. (1872). 110); gennem
ty. (jf. formen fidimere^ vidimieren (mht.

d. s.) af fr. vidimer, afl. af lat. vidimus,

vi har set (1. pers. pi. perf. af videre, se V
vide^; emb., T, nu 1. br.) attestere; især:

attestere rigtigheden af en afskrift ell. en

underskrift. *0m jeg og giorde Vers til en

og anden Bog, |
Gemeenlig blev kun saa

mit Epigramma dog: |
Her rigtig en Copie

man seer. Originalen
|
Er tryckt for sexten

Aar til Munster i Vestphalen . .
i

Som vidi-

meres af Decano derfor sk&l.Holb.Skiemt.

C4.^ vidimeret Gjenpart.MÆ.2 792.503. Han-
delsO.(1807).313. ForrO.

Yidisse, en. [vi'disa] fU. -r. (ænyd. vi-

disse, viditze; fra mlat. vidisse, bekræftelse

af afskrift, genpart, egl. perf. inf. af lat.

videre (og egl. det ord, hvormed man bekræf-

tede rigtigheden af afskrift olgn.; jf.: Prov-

sten . . forsynede Seddelen (0: en gifter-
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maalstilladelse) med sit Vidisse. HD Lind.

Nyboder. (1882).91); jf. vidimere; hist.) be-

kræftet afskrift af eet dokument. Med
Vidisser kand mand Gods forsvare, men
ej vinde Gods. DL.5—10—2. (dokumenternes
ejer skal) deraf indgive Vidisser, til at følge

Documenterne, og Originalen forblive i Ju-
stits-Secretairens Bevaring. Reskr."/»1755.§3.
ADJørg.11.61. WChristensen. DS.138ff.
vidivit, intetj. se vit.

"Vidje, en. se Vidie. Vidje-, i ssgr. se

Vidie-.

vid-kendty part. adj. se videkendt.

•løftig, adj. se vidtløftig, -løs, adj. {æda.

witløs (Harp.Kr.82.159), oldn. vitlauss; til

I. Vid; i rigsspr. kun 03) I) som er ude af stand

til at bruge sin forstand, handle, sanse nor-

malt, ell. som har mistet bevidstheden ell. er uden
bevidsthed om noget; afsindig; sanseløs; be-

vidstløs; ubevidst; om forhold: som vidner

om ell. er præget af saadanne sindstilstande.

*i vidløs Angst.JMHertz.Isr.lOl. *Hun sad
som en vidløs Ulykkelig. /ng.D.7.259. han
(laa) vidløst drukken paa Gulvet. Brandes.

XVIII.130. (jeg) bælgede Vin i ham over

Bordet for at taage ham vidløs. KMunk.
DU.82. dermed er ikke givet at alle ved
døden bliver til vidløse skygger. Grønb.Hel-

las.(1941).1.64. Feilb. 2) som mangler sund
fornuft, forstandighed, evne til at tænke;

ufornuftig; uforstandig; taabelig; tankeløs,

-tom; enfoldig; om forhold: som vidner om,
er præget af saadan sindstilstand. *Fræk
spotter Storhed Uskylds Graad

|
Mellem

Tumlen af vidløse Glæder. MCBruun.PF. I.

19. *hvortil
|

slig uhørt, højst usømmelig
vidløs FssTd?Gjel.Br.91. Kæmpehøjene er

Grave, opført af .. Mennesker .. i hvis Tanke
det ikke var at hvad de anlagde engang
skulde jævnes med Jorden igen af vid-

løse Efterkommere. JVJens.Paa danske Veje.

(1931).35. MDL. 3) som mangler præg af

aandrighed, vid (1.6). Dorothea Biehls ånd-
og vidløse komedier.ADJørg.JE.83. (han)
gik (ikke) af Vejen for den mest hasarde-
rede Drøjhed, naar blot den ikke var vidløs.

Reumert.LT.1.128. en yderst vidløs Piéce.

Roos.HK.79.
I. Vidne, et. ['vibna] Høysg.AG.41. (nu

kun dial. (m. lydudvikling som ved II. Vandj
Vinde. Vidne, ell. Tmde.Moth.V159. jf.

FrGrundtv.LK.283. Thorsen. 45. Brenderup.

§14. Feilb.lll.1048.1060. LollO. samt: man-
ge Vidner cvi spinder. FrHorn.SomnPoet.80).

flt. -r. (ænyd. vidne, vind(n)e, glda. vitnæ
(Mand.71. 2Mos.20.16 (GldaBib.)), withnæ
(Fragm.152), wynnæ (lMos.21.30 (Glda
Bib.)), æda. vitni, vitnæ, vinnæ, sv. vittne,

no. vitne, oldn. vitni; til stammen i oeng.

wita, vismand, raadgiver, gewita, vidne, mnt.
wete, vidne; til V vide; sml. (m. andet af-

lydstrin) got. weitwo{)s, vidne \\ udviklingen

af bet. 2 er sket gennem tilfælde som de u.

bet. 1.1 slutn., 1.8 slutn. nævnte, jf. Sandfeld.

S.*89
II

om (lydligt) sammenfald m. I. Vi-
dende s. d.

II
sml. II. vidne, Vidner)

I) hvad der udsiges om noget iagttaget, op-
levet ell. fremtræder som bevis for, sikkert

tegn paa noget; vidnesbyrd. I.l) i egl.bet.;

dels (nu kun m. overgang til bet. 2) om en
persons (ell. fleres) udsagn, beretning om
noget, vedk. har overværet ell. paa an-
den maade faaet (sikker, førstehaands)

10 kendskab til; især om saadant vidnesbyrd,

der aflægges i tilfælde, hvor sandheden er om-
tvistet, hvor det er af betydning at det virkelige

forhold fastslaas, fx. ved trætte, retssager;

vidneudsagn; dels om skriftligt fremsat
vidnesbyrd af denne art ell. (nu kun; jur.,

foræld.) om retsdokument, hvori en vidne-

førsel og de aflagte vidnesbyrd angaaende en
sag er optegnet (især i ssgr. som Syns- (1),

Tings-vidne^. Den, som Ustadig befindis i

20 sit Vidne, og nu sieer et, nu et andet. DL.
1—13—20. *Hans "Vidne .. har fældet

\\ende.Rahb.MSt.l85. Et Vidne af Sællands-

far lidiTidsimg.Weinwich.Stevns.''(1798) .83. en
Knudsbroders Vidne skulde have ligesaa

megen Troværdighed, som 6 andre Personers.

Molb.BfS.I.108.
II

i særlige forb. m. verber

(jf. u. bet. 1.2-3^. aflægge vidne: Vidner,

som med Eed aflagte ere. DL. 1—14—2.

havde jeg eftertænckt det, saa skulde vi

30 ogsaa have sat nogle af Huusfolckene paa
Luur, for at aflegge Vidne mod hende. Holb.

UHH.II.3. De Procuratorer, som have stev-

net nogen til at aflegge Vidne, skal . .

avertere Vidnerne, hvorvidt og til hvad Tid
de behøve at møde. Forordn.^^U1771. §19.
bære vidne {oldn. bera vitni) Dommeren
skal fremkalde dennem, som Vidne skulle

bære. Z)L.2

—

13—8. i tilfælde, der danner
overgang til bet.2.Z'. fælde et vidne, (for-

40 æld.) afkræfte et vidneudsagn ell. bevise urig-

tigheden af en persons udsagn som vidne. Moth.
V159. MO. se ogs. u. II. fælde 2.3. føre en til

vidne (paa noget): da bør hånd at føre de

Folk, som i hans Huus ere, eller andre, til

Vidne derpaa. DL.6—17—14. føre vidne
mod, optræde som vidne (1.2.3) mod; føre vid-

nesbyrd mod. *„Lad hende blotte Armen, seer

de Punkter,
|
Med hvilke Helvede har

tegnet hende!" —
|
„Forfærdeligt! dog Fa-

so deren maa troes,
|
Der fører Vidne mod sin

egen D&tteT."Rahb.Jd'A.159. jf. u. Vidnes-

byrd 2.1 : Da sønderrev den Ypperste-Præst
sine Klæder, og sagde: han har bespottet

Gud; hvad have vi længere Vidner
hehoY? Matth.26.65. \\ sml. bet.2.8: Vidne
er ej mindre end to Personer, overeens-

stemmende, og udi een Ting.DL.i

—

13—1.

1.2) (nu sj.) hvad der forkyndes som sandt,

som udtryk for ens indblik i noget, ens sikre

60 overbevisning, tro; vidnesbyrd (3). *Kom,Hel-
lig-Aand, og Vidne gif

|
I mig, at Jesus"

er mit Ui.Kingo.SS.V.38(jf. Grundtv.SS.Ii

665) II
især i forb., svarende til de u. bet. l,a

nævnte. Dersom ikke Madamen aflagd(
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Vidne i sin egen Sag (o: i en pennefejde),
torde hendes Ord maaskee finde . . Bifald.
Spectator.302. *0m Synd, Retfærdighed og
Dora

I
Du (o: helligaanden) mægtigt Vidne

hærer. Ing.RSE.VII.99. *Det Vidne tør dog
Musen dristig bære:

|
At samme Følelser vi

Alle r\ære.Aarestr.SS.IY29. 1.3) et i en ting

ell. et forhold beroende sikkert tegn paa ell.

hevis for noget; vist kun i forb. m. om. *Lad
sødt paa Tonens Vinge

|
Sig vugge Sorg og

Lyst
I
Og stadigt Vidne bringe

| Om Kraften
i dit Bxyst.Winth.ED.41. nu vist kun ^CJ;

jf. u. bet. 1.1-2^ i forb. bære vidne om:
Hvert Ax, hvert Straa, du voxe lod,

| Bær
Vidne om, at du er goå.SalmHus.64.1, Bryl-
lupet . . bar ikke Vidne om Tidernes Tryk.
JHelms.G.36. Han (har) konservative An-
skuelser, noget, hans Stemmegivning tydelig

nok bærer Vidne om. HWulff.DR.493. \\ m.
overgang til bet. 2.6, i forb. til vidne om
(sj. paa^, som tegn paa; som vidnesbyrd om.
*Hr. Råbe belønnes med Ridderlig Baand,

|

Til Vidne, han troligt har tieneå. Sort.HS.
F2.V *Saa myrded de den Herre from,

|

Det Gud tilstede vilde;
|

Til Vidne paa
(Grundtv.Kvædl.126: om^ hans Helligdom

|

Udsprang saa klar en KildG.Grundtv.PS.
1.136.

2) hvem ell. hvad der fremkommer
med, giver en (sikker, førstehaands)
beretning, et bevis, sikkert tegn olgn.

2.1) (jf. Øje(n)-, Øre(n)vidne) i al alm., om
person, der er til stede ved en vis lejlighed og

overværer, ser, hvad der foregaar (og er i

stand til at berette om det bagefter), der er

ingen Vidner, som har set Gjerningen.

Tullin.II.199. Gud er hos dig, et Vidne til

Alt hvad du g\ør. Mynst.Betr.il.199. Det er

ret godt, at de Damer gik deres Vei, thi

det er dog saa underligt at have fremmede
Vidner ved saadan en Leilighed. fleife.Poei.

V1.293. »Tiberius ei ønsker Vidner . . |
Naar

han vil tale med sin Søn. Hauch.DV1.133.

II
i forb. være vidne (m. ftt.s-subj. tidligere

ogs. vidner^- især m. flg. præp.-led m. til

ell. (nu ikke i rigsspr.) i ell. f om (Holb.Kh.

48) ell. t paa, ell. f m. flg. at-sætn. (uden

foregaaende præp.) til angivelse af hvad man
ser ell. overværer, oplever. I skal være Vidne
til, hvorledes jeg bliver medhandlet. Holb.

Bars. 11.11. han skulde skiule sig i Klæde-
kammerct, for selv at være Vidne paa hvor

slet hun holdt ham med Love (o: holdt sit

ord, løfte). Biehl.DQ.lI.202. De Engelske ere

paa Strandbredden Vidne at tvende Skibe .

.

blive forfulgte. CJMøller.Kong Svend.(1808).
65. Vil Du heller høre det i Manges Nær-
værelse .. end hvor Faaere Yidne? Molb.DH.
1.324. de befarede ofte Vejen i Midnattens

Stund, og de var begge Vidner i, at de saa'

en lille mandelig Pusling med stor Slaghat

paa Hovedet. SvGrundtv.DF.1.170. De unge

Grubber var Vidne til denne Scene.Villads

Christensen.Vedbygaard.(1939).32. I de sidste

årtier har man været vidne til betydnings-
fulde ændringer i grundlaget for den penge-
teoretiske diskussion. Finanstidende.1948/49.
96.sp.l. (nu næppe br.:) baade hørende og
seende Vidner, have berettet mig den be-
skrevne Handel og Tvistighed. LHøyer.G.89.
øjensynligt vidne, se øjensynlig. || i forb.

som være uden vidner, være ene, i enrum.
D&H. sml.bet.2.2: *Hvordan tør du for-

10 lange
|
af mig, at jeg skal hengi mig lovløst?

Ja, du blidner
| det jo saa smukt ved Nav-

net „Et Bryllup uden Yidnerl'' Rørd.GD.241.

jf. ogs.: For Eksempel de skjulte Moser
inde i Skovdybet — alle de Ting, der ellers

er „uden Yidne".JacPaludan.T.8. 2.2) per-

son, der overværer noget (ell. er udpeget til at

overvære noget) for senere at kunne bekræfte,

at noget er foregaaet (hvis det skulde drages i

tvivl); bl. a. (emb., jur.) om person, der i en
20 saadan egenskab overværer en daabshandling

(jf. Daabsvidne^, vielse, indgaaelse af en
kontrakt, udstedelse af testamente (jf. Testa-
mentsvidne^, en synsforretning (jf. Brand-
(syns)-, Skiftevidne^ en retsforhandling (jf.

Retsvidne^ olgn. saa snart du hører hende
hoste paa Studenstrups Kammer, hvilket er

Signalen, skal du bryde ind med tvende
Yidner.Holb.llJ.IY8. „(jeg) lover .. at

glemme Alt hvad som er passeret." —
30 „Deres Haand, min Onkel!" — „. . Der,

og det endog i Vidners Overværelse." 2/ei&.

Poet.VII.124. en af Pigerne . . sagde, at

„Rettens Folk var deroppe". Da jeg kom
farende op, saa jeg Herredsfogden med
Sognefogden og endnu et „Vidne" i til-

syneladende venskabelig Samtale med Fa-

der. Goldschm.Vl.111. saadant noget Rak!
Ja jeg mener, hvad jeg siger, |

— De
maa gjerne kalde Vidner — for jeg siger

40 det S&mme.Schand.SD.200. afdøde har op-

rettet et for vidner underskrevet testa-

mente. Statstidende."/* 1950. 3.sp.2. rettens
vidne, se L Ret 3.5. (nu l.br.) i forb. være
vidne (til noget): Den, som Bandsat er,

maa ikke stædis til Naderens Sacramente, ej

heller være Vidne til Daaben.Z)L.2—i>—22.
Til dit Hjerte og din Haand jeg beile nu

vil,
I

Disse gode danske Herrer ere Vidne

dertiUWinth.V1.199. Til vor Pagt nu I

50 Vidne skal værel PalM.Dryad.72. have,

tage vidner paa (t over) en, noget:

man havde tilstrækkelige Vidner over ham.

SchousbøUe. Saxo. 308. Hjelmens Pandering

slog ('/i;erne;Skallen ind . . men der var ikke

saa meget som kommet en Bule i Jærnet

(da han slog til), det tog jeg (o: vaaben-

mesteren) Vidner Tpåa,.Gjel.HS.229. Jeg har

Vidner paa Dem, husk det! Mig skal De
ikke ustraffet kalde en skør Stodder! Woel.

60 DG.ll. tage vidne paa ens mund, se Mund
4.4.

II (1. br.) person, der af den, der vil

drikke en skaal med en anden, opfordres til

al deltage i denne skaaldrikning. Hr. M. drak

bestandig Rækken rundt og tog Vidner.

XXVI. Rentrykt "/i 1952
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Bang.S.24. Skaal, Koncertgiver — Hej, Be-

styrer, De ka' være Vidne. sa.DuF.317. 2.3)

person, der forklarer, hvad han har set ell.

oplevet ell. faaet kendskab til; især: person,

der for en domstol afgiver forklaring til oplys-

ning af (punkter i) en retssag (ml. to andre).

Mester Gert Westphaler er med Vidner og

egen Tilstaaelse lovlig overbeviist, at have
indmænget sig i Christoffer Persen ØU-Tap-
pers Giesters Laug, mod Giesternes VUlie.

Holi.GW.Y3. Nørreg.Naturr.442. Nellem.

Proces. 408. Pligt til at møde som Vidne.

LovNr.57^/il900.§2. edeligt (se edelig 2),

falsk (Thiele. 1. 120. Lov'ytl866.§150. se

ogs. u. II. falsk 1.2), f fast (o: paalide-

ligt) (Moth.V159), godt (Stampe. 1.316 (se

u. god &.2)), inkompetent (Sal.^XII.

397), lovfast, trofast, uretfærdigt,
uvildigt vidne, se lovfast 1, trofast 2,

uretfærdig 1, uvildig, de fremstillede
falske Vidner. ApG.6.13. MO. føre vid-
ne(r), (jf. u. II. føre LiJ. DL.1—13.—12.
hvo Vidner vil føre, skal skriftlig nedlægge
Qvæstionerne.Pi."/8i766.^9. Vidners Førelse.

Forordn.yil782.§2. føre Vidner i en Sag.

MO. Skulle Vidner føres i Udlandet, ud-
steder Retten (de) fornødne Begæringer til

de udenlandske Myndigheder. LovNr. 53 ^'/s

1909.§165. jf.: Historieforskeren er som en
Forhørsdommer; der føres mange Vidner
frem for YiaLm.GBang.EK.II.359. føre vid-
ner mod ell. f over en: da skal hun blive

greben paa friske Gierninger, og bekiende
sit Bedragerie uden at man har nødig at

føre Vidne imod hende. Holb.UHH.IY8. de

have tilladt Vidner at føres over K. paa
hans Ba,g.Stampe.I.91. (nu næppe br.:) føre
vidne(r) paa (o: til bevis for) noget. Hvo
Vidne vil føre paa hvis een anden sagt haver.

DL.l—13—21. Du maatte gierne føre Vidne
paa min Mund (jf. u. Mund i.i), jeg vil

altid tilstaae hvad jeg har s&gt. Holb.Bars.

1.2. sml.: en saadan Kirke skal aldrig føre

Vidner paa sin Ærlighed. Grundtv. Udv. lY
417. skyde en til vidne, se skyde 3.

stævne et vidne, stævne en til vidne, se

II. stævne 2.i. (nu sj.) i forb. som det kan
jeg være vidne til, det kan jeg bekræfte,

bevidne. De, som længe har haft . . Dummer-
Hoveder at informere . . kand stadfæste, at

det er sandt . . særdeles kand alle Danske
Skoleholdere hertil være Yidne.Høysg.lPr.7.

MO. jf. bet.2.i: *Hele Himlen kan jo være
|

Vidne til min (o: Tycho Brahes) Sønlighed.

Heib.Poet.III.125. 2.4) (især højtid.) i udtr.

for at paakalde, paaberaabe sig en person ell.

himmelsk magt, der kan bekræfte noget, ell.

i udtr. for højtidelig forsikring, bedyrelse.

i Himlen er mit Vidne, og min Talsmand
er i det Yiøie.Job.16.19. \\ i udtr. som gud
er mit vidne. Moth.GSOO. Almægtige Gud!
. . Du est mit Vidne, at jeg er uskyldig.

Blich.(1920).XIY174. *Gud er mit Vidne:
elskede De Greven,

|
Jeg hindred' ikke Deres

\d\g.Hrz.lI.248.
\\ (jf. u. bet. 1.3) i forb.

drage (Moth.V159. MO.) ell. (nu kun)
kalde, kræve, tage (en ell. flere) til

vidne ell. (især tidligere; naar obj. er flt.)

vidner, da tager (1931: kalder^ jeg i Dag
Himmelen og Jorden til Vidne imod (Chr.

VI: overj Eder, at I snart skulde udryddes
af det Land, til hvilket I nu drage hen.

5Mos.4.26. Jeg kræver jer til Vidne got

10 Folk, om icke saadane Ord kunde trenge en
ærlig Mand til Marv og Been. Holb.Jep.1. 3.

jeg krever Himmelen til Vidne, at der er

intet Menniske . . som jeg har saa stor

Estime for. sa.Arab.l3sc. (han) forsikkrede,

ja kaldte et Dousin af de sorte Engle til

Vidner (o: bandede) paa at Hytten laa der.

Blich.(1920).X.80. Marsken tager alt Rigens
Raad til Vidne paa, at han vil dræbe Kon-
gen. CSPet. Litt.182. jf.: *(Odin) giver Aserne

20 tilkiende
|

. . at Baboucher (o: pampusser)
ene være skal

|
Guddommelige Fødders

Futteral.
|
Han tog til Vidner Jord og Hav

og Himle. Tode./.27S. 2.5) (jf. Blodvidne;
bibl., kirk.) person, der uforbeholdent, med
kraft, inderlighed forkynder, bekender en (re- i

ligiøs) sandhed, tro (og lider for den) ell. re-

ligiøse oplevelser; forkynder; sandheds-, tros-

vidne. Stephani, dit (o: guds) Vidnes, Blod
blev udøst. ApG. 22. 20. Naade være med

30 Eder, og Fred, fra . . Jesu Christo, det troe

Yidne.Aab.1.5. *Modtag og disse (o: præster)

af vor Haand!
|
Udrust dem med din Sand-

heds-Aand
I

Til Vidner om dit Ord, din Fred.

Grundtv.SS.IV.332. (skomagersvenden Ole Hen-
rik Svane) var et af de trofaste Vidner, der

i mange Aar havde saaet Guds Ord uden
at se det bære synderlig Frugt. HBegtr.DF.
11.23. Hvor frugtbar en Sæd have ikke

Sandhedens Vidner efterladt sig paa alle

40 Steder og hos alle Fo\k.JSneed.V58. Sand-
hedens Yidne.Kierk.Vlll. Jehovas vid-
ner (o: navn paa en religiøs sekt).MNeiien-
dam.Frikirkerog Sekter.^ (1939).235. 2.6) bil-

ledl., om ting ell. forhold, der tjener som bevis

ell. (sikkert) tegn ell. til paamindelse om no-

get; især i forb. rø. om ell. til. Øjet er et

faster vidne end øret. Moth.V159. denne Hob
skal være Vidne, og dette Mindesmærke skal

være Vidne (1931: Vidne er denne Dysse, og
50 Vidne er denne Støtte paaj, at jeg skal ikke

fare forbi denne Hob til dig (o: i fjendtlig

hensigt).!Mos.31. 52. *Du tause Vidne om
hvad Sjælen vil (o: taaren). PalM.U.200.
dette deilige Bøgetræ blev Vidne til Eders

Kiærhghed.Kierk.1.372. (Baggesens) største

og omhyggeligste Afhandling . . der almin-

delig tages til Vidne paa hans retfærdige Sag
(o: i fejden mod Oehl.). VilhAnd.Litt.il. 799.

stumme vidner, se stum 1.3. || (bibl.)

60 om træ,ngsel, hjemsøgelse (sendt af gud), du
(o: gud) vilde føre nye Vidner imod mig,

og lade din Fortørnelse tage til imod mig.

Job.10.17. II
(1. br.) om kilde til en viden.

en Sammenligning af de tre Vidner (o: Jesu
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Sirachs bog i hebraisk, syrisk og græsk sprog-

form) . . tjener til at vise, hvormeget den
oprindelige Tekst har Udt.Buhl.DetGl.Testa-
mentesApokryfer. (1920).III. 2.7) i forsk. spec.

(fagl.) anv. om tin^, v. hj. af hvilke noget

kan konstateres
\\

(bogtr.) enkelt blad i en be-

skaaren bog, der ved at have fuld rand viser

bogens oprindelige størrelse. SvDahl.Ordbogf.
Bogsamlere.(1919).118.

\\ C^, foræld.) jord-

kegle, som man ved gravning af løbegrave

lader staa, for at man kan bedømme arbejdets

størrelse. MilTekn'O.
||

(geol.) om strandpille.

GyldendLeks.lO.
||

(nu næppe br.) et med
munken (1.4.6) forbundet stykke fyrsvamp,
hvorved munken antændes (og minens spræng-
ning forkyndes). MilTeknO.

II. vidne^ v. ['vibna] (nu kun dial.

(m. lydudvikling som ved den u. I. Vidne
nævnte form Vinde osv. og ved lydligt sammen-
fald og betydnings- og bøjningsmæssig sam-
menblanding med vinde (jf. Brøndum-Nielsen.

GG.11.226 og bøjningsformerne ndf. 1. 33 ff. og

38 f.)) vinde. DL.5—3—13 f. Ingen må sige

eller vinde noget på sin naboe, uden hånd
er self anden eller self treåie.Cit.beg.af

18.aarh.(Vider.I.101). Junge. Thorsen.114.

Feilb. UnivBl.1.365. LollO. jf.: Vidn er im-
perativ, af jeg vidner. Somme skriver og
vind. NvHaven.Orth.189 samt II. bevinde, II.

omvinde og u. forvinde 2). præt. -ede ell.

(til formen vinde, dog ogs. undertiden til

formen vidne (jf. Moth.V158); nu ikke i

rigsspr.) vandt (DL.1—13—9. Cit.1731.

(Aarb Vejle. 1930. 113). Schousbølle. Saxo. 308.

Blich. (1920). XIY 176. Farum Er.87); hertil

t flt. vunde (vonde) (Holb.DH.I.144. Cit.

1725. (Vider.lY385)); part. vidnet ell. (sva-

rende til præt. wanåt; ikke i rigsspr.) vun-
den (vundet) (DL. 1^13—12. Moth.V158.
JBaden.Tacit.il.225. Junge.), imp. vidn ell.

(nu næppe br.) vidne (jf. EJessen. Gram.

123). (æda. vitnæ, vinnæ (DGL.11.51), oldn.

vitna, oeng. gewitnian ; afl. af I. Vidne ; sml.

bevidne)

I) intr. I.l) give oplysninger om, hvad
man har set, overværet, oplevet ell. paa
anden maade faaet kendskab til, for at sand-

heden, de virkelige forhold kan blive

klarlagt ell. bevist, bekræftet i tilfælde,

hvor sandheden omtvistes; især: optræde som
vidne (1.2.3) i retten. Ingen er pligtig til at

vidne andenstæds, end til sit Værneting.

DL.1—13—2. Bliver nogen tilkrævet at

vidne i nogen Sag. smst.1—13—7. to (skulde)

vidne i B.OYeå-Sa,gen. Schousbølle. Saxo. 308.

den Dag, han maatte vidne der (o: i ting-

salen). Schand. BS. 465. *Han er uskyldig!

Jeg er Morderen! .. |
Jeg vidned' falsk.

Bredahl.II.86. Matth.l9.18(SkatRørd.). || i

forb. m. angivelse af ceremoni, der anvendes

ved aflæggelse af edeligt vidnesbyrd. *„I veed,

at jeg vil bruge jer som Vidner."
|

— . . „Ja,

vi skal vidne paa Prophetens Bog." Heib.

Poet.III.242. vidne over lyset, se 1. Lys 7.4.

II
vidne med en, (nu næppe br.) bekræfte

ens ord, støtte ens udsagn. Magdelone . . skal
vidne med mig, at dend Leander, som boer
i dette Huus, har lovet mig Ægteskab. Holb.
HP.II. 5. Høysg.S.321. jf.: jeg vidner med
Eder (1819: jeg giver Eder det Vidnesbyrd^,
at om det havde været mueligt, havde I

udrevet eders øyne og givet mig.Gal.4.15
(Chr.VI). vidne (til fordel, gunst) for,

10 henh. vidne mod ell. (nu næppe br.) paa
en: Bevisis det, at den, som vidner paa een
anden, er hans aabenbare Uven. DL.i

—

13—
15. (en højesteretsdom) af 16 Juni 1804 (har)
paalagt en Moder at vidne paa sin for atten-

teret Mord tiltalte Søn. Baden.JurO.II.233.
En Kone fritages for at vidne mod sin Mand.
smst. eet Vidne skal ikke vidne (Chr.VI:
svare; 1931 afvig.) imod en Person i Livs-

sag. 4Mos. 35. 30. D&H. vidne paa ens

20 mund, se Mund 4.4. vidne om noget:
Villige Vidner skulle de og holdis for at

være, som selv i den Gierning medværet
have, hvorom de skulle vidne. DL.I

—

13—17.

en Præst (kan ikke) stevnes til at vidne
om det, som er sagt ham i lønlig Skriftemaal.

Nørreg.Privatr.VI.28. (.2) (jur., foræld.) af-

lægge ed ell. fremlægge beviser i retten.

Haver nogen vudnet til et Ting, og andre

Vidner derimod til andet Ting skulle føris.

30 DL.I—13—12. vorder dem Trette imellem

inden tyve Aar, da gaais derom efter Skiøder

. . Ere de ej til, da er den nærmere at vinde,

der solte.smst.S—3

—

14. 1.3) (især relig.)

m. særlig autoritet berette, fortælle om
noget (som man selv har oplevet, erfaret ell.

faaet særlig indsigt i) ell. uforbeholdent,
med kraft, inderlighed forkynde sin

tro, overbevisning, indskærpe, hvad man mener

er det sande, rette; spec: forkynde troen ell.

40 sine religiøse oplevelser. Jeg er . . dertil kom-
men til Verden, at jeg skal vidne om Sand-

heden. Jo/i.iS.37. Vanskeligheder og Embeds-
byrder, paakastede af den onde Verden,

som jeg daglig skulde vidne imod (som

præst). EPont.L.65. „Har Du virkelig Hen-

givenhed for mig? Er det sandt, hvad man
har sagt, at Du holder af mig?" Disse Spørgs-

maal kom Lisette saa uventet, hun skulde

vidne med Ord for de Følelser, der bevægede

50 hendes Hjerte. CBernh.II.97. o, at jeg var

en Taler der ret kunde vidne til Ægteskabets

Berømmelse. Kierk.VII. 396. den vidnende

Kirke. Mart.Dogm.52. Først da han nu be-

gyndte at tale (ved missionsmødet), mens de

andre foldede Hænderne og med lukkede

Øjne bøjede Hovederne dybt, forstod A. P.,

at det var dette, de kaldte at vidne. 72 (7an-

drup.Mørket.(1917).165. ||
(l.br.) ow for-

fatter: give ell. være kilde til en oplysning;

^ berette. Sværme af Jyder havde, som Beda

vidner, sluttet sig til (sakserne). PEMull.Isl.

24. 1.4) (bibl.) om gud: give (mermeskerw)

et sikkert tegn, bevis; vise sit sindelag.

(Abel) fik vidnesbyrd, at hånd var retfærdig,

88*
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i det Gud vidnede om (1819: bevidnede sit

Velbehag \) hans ^Siver.Hebr.ll.é (Chr.VI).

Jeg gik bort med fulde Ilænder, men Herren
har ført mig med tomme Hænder tilbage;

hvi skulde I kalde mig Noomi, efterdi Her-
ren har vidnet (Chr.VI: svaretj imod mig.

Ruth.1.21. 1.5) O om ting ell. forhold (ofte

tænkt som personificerede) || rumme, for-
kynde et hudskab; tale (II. 5.4). Jøderne
. . sagde til ham: . . Dersom du er Christus,

da siig os det frit. Jesus svarede dem: .

.

de Gierninger, som jeg giør i min Faders
Navn, disse vidne om m\g.Joh.l0.25. vi ville

kalde Sandheden frem, og lade den vidne
for Samtid og Eftertid. Mynst.Mall.9. Digter

er enhver, i hvem Enheden i alle Ting lever

og vidner. PlaCour.Fragmenter.(1948).ll. jf.

bet. 2: *Her er jeg sat til en Bautasteen
|

At vidne for Slægter i Norden
|
Danske de

vare hvis møre Been
|
Under mig smuldre

i Jorden. Grundtv.Udv.1. 756.
||

give bevis,

bekræftelse (paa noget). *0m slig For-

tviflelse skal vidne Hav og Fiord. Holb.

Paars.246. nu især i udtr. (svarende til de

u. bet. 1.1 nævnte) for at noget rummer et

forsvar, henh. en anklage ell. taler til gunst,

henh. ugunst for en. *Han havde seet sin

Haarlok (o: som hans hustru havde gemt) . .
\

Den vidned for Fru Marri,
|
Den vidned

ham imod. Winth.HF.308. vore Synder vidne
(Chr.VI: svare; imod os.Es.59.12. Det vid-

ner ikke til hendes Fordeel. FSO. En Række
Forfattere (blev) tavse . . Tavsheden vidner

sikkert for deres Redelighed.MartinAHans.
TS.128.

II
give en et tydeligt indtryk af ell.

give en grund til at antage noget; være præget
af; tyde paa; røbe; kun i forb. m. om ell.

(nu næppe br.) for. dend blusende røde Co-
leur, som hun har i Ansigtet, vidner alt for-

meget derom (d: at hun er drikfældig). Holb.

Bars. 11. 4. Alt omkring mig vidnede om
min Moders Opmærksomhed paa mine smaa
Ønsker.Gylb.(1849).IX.16. (deres) Unifor-

mer og hele Væsen vidnede for, at de hørte

til Iiofiet.Dodt.AT.135. Afhandlingen vidner
om grundige Studier. 750.

2) trans.: bevidne; især (i bet. 2.1 og

2.8-4^ m. at-sætn. som obj. 2.1) (nu sj.) som
vidne (1.2.2-4) fremsætte et udsagn ell.

bekræfte (rigtigheden af) noget; spec: af-

lægge udsagn som vidne i retten, paa det

Sidste traadte to falske Vidner frem, og
sagde: Denne har sagt: jeg kan nedbryde
Guds Tempel, og bygge det i tre Dage. Og
den Ypperste-Præst stod op, og sagde til

ham: svarer du Intet? hvad vidne disse

imod ^g? Matth.26.62. Hej Gevalt! Gevalt!
I gode Mænd skal vidne, hvad som er pas-

seret. Ifoift.IiJ.Y 2. De vandt endvidere: at

Præsten, naar han blev vred, ikke sparede
at slaae til med det første det bedste, der
kom ham ^Eændeiue. Blich.(1920).XIY176.
*Vi kunne vidne det, vi saae det selv.

Aarestr.SS.III.276. en anden Karl fra Vejl-

by . . vidnede, at han havde set Jesper Hov-
gaard den paagældende Søndag i 1607 om
Aftenen gaa ind ad Præstens Port, men ikke
komme ud igen.HBrix.AP.V1.184. \\ vidne
løgn, sandhed, (delvis til bet. 2.z) tale

løgn, sandhed som vidne (1. 2 (.3)). Og skal
Dommeren formane dennem, hvad Straf
der skal efterfølge, dersom de vidne Løgn.
DL.l—13—8. med mindre hånd til sit

10 Værneting ej haver villet vidne sin Sand-
hed, smst.l—13—24. de vidnede løgn på
hdinnem.Cit.l760.(Vider.II.513). *Sæt Denne
fast!

I
Han vidner Løgnl Bredahl.11.85.

\\ (jf.

bet. 2.d) i udtr. for at kalde en himmelsk magt
til vidne (1.2.4) paa noget. *Ach! Himlen
vidne skal, at I mig Uræt giør,

|
At saadan

Klage ey mod mig udøses hor. Holb.Mel.1. 6.
Stjernen skal vidne, at Ingen vil svige.

Winth.I.l. 2.2) (nu sj.) føre bevis for noget

20 ved at føre vidner (1.2.3), aflægge ed,

bestaa prøver som jærnbyrd olgn. De, som
muntlig Kald og Varsel givet have, skulle

. . vidne med Eed og oprakte Fingre, at de
hannem, som tiltalis, lovligen stævnet have.
DL.l—4—3. I gamle Dage troede man at

kunne vidne Uskyld ved at bære glødende
Jærn. Gravl.JB.142. \\ vidne en noget fra
ell. til, berøve, henh. skaffe en noget ved at

skaffe beviser ell. ved edsaflæggelse (jf. u. fra-

30 vindej. Harald skulde vidne sig Fader til

ved at gaae paa gloende Jern.Grundtv.
Snorre. II1.236. jf. VSO.

||
(maaske ved

sammenblanding m. vinde, erhverve; jur.,

foræld.) søge sig noget tilkendt v. hj. af bevis-

ligheder, med mindre den, som soger Ejen-
dommen, fører sine Bevisninger frem, hvor-

med hånd Ejendommen vil vinde.DL.5—

5

—3. Med Vidisser kand mand Gods forsvare,

men ej vinde Gods. smst.5—10—2. \\ uegl.:

40 bevise en paastand ved henvisning til et sted

i et skrift. Hvad angaar Peder Paars, da
skulle man ey troe,

|
Hånd saa fuldkommen

var, hvis vi i Staden boe,
|
Hvor hånd er

fød, ey sligt med Skrifter vidne kunde. Holb.

Paars.73. 2.3) o med autoritet ell. kraft,
inderlighed forkynde ell. berette ell. be-

kende noget; højtideligt forsikre, be-

dyre; forkynde, berette noget, man per-

sonligt indestaar for; give et personligt
50 budskab. Da sagde Herren til Mose: stig

ned for at vidne for Folket (1931: Stig ned
og indskærp FoJketj, at de ikke skulle bryde
frem til Herren for at see.2Mos.l9.21. (jeg)

forsikkrer, vidner og Contesterer, at det er

een af mine største plaiseers Fornøjelser og

Glæder, at see hendes Velstands Contente-

ment. Holb.Bars.11. 7. Vorherre vidner, at

Lys er godt,
|
Som Sandhed elskes, saa Lyset

yndes. Grundtv.Udv.X.77. Jeg kan med Sand-

60 hed vidne, at fra den Dag af, da jeg første

Gang læste En Hanske, er jeg blevet et nyt
Menneske. Brondes.X//i.47i. Det vidner jeg

for GndlWied.MB.I.ll. Jeg har selv prøvet

(disse cigarer) og kan vidne, at det er det
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stærkeste i Yerden. Bergstrøm.KD.95. (me-
lon.) om tunge(maal): *Selv Albion saaes vi at
fælde,

I
End vidner dets Tunge vor Seir.

Bagges. DY* III. 232. *Min Tunge vidned
hvad mit Øie sa,3ie. Ing.R.42. || om (forfatter,

værk som) kilde til en viden, et Steen-Huus,
hvor af Svaningius, som i Christiani 3. Tid
var i Norge, vidner sig at have seet Rudera.
Holb.DH.II.9. den Franske Historie vid-
ner, at Kong Henr. 2. var den første, som
bar Silke-Strømper paa sin Søsters Bilager.

sa.E'p.III.245. Saxo vidner, at han gik saa
vidt i sin Pragt, at han forødede hvad de
forrige Konger havde ^s^mlet. Suhm.Hist.I.
112. baade Plinius og en paa Akropolis
funden Indskrift vidner, at (Myron) stam-
mede fra Byen Eleuther&i. FrPoulsen.KOK.
99. 2.4) (nu sj.) om ting ell. forhold: levere
bevis for; m. noget afsvækket bet.: være
dt (sikkert) tegn paa; vise; tyde paa;
vidne om (se bet. 1.4^. *Tre gange prøvte
vi, at roe mod Stormen; | Tre gange slengte

Bølgen os tilbage.
|

Dit Been (som blev

saaret) kan vidne det. Ew.(1914).II1.159.

Hans Venskab vidner Deres Yærd. Rahb.
Synt.204. *med en klygtig Mine,

|
Som vid-

ned Vigtighed og Nyhed.Oehl.ND.260. Ar-
cadius lod Templet bryde ned. Hvor grun-
dig denne Nedbrydning har været, vidner
Ruinen. FrPoulsen.DG.162.
Vidne-y i ssgr. (nu sj. (enten til flt. af

I. Vidne ell. til Vidner 1) Vidner-. Hans T.

dømtes til at udrede de 10 Mark og Vidner-
afgifter. A^S'?;ends.H.i47. se ogs. u. Vidne-ed.

Vidnes-, se Vidnesbyrd, vidnesfør samt
u. vidnefast^. især (jur.) af I. Vidne 2(.8),

-afhør, et, (jf. -afhøring; 1. br.). (han
lod) optage Vidneafhør. Born^.5flmiingrer./X.

(1915). 119. -afhøring, en. (jf. -afhør).

Den mod flere Personer rettede haarde Be-
skyldning (er) modsagt ved Vidneafhørin-

gerne. Dag Nyh.'y7 1912.2. sp. 3. Hage.*1312.

•afiwg^gelse, en, (til I. Vidne l;nul. br.).

Hvem der har lavet den Løgn . . at jeg

skulde have beskyldt Cancelliraaden for at

øve nogen Pression paa mig i Retning af

Vidneaflæggelse, ved jeg selvfølgelig ikke.

JakKnu.Et Gjensyn. (1898). 90. billedl. : Re-

daksjonen (o: af et litterært tidsskrift) an-

seer det for passende at aflægge Vidnes-

byrd om sin Kjærlighed til Digteren . .

man (kunde) allerede af denne Vidne-Aflæg-

gelse slutte, af hvad Art Recensjonen vilde

være. Hjort.KritLit.il1. 167. -ansvar, et.

Y afgav Forklaring under absolut Vidne-

ansvar, Poi."/,194(),7,sp.3. -bevi«, et. be-

vis, der føres v. hj. af vidneudsagn (i retten).

ASØrsted.Eunomia.IV(1822).482. Hurwitz.S.

464. -bo($, en, (jf. -protokol^ særlig retsbog,

hvori udsagn af vidner indføres. Hurwitz.S.

7d,-bokH, en, {efter eng. witness-box; jf.

-loge, -skranke) om udenl. forhold: den af-

lukkede plads i retten, hvor vidnerne sidder

under afhøringen. Rode.SF.177. -bærer, en.

(glda. vitnæ-, vinnæbærer(e); til I. Vidne 1;
sj.) person, der aflægger vidnesbyrd om noget;
d.s.s. I. Vidne 2.6: *Hans (o: guds) Vidne-
bærer tro og ssind.Grundtv.SS.V154. -dom-
mer, en. (til I, Vidne 1; foræld.) dom-
mer, der optager et tingsvidne. Holst.R. VSO.
•dyjctiff, adj. (til II. vidne; l.br.) kom-
petent til at være vidne (i retten, ved retsforret-

ninger). (ved fogedforretninger olgn.) kan frem-
10 deles bruges hvilkesomhelst vidnedygtige

Mænd, vedkommende Embedsmand vil t\\-

kalde. Forordn.'U1847.§13. Bl&T. -ed, en.
(nu næppe br. Vidner-. MR.1706.143). ed,

som et vidne (i retten) aflægger paa, ai

han taler sandt. Forordn.^*U1833. LovNr.53
"/, 1909. §180. -fast, adj. (nu sj. vid-
nes-. MR.1707.165. Stampe.VI.134. Grundtv.
Snorre.III.214. Winth.VIII.137. NPWiwel.
JL.92. Cit.l921.(RibeAmt.l922.602)). (ænyd.

20 vidnisfast, oldn. vitnisfastr) I) (jf. I. fast 3.a

og 4,1 samt vidnesfør; nu næppe br.) især
om person: som er i stand til ell. kompetent
til at vidne, aflægge vidne.<ibyrd. Moth.V160.

jf.: mand (har) endnu en Auctorem, der er

baade noget ældere end bemeldte Andreas,
saa og bedre Vidnesfast, ja ulige rigti-

ger Ristoricns. Gram.(KSelsk Skr.1.291) samt:
hvem Øret ej er vidnesfast (o: under kam-
pen),

I
paa Rummet ser nu, hvad der brast,

30 Grundtv.Saxo.1.131 . 2) som er underbygget,

konstateret, bevist (ell. kan underbygges osv.)

V. hj. af vidner; ogs. (nu især emb.): som sker

(er sket) i overværelse af vidner, der haves .

.

. . vidnefast Beviis om den rigtige Tilsigelse.

Forordn.**!tl781.§30. han frier i tvende
Vidners Overværelse, som for at have det

yidmidiit. Brandes.1.474. Ruth.4.7(1931; se

u. Vidnesbyrd 1^, Kendes ikke Ejeren (af

uafhentet rejsegods), lader Jernbanen, vidne-

40 fast. Sagerne a,Sihne.LovNr.l49**'tl934.§16.

•forhør, et, (foræld.) det at forhøre et

vidne. Leth.(1800). naar Vidneforhøret be-

høves . . optages (det) ved Politieretten. For-

ordii.yII 1805.§36. MO. ogs.: skriftligt refe-

rat af et saadant forhør. Reskr.*/il784. -for-
klaring, en, Lm^''/tl866.§147. I borger-

lige Sager blive Vidneforklaringer at be-

kræfte med Ed. LovNr.53*''tJ9n9.§177. bil-

ledl.: Kierk.II.291.VI.208. -fwlde, v. (sj.)

50 fælde (11,2.8) en v. hj. af vidner. Dredahl.ll.

105. -fæMte, V. (sj.) gøre vidnefast (2); be-

vidne, tungere er dog de Anklager . . der

vidnefæstes ved Breve fra E, Poulsen selv.

Reumert.LT.II.66. -førolne (Lrlh.(1800).

MO. Sal.XIX.1362) ell. -føring (Forordn.

*yil845.§24) ell. (nu næsten kun) -fømel,
en. det at føre vidner (i retten). Forordn.**U

1845.§17. Der begyndte nu en Riden til

Herredag og Thing, Stævninger og Vidne-

60 førsel for Junker Erik, Dfoc/im,rD,262. Fre-

deriksberg birks skifteret (indstævner) af-

dødes arvinger efter loven, eventuelt ifølge

tidligere testamente, til at give møde i

skifteretten . . for at påhøre vidneførsel og
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varetage deres ta,rv. Statstidende.^''/ s 1949. 3.

sp.l.
II

billedl. Historiens hele umiddelbare
Vidne- Førsel om Skriften. Grundtv. Om den

sande Christendom.^(1865).331. -fører, en.

(nu sj.) person, der fører vidner i en sag.

Arnberg. MO. -gebyr, et. gehyr til vidner

ved retslige forretninger. MinSkr.y»1850.§2.
LovL.VI.510. -godtgørelse, en. godt-

gørelse til person, der er vidne i en sag for

retten (som vederlag for tidsspilde). MinSkr.
Nr.l77^yil904. JesperEw.PF.257. -kam-
mer, et. (foræld.) hver af de afdelinger

af landsover- og hof- og stadsretten, hvor

vidneførslen foregik. Reskr.*^U1772. den hele

Hof- og Stadsret med Gældskommission og
Vidnekamre. OjRifwgi.Z.lSi. -loge, en. (især

om udenl. forhold; 1. Ir.) d. s. s. -boks. S&B.
•\b%, adj. (m, 1. Ir.) I) om person: som ikke

har vidner til at bevise noget, ell. som er helt

alene, uset af andre. *(hun) saae først sig

tilbage,
|
Om hun var yiåneløs. Oehl.XXIX.

236. *Jeg (var) den Værgeløse,
|
Da jeg

uheldigviis var vidneløs. smst.V11.293. 2)
som ikke overværes af nogen, foregaar uset.

*Nu vil jeg et usynligt Vidne være
|

Til

Følgen af den vidneløse D&3iå.Ing.DD.L226.
det rige sjæleliv, der vidneløst havde ud-

foldet sig.ADJørg.ER.58. 3) om sted: hvor

man er helt alene, uset af andre. *I vidneløs

Uørk, ustandset og vild,
|
Hans (o: jægerens)

Frækhed og Vellyst opflammer. iSto^eidLD.

L166. -maal, et. (jf.l.Yidne 2.?; ^i^).

En Indskydning mod et Maal fastlægges ved
fuldstændig Indskydning mod et Vidnemaal
. . Vidnemaal skal være en Terraingenstand,

mod hvilken man har varig Observation,

eller et fiktivt 'M.Sial.Skydeinstr.70. smst.50.

-pligt, en. pligt til (efter indkaldelse) at

fremstille sig og vidne i retten. AS Ørsted.

Eunomia. III. (1819). 489. Poul And. F. 488.

-protokol, en. d. s. s. -bog. Nørreg.Pri-

vatr.VWl. VSO.
Vidner, en. {glda. witnær(æ) (Postil.

95.114), /si;, vitnare ; til II, vidne) I) (ikke

i rigsspr.) d. s. s. I. Vidne 2.1-3. (skarprette-

ren) spurgte, om det maatte forundes ham
den Ære at byde de gode Vidnere (til at

han har fæstet en svend) en Drik Polak.

JPJac.1.293. I behøver da ikke mæ (o: mig)

til Vidner (o: ved salg af en gaard), jeg er

jo kuns et KvindMk.Gravl.EB.21. 2) (sj.)

d. s. s. I. Vidne 2.5. Grundtv.SS.Y.29. Vid-
ner-, i ssgr. se Vidne-.

Vidne-sag, en. sag, i hvilken der føres

vidner; især: sag, der anlægges særligt til op-

tagelse af vidnebevis, naar vidneførslen ikke

finder sted under hovedsagen. Pl.^*U1766.§4.

LovNr.55^ya890.§5.
Vidnesbyrd, et. [ivi&n9S|b?/r'd, -|byJrd

ell. (talespr.) -|byJr, -|b«/r'] vidnesbyrd.

Høysg.AG.41(jf. Bertels.H.218). (-f Vidnis-
biurd. Hummer.JS.I.40. Cit.beg.afl8.aarh.

(Vider.I.lOl)). flt. d. s. ell. f -er (Holb.JH.
1.127. Bonde-Praktika.(1804).50). iglda. wid-

nesbiurd, witnesburd, -byrd, -byr (Molb&
NMPet.Dipl.22), windisbiurd, witnæbyrd,
winnæbyrd ofl., æda. withnæsbyrth (DGL.
11.273.448), vit(h)nisbyrth (smst.1.740.744),
oldn. vitnisburbr ; til I. Vidne 1 og Byrd
(i grundbetydningen: det at bære; jf. bære
vidne u. I. Vidne 1^)

1) (nu kun jur., især m. overgang til flg.

betydninger) den handling at optræde som
10 vidne, især i retten; vidneaflæggelse; det,

at bevidne noget. Intet Udædisk Menniske
. . skal staa til troende i Vidnisbyrd. DL.
1—13—19. dette var fordum Sædvane i

Israel ved Løsning og ved Skiften, til at

stadfæste al Handel, at En drog sin Sko af

og gav sin Næste; det var Vidnesbyrdet
(1931: saaledes blev en Sag vidnefast^ i

lsTa,e\.Ruth.4.7. Kane. Skr. . . ang. at Præ-
sten og hans Medhjælpere, som have mæglet

20 imellem Ægtefolk, ikke kunne kaldes til

Vidnesbyrd i de Sager, Ægtefolkene siden

anlægge imod hindinden. Kane Skr. ^'Zal830.

Befindes det iøvrigt i Tilfælde, hvor Nogen
har aflagt falsk Forklaring for Retten, at

Vidnesbyrd ikke burde have været affordret

ham. Lov^''/21866. §147. LovNr.53''/3l909.

§161.

2) hvad en person forklarer, beretter om
noget, han har overværet, iagttaget, erfaret ell.

30 paa anden maade faaet førstehaands kend-

skab til. 2.1) (m, især jur.) hvad en person
forklarer om noget, han har været
vidnel. (2.i-2^ til, ell. som vidne (1.2.3) i

tvistemaal, retssager; ofte i forb. aflægge
ell. (jur.) afgive '(Kane Skr. ^"/^ 1833. Lov
Nr.53^yBl909.§163) ell. f bære (DL.6—6—
15. Cit.beg.afl8.aarh.(Vider.I.101)) vidnes-
byrd, da skal Dommeren grandgiveligen

granske og forfare alle de Vidnesbyrd paa
40 baade sider. DL.i

—

13—11. her er baade
egen Bekiendelse og Folkes vidnesbyrd, som
har seet ham mane Fanden til sig.Holb.Hex.

IV.7. De ere Vidner til denne Begivenhed,

og De ere de Mennesker, hvis Vidnesbyrd
er mig vigtigst. Gylb.(l849).IX.10. Enhver
er pligtig til efter lovlig Opfordring at af-

lægge Vidnesbyrd for Retten om, hvad der

med Hensyn til Sagen eller Undersøgelsens

Genstand er ham hGkendt.LovNr.90^^U1916.

so §168. II
aflægge (Thiele.III.196), bære

(Matth.l9.18(1907: sige^;, føre (VSO. II.

131), sige ell.-f sweLve (Ords.25.18(Chr.VI;

1871: sigerj; falsk(t) vidnesbyrd, om
den høje Øvrighed befaler en Undersaat at

. . sige falsk Vidnesbyrd, bagvaske, synder

han, om han Øvrigheden udi saadant ad-

lyder. Holb.NF.II.86. Du skal ikke sige falsk

Vidnesbyrd imod din Næste. Katek.§38. \\

hvad have vi længere ell. mere vidnes-

60 byrd behov? (efter Matth. 26. 65 i ældre over-

sættelser (Huus- og Reyse-Bibel. alle udg. 1699-

1802); Chr.VI og flg.: Vidner) som udtr. for,

at man nu har beviser nok mod en ell. paa

noget. Han er Aristokrat; han har forsvaret
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Regjeringen; vi have grebet ham in flag-

ranti; hvad have vi mere VidnesbjTd be-
ho\?ASØrsted.Forsøg.(1801).7. Herman Bang
kommer til det utrolige Eesultat, at (J. P.)
Jacobsen ikke har været hensynsløs nok .

.

i sin Skildring af Heltindens (o: Marie Grub-
bes) sandselige Natur , . Hvad have vi mere
Vidnesbyrd behov (o: om Bangs fejlsyn)?

Vodskov.SS.185. 2.2) (bibl., relig.) en per-

sons bekendelse ell. forkyndelse af, hvad i'o

der bevæger ham, hvad han har særlig indsigt

i; især (relig.) om disciplenes og andre sam-
tidiges forkyndelse af Jesu gerninger ell. en
persons forkyndelse af religiøse oplevelser, sin

tro. Apostlerne gave (1907: aflagde^ Vidnes-
byrd med stor Kr&it.ApG.é.SS. Dersom jeg

(o: Jesus) vidner om mig selv, er mit Vidnes-
byrd ikke sandt (hertil anm, i Chr.VI:
Nemlig allene; thi dersom nogen intet andet
vidnesbyrd har, end sit eget, da gielder det 20

ikke meget for menniskene, skiønt det derfor

dog kand være sandt/ Jo/i.5.3i. (hun) over-

gik sin Husbond i Hengivenhed for Luther
og det evangeliske Vidnesbyrd, som han
iørte.Brandt.CP.183. naar han holdt sin

Tale i Kordøren, var det . . gribende at høre
ham forkynde Ordet — der var en Dybde
og Aandens Glands over hans Vidnesbyrd.
Birkedal. O.II.81. Talerne og Vidnesbyrdene
er for længst begyndt (0: i missionsstuen) . 30

GeorgJens.FH.106. jf.: *Troens Ord er Tale

dyr,
I

Det er Hjertets Vidnesbyrd
|
Giennem

Tunge-Maalet. Grundtv.SS.I.llO.

3) (især Q}) hvad der tjener (kan tjene)

som bevis, støtte for ell. sikkert tegn paa noget;

ofte i forb. m. om. 3.1) om mundtlig ell.

skriftlig udtalelse, der giver indblik i

noget, konstaterer noget ell. benyttes som
kilde til en viden, ell. om de resultater,

konstateringer, som et studium, en videnskab 40

er naaet til. (de folk,) som boede ved det

røde Hav, havde saadan Tradition, at

samme Hav engang havde skilt sig ad.

Dette er hvad man med Grund kand sige,

uden at betiene sig af u-visse og fabelagtige

Wiåneshyrder. Holb.JH.1.127 . at forkaste de
Gamles Vidnesbyrd, som udtrykkelig lade

det latinske Alphabet komme fra Græken-
land. Bredsdor^.^//i.i^5. den hele Synsmåde
viser sig . . at være stridende mod Literær- 50

historiens klare Yiåneshyrå. Hjort. Krit Lit.

11.28.
II ofte i forb. efter ens vidnesbyrd.

Saaledes er efter Skriftens Vidnesbyrd . .

det babyloniske Rige stiitet.JSneed.VII.57.

Danmark med Sønderjylland . . må efter

stednavnenes vidnesbyrd have haft rent

nordisk befolkning. ilfZm<.iV.3. denne Gud
(0: Njord) var, efter Sprogvidenskabens
sikre Vidnesbyrd, paa Kristi Fødsels Tid en

Gudinde l:^eTtlaus.Ellekilde.DH.7. 3.2) hvad m
der fremlægges, fremføres ell. anvendes
som bevis for noget, til støtte af paastand

olgn. nu seer jeg det med mine egne Øyne,
og behøver intet andet Vidnesbyrd, fioift.

UHH.III.5. *jeg har nogen Ret,
| Hvis

tusind Vidnesbyrd mig nogen Ret kan give,
|

At troe, jeg ikke bør blandt Grimme regnet
blive. Wess.5. din Synd skal være slettet,

sønderrevet ethvert Vidnesbyrd, der vid-

nede imod dig. Mynst.Betr. 1.376. maa jeg

bede Dem om to Linier til Vidnesbyrd om
MoåtagelsenlGrundtv.B.Il.élQ. den Tid, da
hver Bonde, før han giftede sig, maatte have
plantet et Kobbel Bøg og Eg og forelagt

Vidnesbyrd om, at det groede. VilhAnd.S.79.
(nu næppe br. :) (en fraskilt kvinde maa) ikke
gifte sig igien uden Kongens synderlig Be-
vilning . . og da skal hun føre nøjagtig
Vidnisbyrd, at hun imidlertid haver skik-

ket sig ærlig og Christelig. DL.3

—

16—15—
1—4. *Jeg veed, hvordan slig Vantro

|

Kan bære bitter Løn;
|
Derom min egen

Slægt
i

Kan føre YidneshyTd.Winth.HF.177.
3.3) hvad der tjener som grundlag for

bedømmelse af noget, tillader en at slutte
til noget, ell. hvad der er udtryk for ell.

tegn paa noget, hvad der minder, for-
tæller om noget skjult ell. forsvundet. Byens
Porte staae endnu som uimodsigelige Vidnes-
byrd herom (0: at man udsmykkede alle byg-

ningsværker med skulpturer). Høyen.Thorv.23.
Englands og Frankrigs (litteratur) indeholder

. . et tilstrækkeligt Antal Vidnesbyrd (Bran-
des.E.9: Documenterj, til at man ud fra

dem kan bestemme, hvorledes det engelske

og franske Folk . . har tænkt og følt.jBmn-

des.lV.2. I Gammeldansk giver af disse Sub-
stantiver kun Fod, Mand, Vinter og Tand
sikre Vidnesbyrd om Rodstamme-Bøjning.
Brøndum-Niélsen.GG.IlI.146. Lejrekrøniken

er det første skriftlige Vidnesb5Td om en
dansk mundtlig Tradition af Oldsagn. OFriis.

Litt.63. 35,000 Urner . . var det tavse Vid-

nesbyrd om, hvor forfærdelige Forholdene

i en tysk Koncentrationslejr var. Pol. "U
1945.4.sp.5. *alle Torve (0: i Rom) bære

|

Vidnesbyrd om en forsvunden Ære.Hrz.
D.1.157.

II
om det af en prøve fremgaaede

billede af den prøvedes dygtighed, færdighed.

Vi venter Biskoppen paa Visitats her til

Sommer . . de Unge, der er konfirmerede i de

sidste fire Aar, skal møde i Kirken til Kate-

kisation for at aflægge Vidnesbyrd om de-

res kristelige Oplysning. Schand.F.185. \\ (jf.

bet. 4 ; bibl!) hvad der paaminder om ell. ind-

skærper noget; i forb. til (et) vidnesbyrd,
denne Steen skal være til Vidnesbyrd (1931:

være Vidne^ imod os, thi den har hørt alle

Herrens Ord.Jos.24.27. I skulle og føres for

Fyrster og Konger for min Skyld, dem og

Hedningerne til et Yidneahyrd. Matth.10.18.

Alterbog.435.

4) (bibl., relig.) guds aabenbaring af
sin vilje; guds bud til menneskene; spec.

(i best. f.) om den paa stentavler skrevne, i

pagtens ark (i templet) opbevarede (mose)-
lov. Mose lagde Kjeppene for Herrens An-

sigt i Vidnesbyrdets Paulun. 4Mos.i7.7. Vælt
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Forhaanelse og Foragt fra mig; thi jeg har

bevaret (1931: agter paaj dine Vidnesbyrd.

Ps.119.22. *OpI ved Jesu Blod at vinde,
|

Seyren bliver vis og stor, | For vor Pande
vil vi binde

|
Vidnesbyrdets faste Ord.

Brors.206. *Reen som et Guld er den Lov,

Du har givet, | Omvender Sjæle, som agte

derpaa,
|

Trofast dit Vidnesbyrd fører til

Li\et.Grundtv.SS.I.274. vidnesbyrdets ark,

tavler, se I. Ark 1, I. Tavle l.i. || i best.f.,

om pagtens ark. du skal . . lægge deraf foran

Vidnesbyrdet, i Forsamlingens Paulun. 2ifos.

30.36.

5) udtalelse ell. skriftlig meddelelse,
der indeholder en bedømmelse, vurde-
ring ell. (især tidligere) en autoritativ
dokumentation af noget; nu især: udtalelse

om en persons opførsel, dygtighed, livsførelse

olgn., skudsmaal, ell. (skol.) om en af læ-

rerne (skolen) m. visse mellemrum givet skrift-

lig bedømmelse af en elevs standpunkt, kund-
skaber (og opførsel i skolen), indført i en

særlig bog ell. (sammen med karakterer) i ka-

rakterbogen, som eleven faar med hjem (ogs.

undertiden om selve bogen); ofte i forb. faa,
give ell. (nu l.br.) have et godt, daar-
ligt osv. vidnesbyrd. Dernæst skal hånd
(o: den, der søger præsteembede) have af

Theologis i fornævnte Universitet et skrift-

ligt Vidnesbyrd om sine Gaver paa Prædike-
stoelen. DL.2—2—1. Jeg siger ikke dette .

.

af nogen Partiskhed, thi, om endskiønt de
vare mig aldrig paarørende, gav jeg dem
dog det samme Vidnisbyrd.fioZ&.liJ./TTfi.

(vi var) uagtet vore Kaarder og vore aca-

demiske Vidnesbyrd (o: borgerbreve) kun .

.

to Drenge. Ew.(1914).IY235. Han besidder

ordentlige Vidnesbyrd over ethvert af disse

Hoveder (o: en samling hovedskaller), hvor-

fra de ere komne. Ørst.Br. 1.22. Den sidste

Dag før Sommerferien havde Frøken Dik
paany Vidnesbyrd med hiem.VRiegels.Frø-
kenDik.(1914).165. Snedkerlærlingen faar et

godt Vidnesbyrd af sin Mester. FagO Snedk.
I hans (o: skoledrengens) Vidnesbyrd stod

det stadig gentaget, at han havde gode
Evner. Bers.G.160.

6) t vidne (1.2.1-4). De skal være Vidnis-

byrd og Faddere til Daaben, som ere ærlige

og Uberygtede Folk. DL.2—5—5. Ingen Tro-

lovelse skal skee, uden at Præsten og fem
andre Vidnisbyrd i det minste ere der over-

værende, sms<,3

—

16—11. jf.u. I. Vidne 2.4:

kræv Fanden til Vidnesbyrd derpaa (o: at

du er en ærlig mand).Holb.MFbl.l52.
Tidnesbyrds-bosT, en. (ogs. Vidnes-

byrd-. Scherfig.FF.75). (skol.) bog, hvori en
elevs vidnesbyrd (6) indføres. D&H. GJørg.
Højt Humør. (1932). 36. -tavle, en. se u.

I. Tavle 1.1.

vidnes-fast, adj. se vidnefast. -for,
adj. fvidne-. se ndf.). (ænyd. (no.) vidnes-
før (Chr.TsNo.Lov.(1687).l—3—9), su.vitt-

nesfor, no. vitnefør; jf. vidnefast 1; nu sj.)

som er egnet ell. kompetent til at optræde
som vidne (i retten). Moth.V160. billedl.: jeg

havde seet en Indgang til Historiens Tempel
. . omkrandset af vidnesføre Kiærminder.
Grundtv.DYIII.178. til I. Vidne 2.5: vi (vil)

arbejde paa os selv, for at vi kunne blive

modnere og mere xidneiøre. Kiibel.Mo-
derneKristendom.(overs.l889).55.

Tidne-skranke^en. skranke, bag hvil-

10 ken vidnet staar, ell. den af en skranke om-
givne vidneboks, -loge. Bl&T. Derefter kom
Frk. K. i Vidneskranken. PoL"/ioi939.6.sp.3.

-stævning, en. (skriftlig) indkaldelse af
en person til at vidne i retten. Pl.^*^tl766.§9.

Statstidende.^*/\il950. 3.sp. 3. -ndsagn, et.

et vidnes udsagn i retten; vidneforklaring.

S&B. VSO. Frisch.PE.198.

Yidnisbiard, et. se Vidnesbjo-d.

Tid-ord, et. (sj.) vittig udtalelse; vit-

20 tighed. Pol."/*1907.7.sp.l. NMøll.VLitt.II.
681.

vidrig^, adj. fivi'dri(q)] (fra ty. widrig,

til wider, imod; jf. viderlig) I) f modsat: i

forb. i vidrig(t) fa,\å ell. tilfælde (Cit.1739.

(HiXbertz.Aarh.Il.271)) {ty. widrigenfalls)

i modsat fald. Cit. 1715. (HistMKbh.1. 702).
(doktoren skal) inden fire og tive Timer for-

føie sig for evig af Neapolis, hvis han ikke

i vidrig Fald vil underkaste sig Fæng-
30 se\.Skuesp.VI.162. Forordn."U1784.§6. Iris.

1802.IV101.218. 2) t ugunstig; uheldig. Holb.

Ep. 1.311. dette samme Øjeblik er mig
u-lykkeligt! men jeg maa fatte Taalmodig-
hed, Skiebnen er mig alle Tider saaledes

vidrig, naar jeg ikke er i Krigen. 7£om
Grønneg.V.126. mere end 20 Aars Erfaren-

hed har beviist, at dette Middel ellers ingen
vidrig Virkning har giort paa det menne-
skelige 'Legeme. Holck.KM.61. 3) (nu sj.)

40 ubehagelig; væmmelig; modbydelig, andre (ur-

ter) som formedelst deres Skarphed . . og
mueligt vidrige Smag eller Lugt gandske
af Kreaturene iordigte%.Fleischer.AK.137.

Leth.(1800)(u.viåeTlig). (tyren) havde hørt

sig . . gal og olmøjet paa den vidrige Larm.
Aakj.FJ.200. (sangeren) trækker Landet
rundt med ens Sange, som han træder flade

med sine . . banale Melodier. Han er efter-

haanden bleven mig en vidrig Person. $a.

50 EE.163.
Tidskab, en ell. (1. br.) et (Aarestr.

SS.III.91. MO. jf.VSO.). f"vi6,sga?/)] flt.

-er (JVJens.Br.282. JOlr.Overs.af Falst.:

Lærdoms Lystgaard.l.(1919).95). {ænyd. vid-,

vedskap, glda. witskap, sv. vetskap, no. dial.

vitskap; fra mn<. witschap (-schop, -schup),

til wit(te), se I. Vid; smi. Alvidskab)

I) (arkais., nu sj.) det at vide ell. være klar

over noget; vidende (2); især i forb. med,
60 mod, uden ens vidskab; ogs. i forb. med

(osv.) ens vilje og vidskab ell. samtykke
og vidskab. det skeede uden hans Villie

og Vidskab. Z)L.6

—

14—15. Ananias .. for-

beholdt sig selv noget af værdet med sin
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hustrues vidskab (1819: Yidende). ApG.5.2
(Chr.VI). Den ene skal uden den andens
Vidskab og Samtykke ingen Fred eller Stil-

stand gwre.Slange.ChrIV.998. *Ei gaaer den
(o: færgen) med min Villie eller Vidskab.
Rahh.Skuesp.il.184. *Gaver du vil, at tage
jeg skal mod Achilles's Niå&k&h. Wilst.ll.

XXlVv.434. jf.: (De) kan sikkerligen troe

(om det ellers var værdt Deres Vidskab),
at dette er det første Brev. Gram.Breve.201.

II
(bibl.) t forsæt; overlæg, alt det, som Gud

haver budet dem i sine love at ikke æde,
vil de med vidskab (1871: Overlæg) fortære.

Jud.11.14 (Chr.VI).

2) (nu i rigsspr. kun hos sprogfornyende

forfattere, jf. MO. og VSO.) kundskab om ell.

indsigt i noget; især om indbegrebet af en
persons ell. en tids kundskaber ell. hele den
menneskelige viden; ogs. (nærmende sig bet.

af): videnskab (3). den, som hører Guds
Taler, og som veed den Høiestes Vidskab
(1931: Yiden). 4 Mos.24. 16. *Prinds ..

|

Hvem Dyd og Kunst og Vidskab Krandse
binder. Bagges.111.238. Grundtv. Udv.III.328.
*hvo, som forstaaer min Tale,

|
Tager Arv

i svundne Slægters Haab,
| Og kan med

sin Vidskab prale. Winth.IV81. *Evigen
funkle, som Stjernernes Belter,

|
Vidskabs

Trophæer og Kunstnerens Kranåsl Ploug.

SD.51. har de ikke nydt godt af en syste-

matisk undervisning, så meget mere ube-
gribeligt at de i den grad har fundet vej

til tidens vidskab. Grøn&.LiV.S. Jeg foragter

ingen Videnskab, der forøger Massen af den
menneskelige Vidskab. JKierulf. (Rahb.
Min.1796.III.158). al menneskelig Vidskab
(er) i Grunden historisk, og Kundskaben
om det Forbigangne det eneste Middel til

at forstaae det Nærværende og lægge for-

nuftige Planer for det Tilkommende. Grundtv.

Smaaskr.267. Anskuelser, som . . forvirrer

den menneskelige Vidskabs tossede Bygning.
VSchepelern.Montaigne.(1942).94. \\ om over-

naturlige, „hemmelige'^ kunster, (en langelæn-

der fortæller:) en stor Del af sin Formue
havde han (o: en „klog" mand) fortjent

ved sin „Yidska,h'\JKamp.Da.Folkeminder.
(1877).151. Ellers foretog Hvidbjørn sig ikke

noget for at befæste sin Magt ved skjulte

og dunkle Vidskaber. J7Jms.Br. 282. || i

talem. og ordspr. m. Redskab, han har hver-

ken vidskab eller redskab (JySaml.VIII.
277), han har redskab, men ikke vidskab

(Krist.Ordspr.253), redskab og vidskab gør

al gerning (Mau.7723) ell. gør god mester

(Moth.V153) ell. underholder alting (VSO.
V.R54).

II
hertil: *Her (o: ved universitetet)

voxer op med stille Kraft og Vælde
|
En

Vidskabsaand, som over Dovre gaaer.

Ing.R8E.VI. 116. Vidskabs-Folket (er)

vist nok i Forhold til Hjerte-Folket . . en

^M&-¥ødmnz.Grundtv.HVIl.61. »Et herligt

Vidskabstempel./ng.ESE.Fi.lie. i Men-
neske-Slægtens Vidskabs- Tid var Kon-

sten (o: bogtrykkerkunsten) . . uundværlig.
Grundtv.HVIII.77.

O vid-skræmme, v. {vist efter sv.

vettskråmd ell. no. vettskremt) skræmme
fra vid og sans. det var nok til at frem-
mane baade Spøgelser og onde Aander og
helt vidskræmme det ellers saa lebendige
Fruentimmer. Bregend.DN.175. Folk lo hende
ud og sagde, at det vist bare var en levende

10 Køter, der havde vidskræmt hende. GSchutte.
OK.189.

II
især i pari. vidskræmt som adj.

en systematisk Afsøgning af Terrænet, der
stadig har drevet større og større Hobe af

vidskræmte Mænd og Kvinder over i Mis-
sionens F3i,a,reiolde.Aakj.M.8. Klapjagt er

jo . . kun Masseslagtning af de sanseløse,

vidskræmte og dødsensangste Dyr. Knud
Pouls.Va.l84. -skae, et. (jf. Vidtskue;
sj.) vid udsigt; vidt overblik; vidsyn. Vi be-

20 steg Taarnet, der er et af de højeste i Europa,
og havde et Vidskue over Schelden, selve

Byen og en stor Del af Landet.KNyholm.
Optegnelser. (udg.l897).21. FHolm.Fra Bjerge

ogHattingHerreder.(1922).ll. som gengivelse af

Panorama: Hjortø.Afløsnings-Ordbog.(1933).
62.

II
det at være fremsynet (2.2), betænksom.

en Overkommando, som med klogt Vid-

skue vaagede over hver enkelt Plet. Rørd.

BrP.216. S -spiller, en. person, der la-

30 der sit vid (1.6) spille, ofte meder Grubleren
sit hele Liv forgiæves, medens Vidspilleren

drager det eene fulde Dræt paa Land efter

det andet. Bagges. L.1.182. -sporet, adj.

(især dial.) om jærnbane olgn.: som har stor

sporvidde; bredsporet (1); om vogn: med stor

hjulafstand; om vej: bred. En vildsporet

Bane; en vildsporet Vogn. F^SO. Feilh. den
vidsporede Amts\ei.NHedin.HH.17. UfF. \\

billedl. Rovsingen har Ord for at være trind,

40 lav og vidsporet, illustreret i Kælenavnet
Rovsøpolt. Aarb Turist. 1946. 16. -spredt ,

part. adj. se vidtspredt. -sprndiende,
part. adj. (1. br.) sprudlende af vid. (en dame)
med vidsprudlende 0ine.Bagges.DVXI.181.
vidst, vidste, perf. part., henh. præt.

af V. vide.

vid -strakt, part. adj. se vidtstrakt.

CP -syn, et. (sj. Vidt-. MRubin.MB.23).

(jf. -blik, -skue) I) udsigt vidt omkring ell.

50 langt bort; ogs. undertiden: (stort) panorama.
Und mig (o: lyngen) da Fred paa min Fæd-
renegrund! . .

I
Brød skal du hente fra

Muldmarkens Bund, |
Vidsyn og Fred paa

min drømmende Rede. Aakj.FriFelt.(1905).

18. de Øjne, han nu aabner mod det Vidsyn,

der brat har afdækt sig, hvor Fjeldet skraa-

ner. Norman- Hans. IJøklens Favn. (1912). 8.

Fra Bregninge Kirkebakke paa Taasinge har

man Vidsjmet ud over det hele Øhav og

60 den sydfynske Kyst. HVClaus.DL.16. 2) bil-

ledl.: det at være vidtskuende, fremsynet (2.2)

ell. have udsyn (3). det er næppe rimeligt

længere at betragte „Digterne" som repræ-

senterende Højdemaalet af boglig Dannelse

XXVI. Rentrykt M/i lO.'Sa
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og aandeligt Yiåsyn. JPJacois.(Pol.^yiil904.

2.sp.6). Der var gryende Nysyn paa de gamle
Spørgsmaal om Lys og Mørke . . Det var vok-
sende Yidsyn.TroelsL.BS.1.8. Politisk Vid-

syn, utvivlsom Statsmandsevne var . . spar-

somt repræsenteret. y^oCoMr.DJ/. 77.67. O
-synet, adj. (sj. -synt. se ndf.). som har

ell. vidner om vidsyn (2). paa hans . . Ansigt
er der saa mange skiftende Udtryk, som
fortæller om en erfaren og vidsynet Sjæl.

Lauesen. MF. 183. (han) var en vidsynet

aand. Peter deHemmer Gudme.(1947).138. Kun
hvis den (o: solidariteten) forbinder sig med
Socialismen som vidsynt Idé, kan den føre

Mennesket o^p&d. Bomholt.MS.33. I. -synt,
adj. fvidt-. se ndf.) (oldn. vfds^nn, hvorfra

der er vid udsigt; jf. synt; dial.) hvorfra der

er vid udsigt, ell. som ses, er synlig vidt om-
kring. Bodtomten ligger højt og er et af

de fagreste og mest vidtsynte bosteder på
tingsletten. JBoesen. Snorre Sturlesøn. (1879).
41. Der var vidsynt i Dag ud til Skovnæsset
i Nord. Gravl.VF.14. jf.: *Ud han drog, steg

over Diget,
|
vandred vidsynt Stranden rundt.

KLKristensen.StavnsbundneSange.(1928).51.

II. -synt, adj. se -synet, -søgt, part. adj.

se vidtsøgt.

Tidt-, i ssgr. (i let. 1 og ^ i reglen m.
stød paa 2. led, naar dette er modtageligt der-

for), (jf. vid-; især (i let. 1) fagl. ell. (i

bet.d) [3) af adv. vidt (se III. vid B); i let.

2-3 ofte vekslende m. usammensat forb.; især

i flg. typer: I) i ssgr. m. af,, af sulst. som
2. led, som vidt-masket (se u. I. masket^,

-vinklet ('objektiv (i fotografiapparat)), jf.

-grenet ndf. 2) i sammenskrivninger m. adj.

og adv. (sj. verler) som 2. led, fx.: vidtfor-

skjellige Aander. Vodskov.SS.301. jeg var for

gammel til at vente de forhaabende store Pro-

fiter, og med de smaae kunde jeg ikke vidtkom-
mei mine Udgifter den korte Tid jeg hafde at

leve. Gram.Breve.306. seogs. vidt-aaben. 3) i

ssgr. (sammenskrivninger) m,. (præs. ell. perf.)

part. som 2. led; af det store antal dannelser af

denne art er kun de vigtigste medtaget ndf.,

iøvrigt kan nævnes: vidt-aabnet, -adskilt, -ad-

spredt, -flyvende (forhaabninger), -lydende,

-omfattende, -opspilet, -skilt, -skingrende,

-skinnende, -skyggende, -straalende, -stræ-

bende, -svingende, -udskreget, -aaben,
adj. (jf. vidaabenj. *To Øjne saa vidtaabne
paa den store, store Staå. Rode. D.21. Dam-
peren vugger

I

paa vidtaabent Vand. OZa/

Hans. SL. 47. en vidtaaben Yest. Galsch.H.

275. -befaren, part. adj. (jf. vidfaren/

ThorLa.(Riget.'yiil912.3.sp.2). i sin Ungdom
havde (han) været vidt omkring i Verden
. . Ellers lignede han slet ikke Odysseus den
Vidtbefarne. 7saA;Z)in.Fi^. 75. f -begreben,
part. adj. (jf. vidt begreben u. begreben 1)
meget omfattende; vidtstrakt. (Syrien) haver
fordum været et stort og vitbegrebet Land.
Pflug.DP.879. Borrebye.TF.664. -bekendt,
part. adj. (jf. vidt bekendt u. bekendt l.ij.

Holb.Hh.II.171. Beretning om de vidtbe-
kiendte Molboers vise Gierninger og tappre
Bedriiter. DenViborgerSamler.'/>1781.Till.[8J
(efter det tabte titelblad til Molbo-Fortællinger.

[1781?]). *Fra hvilket Land er du, at ei du
veed,

I

Hvad der er vidtbekjendt al Verden
over? PalM.T. 122. f -belæst, part. adj.

meget belæst. Moth.V147. Mr. Cassini (har)
viist stor Prøve af sin Viit-Belæsenhed.

10 LTid. 1724.419. -berejst, part. adj. (jf.

-forrejst;. Moth.V147. Winth.VI.99. Hans
vidtberejste Bxox. Elkjær.MH.105. -beryg-
tet, part. adj. {ænyd. d. s. (Da.Folkeløger.
Xn.(1932).254) og widberyctet (smst.l2))

lekendt, lerømt ell. (nu kun; 1. Ir.) berygtet

(se berygte 2.3) i vide kredse, viden om. Am-
berg. MO. -berømt, part. adj. (jf. u. III.

vid 6.2/ Holb.Hex.111.3. Disse Damer kunne
nu engang ikke bruge deres Øine uden at

20 tale det vidtberømte Sprog (o: koketteriets).

Kofoed-Hansen.KA.I.119. den vidtberømte
Dr. Freud. Soya.HF. 28. (haandv.:) Lavet om-
tales altid (ved møderne) som „det ærbare",

„det vidtberømte" (osv.). SaU XXII. 663.

-dreven , part. adj. (jf. II. drive Q.i).

Larsen, (udskejelserne) forekom de fleste

vel vidtdrevne. Viggo Christiansen.Chr.VIFs

sindssygdom.(1906).14. Hun gjorde sig de
mest vidtdrevne Forestillinger om hans

30 Utroskab. 4a7)ons.iS'.7 75. -faren, part. adj.

se vidfaren, -favnende, part. adj. (sj.

vidfavnt. Gravl. T.112). (jf. favne 1.3 samt
vidfadmej. Vort Parti skal være vidtfav-

nende. LindsA;ov7fans.G.S(?. en vidtfavnende,
målbevidst og kundskabsrig kulturperson-

lighed. PZesner.B.27. jf.: syv vidtfavnende
Lænestole. EChristians.Hj.5. -forgrenet,
part. adj. I) (jf. u. forgrene 1^ i egl. bet.

Rodsystem vidtforgrenet. 7^ors<0.52. den Del
40 af Planten, der ses over Jorden . . løftes frem

og næres af de vidtforgrenede Rødder. Breum.
(KvBUya913.1.sp.3). 2) (jf. u. forgrene 2)
overf. en vidtforgrenet "lyvehdjxde. [FCHille-
rup.]Testamentjægeren.(1857).33. den gamle,

vidtforgrenede Thottske Æt.CSPet.Litt.540.

Niels Hemmingsens vidtforgrenede latinske

Forfatterskab. OFriis.Litt.339. -forrejst,
part. adj. (nu sj.) som er rejst langt bort ell.

er vidtberejst, en vidtforrejst samler og natur-

so forsker. Edda.XXV(1926).139. se ogs. u. for-

rejse 1. -gaaende, part. adj. (jf. gaa 3.8

leg., 9.1, 11.1 og videre-, videst-gaaendej om
person: Som Naturalist blev (C.A.Jensen)
. . langt mere vidtgaaende end den kølige,

sikre Eckersberg, der aldrig forglemte sig|

se\\.Wilmann.DanskKunst.(1934).38. især om
forhold: (regeringen) udstedte Dekreter af

vidtgaaende lovgivende Betydning. 7/e/im.77.

26. Han passede med sit vidtgaaende Fri-

60 sind ikke ind i de preussiske Embedsforhold.
Bråndes.B.433. en overordentlig vidtgående
overarbejdeise af det ældre digt. AOlr.DH.
11.205. -grenet, adj. (jf. -forgrenet; nu
sj.) I) om træ: hvis grene Ireder sig langt ud.

i
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*En Skovbroders Hytte . .
|
I Ly af et vidt-

grenet
1
Egetræ .. l&ae.Winth.HF.in. 2)

billedl.: vidtforgrenet (2). han var hovedet
for en yderst farlig, vidtgrenet sammensvær-
gelse af fremmede ma,gtei. HOlr.(Aarb.l892.
357). Legemlig Opdragelse er . . et vidtgre-

net Begreb, der omfatter saa forskellige

Ting som Gymnastik, Sport, Sløjd, Svøm-
ning osy.Pol^hl911.9.sp.l. -gribende,
part. adj. (nu sj.) vidtgaaende; omfattende, lo

en så vidtgribende, dybtgående og vanskelig
Undersøgelse. Rask.Br. 1. 78. Folk, der har
Hang til store, vidtgribende Omvæltninger
og til yderliggaaende Reformer. HørMp./.72.
•kendt, part. adj. (jf. videkendt^ kendt
videnom, i vide kredse; ogs. (nu næppe Ir.):

stedkendt viden om. JHSmidth.Haver.76. In-

gen af de andre gamle latinske salmer er

så ofte oversat og så vidtkendt som denne
(o: tedeum). Dania.VII.99. Kræmmere og 20

Hesteprangere . . bedede paa det vidtkendte
Sted.AchtonFriis.JL.1.369. (nu ikke i rigs-

spr.) som tilnavn: Hånd er mage til Simon
vidt kenåt.Moth.V147. Den ved besked
ligesom Tomas Vi dtkj en dt.Znsi.Ordspr.
nr.449. Feilb.

vidtløftig, adj. [vid'lofdi, ivid|løfdi]

\idtlaiti^. Høysg.AG.17. (-f vidtlyftig. Moth.
V147. PAHeib.B.14 — t vidløftlg. vAph.

(1759). jf. viåMtighed. Dumetius. III. 40). 30

adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en (Holb.NF.
1.233. FDreier. CR. 37) ell. f vidtløfte-

lig(en) (Kyhn.PE.70. Holb.DNB.156. Rasm
Winth.S.120). (ænyd. vid(t)løftig, -luftig,

-leftig og (som adv.) vid(t)løftelig(en), sv.

vidlyftig, no. vidløftig; fra mnt. witloftich,

-luftich, mht. witlouftec; jf. mnt. witluft,

vidtløftighed; smsat. af mnt., mht. wit (se

IIL yiå) og en afl. af mht. louft, løb (mnt.

kun i fit. lufte, lofte, begivenhedsrække) , vbs. 40

til mht. loufen, løbe, mnt. lopen; grundbet.:

som løber (strækker sig) vidt (omkring); lig-

nende dannelser er ty. weitlåufig og holl.

wijdloopig)

1

)

(nu sj., og m. overgang til bet. 4.2j om
bevægelse: som gaar til et fjernt sted,

fjerne steder, ell. som beskriver en stor

kreds, bue; lang; udstrakt; vidtræk-
kende. Saa bukkede han med en vidtløftig

Armbevægelse. Pon<.Di2.*/.iii. || især om 50

rejse: lang (og langvarig). Det blir en tem-

melig viitløftig Iieyse.Holb.Ul.1.7. CPRothe.

MQ.II.496. meget tidlig foretoge (skandi-

naverne) sig vidtløftige Søreiser.Blich.(1920).

1.6. Vidtløftige Udenlandsreiser, FiSO.

2) (nu næppe br.) mellem hvis enkelte

dele der er forholdsvis stor afstand,
stort mellemrum; især om skrift: præget

af store mellemrum ml. bogstaverne (typerne),

ordene ell. linierne. En vidtløftig Skrift, eo

Tryk.MO. VSO.
3) som strækker sig over, optager et

stort rum; af stor rumlig udstrækning; nu
især (gldgs. ell. dial.): som danner et stort

kompleks, sammenhængende hele; meget om-
fattende. Skanderborgs slot, liggende ved
en stor og vitløftig søe. Holb.DNB.215.
Hvad vindes ved Verdens vidtløftige Hav?
Stub.40. (han tillod mig) at lede omkring
i hans vidtløftige BMiotheqve.Ew.(1914).
1Y.250. (vognen) forholdt sig . . til vore
Færredsvogne . . som en Krokodil til en
Fiirbeen . . jeg (saa) en Støvdamp, vel

tolv Gange saa tyk og vidtløftig, som den.
Krokodillen og de fire Heste foraarsagede.
Bagges.L.11.22. ethvert Værelse paa den
vidtløftige Borg var Måt.Blich.(1920).XY
18. Hun havde . . vidtløftige Godser at tor-

walte.Brandes.HD.122. Det vidtløftige Loft
.. var Børnenes TnxQleiplads.Kyrre.HH.il.
uegl., om udsigt: (fra taarnet) havdes en
meget vitløftig og lang Udsigt til Søen.
Thurah.B.lOS.

\\ (jf. bet. 5.ij om værks om-
fang, (romanen) bliver to Ark vidtløftigere,

end (den forrige). Hauch.(Hjort.B. 1.244).

4) uden (tydelig) rumlig bet.: som indbe-
fatter meget. 4.1) (nu 1. br.) som omfatter

et stort antal; talrig, de Svevis . . haver
været et meget Vitløftigt Folk. Pflug.DP.
309. den naadige Frue har et vidtløftig Be-
kiendskab, og mægtige Venner ved Hoffet.

Skuesp.VII.226. Bygningerne . . beboedes
(nu kun) af Biskoppen med hans i Alminde-
lighed vidtløftige Hnsstsind. RichPet.Kingo.

(1887).211. D&H. jf.: hendes lange Kjoles

vidtløftige Folder. CBernh. 1. 152. 4.2) som
rummer, omfatter meget; omfattende; vid

(III.6.3); nu især (om sag olgn.): omfat-
tende og kompliceret, indviklet ell. (for)
omstændelig; (især dial.) om arbejde: som
tager megen tid, koster meget besvær; om-
stændeligt og (ell.) vanskeligt, besvær-
ligt, det vilde falde vidtløftigt og besværligt

for Enkekassens Directeurer . . at paatale

slige Forseelser. Stampe. VI. 75. (Salmasius)

besad maaskee den vidtløftigste Læsning,

som et Menneske er i Stand til at naae.

Suhm.V49. (jeg har) sat mig i en vidtløftig

Gjæld. Rask.Br. 1. 120. Min Hu var i hine

Dage henvendt paa Astronomernes vidtløf-

tige Nidenskab.Hauch.VII.361. Det er in-

citerende at følge en vidtløftig Retssag.

ORung.K.217. Jeg kue smænd nok styre

hende (0: en gi. bil); men tilsidst blev det

mig ligegodt for villøvte. iCorc/i.LL.85. ||

(nu næppe br.) om omfang, størrelse. Kam-
mer-Sagerne tillige med Kammer -Viden-

skaberne bleve i en Hast af en vidtløftig Om-
kreds. Schytte.IR.II.24. i vidtløftig for-

stand, i vid forstand (afgrænsning, betyd-

ning). Ordet Kunst og Haandværk blive

ofte tagne i en meget vidtløftig Forstand,

og da er Kunst og Færdighed af eens Be-

tydning. Hallager.62. den nuværende thii-

ringske Mundart (i vidtløftig Forstand).

Bredsdorff.Afh.70. Sibb.Psychologie.(1843).2.

II
(m. overgang til bet. 6.2 oa 6; l.br.) om

person: (for) omstændelig (i sit arbejde).

89*
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Han var ganske af den gamle Skole: sam-
vittighedsfuld, men vidtløftig og langsom i

sin Gieining.Schand.O.I.Sl. jf.: Aaen krøb
blaa og vidtløftig gennem de lysegule Enge.
JVJens.NH.26.

5) spec. og videre anv. af let. 4.2, m. h. t.

skriftlig ell. mundtlig udtryksmaade. 5.1) om
skriftlig ell. mundtlig fremstilling (smaade):
lang; udførlig; nu især m. nedsæt, bet.:

(for) langtrukken, bred, omstætidelig. i"o

(præsterne) skulle ej giøre deris Prædikener
alt for vitløftige. DL.2

—

4—11. Deris Carac-

ter som dræber Folck med vidtløftige Paren-
theseT.Holb.Paars.67. Lad os gaae hen til et

Sted, hvor vi er i Sickerhed, der skal jeg vit-

løftig fortælle alting fra Begyndelsen til En-
den.sa.Mel.IVlO. det er saa vidtløftigt at tor-

kl&Te.HCAnd.(1919).II.72. Forf.s Veltalenhed

. , taber sig i Ordrigdom, i en vidtløftig Bred-
hed. PLMøll.KS.11.248. Drachmanns sidste, 20

uforholdsmæssig vidtløftige, Værk (0: For-

skrevet). EChristians.LH.5. det vil(de) bli-

ve (ell. være) (alt) for vidtløftigt, brugt

som udtr. for at man afstaar fra at fortælle

alt (og koncentrerer sig om noget bestemt):

det vil(de) føre for vidt. Høysg.A0.71. Skuesp.
IY485, at opregne alle Grundene . . vilde

her blive for vidtløftigt. Molb.DH.1.63. D&H.
II

(nu næppe br.) om sprog m. h. t. dets ud-

tryksformer. „Det heder (paa latin) Panis 30

genetivus Pani, dativus Pano, vocativus
Panus, Ablativus Pano." — „Hilleraent Perl

det Sprog er witiøitig." Holb.Er.1.4. det er

en større Dyd ved et Sprog, at det er

kort, i Meningen at udføre, end at det er

vidtløftigt, naar kuns Tydeligheden er den
samme. Høysg.lPr.19. 5.2) om person: som
udtrykker sig udførligt ell. (nu især) for
omstændeligt, langtrukkent. Holb.Intr.I.

5." Jeg har heri været noget vidtløftig, 40

jeg skal være saa meget desto kortere i

det efterfølgende. Kraft.(KSelskSkr.III.259).
være vidtløftig i sin Tale. FSO.

6) (m. h. t. bet.-udvikling sml. udsvævende
u. udsvæve 3) om person: som indlader
sig paa for meget, i for mange forhold;
som ikke kan slaa sig til ro paa et sted ell.

indordne sig under de alm. (borgerlige) for-

hold; især: som er forfalden til svir, spil
olgn. ell. (nu oftest) som har fiere samtidige 50

ell. hurtigt vekslende forhold til personer af

det andet køn, fører et letfærdigt liv; ogs.:

som lever over evne, stifter gæld (ved over-

daadig livsførelse) ; om liv, levevis: præget af

saadanne forhold. Bonden . . har været
temmelig vidtløftig og gjerne besøgt Kro-
husene. Cit.l741.(CChrist.H.161). Horerie (og)

Løsagtighed blev øvet i Fleng . . Grib (ind-

skrænkede) denne sin vidtløftige og liderlige

Leye-M.adide. SchousbøIle.Saxo.lOO. *Papa sin eo

Søn forfærdelig irettesat
|
For hans Vidt-

løftighed og Sværmen Dag og Nat | Med
liderlige Folk og Skiøger.

|
„Siig, Uforskam-

mede, hvad giør du for Optøier! | Hos sligt

vidtløftigt ?&k\"ChrBorup.PM.239. han var
en vidtløftig Herre, som i Spil satte Alting
overstyr. Rowel.Br.300. Schand.BS.373(se u.

udsvæve 3.4^. „Nu har han holdt mig for

Nar så længe med alle sine Kærester og
sine uægte Unger, og nu skal han straffes."

„Ja, han er undertiden lidt vidtløftig, De-
res M&ndV'TomKrist.LA.lSl.

7) (jf. bet. 1) som udtr. for fjernhed i tid,

grad olgn. 7.1) (nu især dial.) som udtr.

for at noget er langvarigt, trækker
længe ud, ell. at det varer længe, før
noget indtræffer, almindelig Oplysning
(er) en Sag, hvormed det endnu seer

vidtløftigt ud. Birckner.

I

II.147. hun har
ligget siden November . . det er vidt-

løftigt med hende. UfF. have vidtløf-
tigt udseende (se I. Udseende 2) ell.

vidtløftige udsigter (se Udsigt sp.630**).

7.2) ^„i dagl. Tale."MO.; nu næppe br.)

som udtr. for en fjern grad af slægtskab ell.

bekendtskab: fjern (3). deres fleste Børn,
saasom endnu uforsørgede maatte skilles ad
hver paa sin Vei. Mig antog en Ven og
vidtløftig Vaarørende. EPont.L.14. (hun) var
en vidtløftig Slægtning af den geistlige

Herre, i hvis Hænder den døende Moder
havde overgivet hende. Gylb.IX.167. „Hvem
er den gamle Bulderbasse?" spurgte hun
sagte. — „En vidtløftig Bekjendt af mig."

CBernh.VII.217. være vidtløftig beslægtet

med En. VSO. 7.3) f som udtryk for, at noget

har en meget fjern forbindelse ell. lighed
med noget. Ey Monsieur, dette er noget vit-

løftigt hendtet, hvad kommer Alexander
Magnus ved vore ComoedieT.Holb.Hex.IV4.
De andre Meeninger . . nemlig at Staden
(o: Bergen) saa kaldes enten af Bær, som
Jord-Bær, eller af Biering etc. synes at være
noget vidtløftige. sa.Berg.2.

vidtløftig-gøre, v. hgo'ra] vbs. -else.

(især jur.) gøre vidtløftig (4.2, 6.1). Jeg skal

ikke vidtløftiggjøre mit Forsvarsskrift med
at anføre Beviser herfor. Cit.l839.(FMLange.

Criminelsager.VI.(1841).211). Domsforhand-
lingen skal . . ikke finde Sted, naar Afhø-
relsen vilde medføre Vidtloftiggørelse af For-

handlingerne. /SaLX/Z.i^^S. -hed, en. flt.

-er. {ænyd. vitløftighed, -luftighed, vidlef-

tighed, mnt. witlofticheit) det at være vidt-

løftig; især i flg.anv.: I) (nu kun dial.) til

vidtløftig 3: stort omfang ell. (i al alm.) om-

fang, størrelse. Til Landets Dyrkning er her

Folk . . nok, saasom Eiendommene ikke er

af nogen YitMt\ghed.Cit.l735.(JySaml.4R.

111.266). Jeg syntes at befinde mig paa en

Sal af stor Yitløftighed.Spectator.146. Her
var et stort Huus, opført i streng mid-

alderlig Stiil, i al sin Vidtløftighed og Ube-
kvemlighed. FT/iisi.ÆM. 394. BornhOS.

||

(jf. bet. S) om omfang af et skrift, man
(kan) bede dem selv forsøge paa at sam-
mensmede et skrift af den vitløftighed

og y&nskelighed. Holb.DNB. 4.* hvor der
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skiftes med Samfrænder, skal Skriver-Sa-
lariura . . erlægges efter Skiftebrevets
Vidtløftighed. Stampe.11.409. 2) (nu næppe
Ir.) til vidtløftig 4(2), 2.1) i al alm.: det

at et forhold er omfattende ell. af et vist

omfang; ogs.: mængde; kvantitet. Vil jeg tale

om Gudsfrygt, giver eders Gunst eaa vel

som eders Dydzirenhed mig Vidtløftighed
af Usitehe.Holb.LSk.1.5. hans Embede er

ikke af større Vitløftighed, end at han selv i'o

. . kand opvarte det.Spectator.90. 2.2) (hvad
der er forbundet med) omstændelighed, store

anstalter, ulejlighed, ubehagelighed, besvær,

vrøvl, kvaler; ogs.: uorden; forvirring; stridig-

hed. Naar nogen Tvist, eller Ueenighed,
kunde indfalde iraellem Forældre og Børn .

.

som Christeligt og best var at kunde uden
Vitløftighed og anden Eftertale i Stilhed

vorde bilagt. DL.2—9—29. For 14 Dage si-

den havde jeg at bestille med en (byfoged) 20

som lod mig sætte, men jeg, for at undgaa
Vitløftighed, sneg mig af Arresten. ^oi&.

Arab.lsc. min Elskov . . lider ingen Mod-
sigelse, og jeg bér dig om, giør mig ingen
Vidtløftighed eller forestillelser. Zowi Grønnegf.

1.46. (Oksenstjerne) lagde immer Vind paa,

at indvikle det Tydske Rige i større Vidt-

løftigheder og Forvirring. iS/angfe.C/tr/Tr547.

at forekomme Vidtløftighed og Ophold
med .. Skib. PZ."/,27S2. P Rasmussen. 30

Blade af mit Liv. (1862). 18. 3) til vidtløf-

tig 6; ogs.: vidtløftig fremstilling, alt for

omstændelig udredning (af et punkt). Een af

de fornemmeste i flocken fortalde ham med
latterlig vidløfftighed det, som P. selv hafde
giort for Kongen. Duwetius.l 11.40. hans pro-

saiske Foredrag . . falder noget bredt, og
lider under en noget snaksom Vidtløftighed.

Molb.EL.187. hans Foredrag (vilde) have
vundet ved Affiling af enkelte Vidtløftig- 40

heåer. Riget.^'/iol912. 7. sp.l det kirkelige

Udvalgs uendelige Talestrøm . . trættede

og pinte ham — man har ikke for intet

Udtrykket „dræbende Vidtløftighed". Bts/top

Fr.Melsen.(19n).372. 4) til vidtløftig 6;

især: uforsigtig ell. letsindig handling; ud-

skejelse, letsindighed (nu især: paa det ero-

tiske omraade). den (0: fornuften) forhindrer

(ikke) Menniskene, at begaae tusinde Daar-
ligheder og Vidtløftigheder.LTid.i74(?. J6(?. 50

jeg haaber endt det er med
|

Al Vidt-

løftighed og ^oy.ChievitzÅRecke.FA.109.
Folk havde fyldt hendes Øren med Mandens
Vidtløftigheder. P£Ben2on.P.S3. || spec. (nu
næppe br.): prekære økonomiske forhold; gæld.

Hånd er i stdr vitlyftighed.il!/o//i.yi47. jeg

. . maae sætte mig i Vidtløftighed paa alle

Kandter, og lisaavelsom du tage hver Dag
til borgs hos Kræmmere, hvad der skal til

Skikkelighed. 7fow? Grønnegf. 7. 48. Det vilde ep

være en meget nem Maade at komme til

et Klaver paa (o: for 200 drachmer), men vi

vil ikke rode os ind i nogen Vidtløftighed i

disse kritiske Tider. CLiith.FA.l 45. || i videre

(især spøg.) anv. man . . kan ikke ret finde
sig i saadanne Vidtløftigheder som en Børne-
flok, ii^^er^•./7. 63. Snart flagrer der (i bog-

vignetterne) Baand, som i Karakteren følger
en Schwabachers Vidtløftigheder, snart snor
en Ranke sig om en Stav. Bogvennen.1927.
170.

vidt -rejsende (Goldschm.VIII. 354)
ell. -rejst, part. adj. (1. br.) som rejser ell.

er rejst langt bort. Brevet . . bar Præg af at
have vandret langt om for at finde den Vidt-
rejstes Sitor.Goldschm.1. 343. de vidtrejste

Skippere. GSchu,ite.(Norden.(Kbh.).1904.143).

-rækkende, part. adj. (jf.l&ngt-, videre-

rækkende^ som har stor rækkevidde; fx. om
blik, udsigt: (fra bjergtoppen) maatte der
være .. vidtrækkende Fjærnsyn.MCo^n.
VH.3. Skansebakken . . fra hvis Top Ud-
sigten er endnu mere vidtrækkende og stor-

artet end fra Slettebjerg. A'A'teisen.Z/æreaar

ogLærerkaar.II.(1930).4. \\ uegl. en Mand
med vidtrækkende og gode Kundskaber.
Schand.0.1.59. en Begivenhed . . berørte

ham (0: HCAnd.) meget pinligt, og , . havde
temmelig vidtrækkende Følger. Cit.l898.(HG
And.SL.46). drage vidtrækkende Slutninger.

AaDons.MY.80. -skue, et. d.s.s. Vidskue;
iiær brvgt som navn paa højtliggende gaarde,

se JlaCour.Da.Gaarde.U (1908).reg. Sledn.

in. 99. -skuende, part. adj. (jf. Vid-,

Vidtskue^ som ser langt, i en vid omkreds,

(hun) drejede sig nogle Gange vidtskuende
om sig selv (0: for at se efter kæresten). Hans
Povls.HF.74. jf.: et rankt Træ med stille

Blade og vidtskuende Krone. EChristians.

Hj.302.
II

især billedl. (jf. IV skue 2,.i).

Leth.(1800).218. vidtskuende Statsmænd af

den Slags, der planlægger deres Politik langt

ud i Fremtiden og nøje regner ud, hvordan
det ene følger af det andet. Hørup.IL218.
(Sv.) Grundtvigs vidtskuende syn. AOlr.DH.
L339. -spredt, part. adj. ft vid-. vAph.
Nath.VIII.276). spredt med store mellem-

rum ell. spredt over et stort omraade. Moth.V
147. vidspredde FMter. vAph.Nath.Vin.276.
Hændernes vidtspredte Fingre. JohsBrøndst.

(PoUU1944.10.sp.2).
II

især (billedl): som
forekommer paa mange forskellige steder ell.

er udbredt til vide kredse. Næppe i nogen
anden Nation finder man en saa . . vidt-

spredt selvkritisk Sands som i xor. DagNyh.
^'/iol913.1.sp.l. Ingen Møje synes Saxo at

have sparet sig for at opspore dette vidt-

spredte Stoi.OFriis.Litt.70. -spanden,
part. adj. (jf. spinde noget vidt u. II. spinde

4.1^. disse stykker er vidtspundne mysti-

fikationer i datidens mAnér. F Brandt. SK.
454. (Ulfeldts) vedholdende og vidtspundne

Landsforræderi. HBrix.DD.42. -spæn elen-
de, part. adj. som spænder (I1.6(.4)) vidt

(se u. III. vid 6 og (især) 10^. Mirabeau
kastede sig ind i en Række vidtspændende

Vl&ner. Fridericia.NH.L 57. (et) vidtspæn-

dende Jordskælv. Dannebrog.**h»1908.1.sp.5.
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Penne sunde, livskraftige, vidtspændende
Natur (o: Jesus). KMunk.OS.56. -strakt,
fart. adj. (nu næppe br. vid-. Lodde.NT. 369.

Rahb.Synt.171. Molb.DH.11.208. OpJB.'VII.
350). I) (jf. u. II. strække 6.4-5j i egl. bet.,

om rumlig udstrækning. *Hver Egn paa den
vidtstrakte Jord. Pram.Stærk.150. det vidt-

strakte russiske Rige. Holst.IV197. *Hedens
vidtstrakte Flade. Skjoldb. (III Tid. 1897/98.
540). 2) (jf. II. strække Q) uegl. 2.1) som lo

indbefatter meget; (meget) omfattende. Et Men-
neske af viidstrakte Begreb giør et værdigt
og retskaffent Menneske; betragt guddom-
melige Ting, saa bliver du selv guddommelig.
Lodde.NT.369. Gjellerup har med stor Energi
samlet sit vidtstrakte Materiale. Vodskov.SS.
245. Senecas Forfatterskab er vidtstrakt.

BilleskovJ. II. 1.206. 2.2) (nu næppe br.) vidt-

rækkende (især: om ell. m. h. t. følger). *et

ubetænksomt Svar
|

. . vidtstrakte Følger 20

haT.Rein.235. *Vidtstrakte Ting er nu i

Værk og Giære,
|
Vort Keiserhuus vil voxe;

det som Fadren
|
Glorværdig har begyndt,

vil Sønnen enåe.Rahb.VT.175. f -stræk-
kende» part. adj. (ænyd. d. s.) I) d. s. s.

-strakt 1. Jordens største Kæmpe-Sønner,
de viidtstrækkende og høitstigende Bierge.

Lodde.NT.36L 2) d. s. s. -strakt 2. om den
øfrige vidtstrækkende Frihed for saa mange
Lande, Provintzer og Stæder, uden for Sver- 30

rige, blef skarp og mangfoldigen disputeret.

Slange.ChrIV.1334. Siele, som i deres vidt-

strækkende Tanker høre det Almægtige Bliv

ved Verdens Skabelse, og den sidste Basunes
Lyd ved dens Undergang! Lodde. iVT.i84.
-svævende, part. adj. {vel efter ty. weit-

schweifig; egl.: som strejfer vidt omkring;
især O) om tanker, planer, fremstilling olgn.:

vidtgaaende; vidtløftig; især m. bibet. af no-

gen løshed, tilfældighed ell. virkelighedsfjern- 40

hed ell. (m. h. t. fremstilling) digressioner
, for-

tabelse i vide udblik olgn.; om person: hvis

tanker, planer ell. fremstilling er af denne art.

Amberg. jeg var . . overmaade ordrig og
vidtsvævende i mit Foredrag. JFibiger. Liv.

183. noget uheldige og vidtsvævende Lig-

nelser. JSrandes.X.275. Egedes vidtsvævende
Koloniseringsplaner. Bobé.HE.116. -syn,
-synt, se Vidsyn, -synt. f -søgt, part.

adj. ^vid-. se ndf.). (efter ty. weitgesucht) 50

som er søgt langt borte, samlet fra fjerne

steder; i videre anv.: som har en fjern til-

knytning til noget, er „langt ude", ell. som
er drevet for vidt, overdreven olgn. hans
efterladte Haandskrifter (er) deels paali-

delige Afskrifter af mærkværdige Brev-
skaber, deels vidtsøgte Udtoge af mang-
foldige Kilder. Mall.SgH.609. vidtsøgte og
langtrukne Indiald. NyerupRahb.IV351 . Den
yderlige Føjeligheds Misbrug og den alt 60

for vidsøgte Omhyggelighed. u^pi*!. BO. 225.

-udbredt, part. adj. se u. udbrede 6.3.

-udseende, part. adj. (efter ty. weitaus-
sehend; nu næppe br.) I) om person: som ser

langt ud i fremtiden, har vidtgaaende planer
olgn. en vit-udseende Mand, der havde Lyst
og Villie til at formeere sin Rigdom ved
Handel. Holb.Hh.1.308. 2) om plan olgn.:

vidtgaaende; vidtrækkende. Hrz.III.44. Spa-
nien (var ikke) en Magt, der gjøs tilbage

for vidtudseende Vlaner. Fridericia.DPH.16.

3) som er af vidtrækkende betydning og (ell.)

kan faa vidtgaaende, uberegnelige følger, blive

farlig; ogs. i al alm.: uheldsvanger; risikabel;

farlig, en farlig og vidtudseende Sag. M/J.
1706.146. disse nu værende farlige og vidt-

udseende Tider. Slange.ChrIV706. Han kaldte
Hamborgernes Forholdsregler vidtudseende
og ubetænksomme. jPndenaa.Z)P^.i57. 4)
som er langvarig, trækker i langdrag; som det

har lange udsigter med. den usandsynlige
eller vidtudseende Gienkorast. Bagges. L.II.

208. vidtudseende Udsigter til at kunne eta-

blere et Hjem som Familiefader. Jc/PaZudan.
Er.142. -udstrakt, part. adj. (nu l.br.)

d. s. s. -strakt 1. * Himlens vidtudstrakte
Hvælving. Tro;;ei./Z.96. *For ret i Nattens
klare Tryllelys

|
At vise mig den vidtud-

strakte Jord. Oehl. 1. 118. de vidtudstrakte
nordiske Lande. LJac.RH.9.

\ Vid-tørst, en. (til I. Vidj stærk vide-

lyst; videtørst. Kaalund.421.
Vi«iunder, et. [ivi6|On'8r] ell. (højtid.,

nu sj.) [ivi8|Un'8r]. ^f Vedunder. Moth.U61.
Holb.Bars.I.l. J Sneed.VI.lll. KritiskJour-

nal. 1774.224). flt. -o ell. f d. s. (Holb.JH.
11.298. Rahb.Tilsk.1791. 467. Grundtv.SS.I.

272. jf. MO.). (ænyd. d. s., glda. widundær,
withundher (5Mos.7.19 og 13.1 (Glda Bib.).

GldaKrøn.84) , sv. vidunder, fsv. vidhundher,
no. vidunder (no. dial. ve(d)undr^, isl. vi6-

undur (i forb. verSa a6 vidundri, blive til nar,

spot); af VI. ved og III. Under og vist egl.:

det at forbavses ved (at se, møde osv.) noget,

ell. noget, man undrer sig ved at se)

I) (jf. III. Under 1; nu kun dial.) for-

undring; forbavselse; det at vække stor

opsigt; mere konkr.: hvad der vækker
opsigt, virker meget pnafaldende og
(ell.) haanes, spottes, bliver til spot;

spec. om person, der er til nar, genstand for

spot; naragtig person (jf. Esp. 386 u.Yi-
ner^; ogs. om drilagtigt, ondskabsfuldt menne-
ske (UfF.); kun i mer ell. mindre faste forb.

Vedunder . . en nar, som alle peger fingre

ad.Moth.U61. jf.: Man saa paa ham, som
paa et Vidunder. MO. være, anses, hol-

des for et vidunder: Mo<J'j.f762. Han gaaer

og er et Vidunder for alle Folk. Høysg.S.44.

paa det en stakkels Tøs, som ikke er værd,

at en saa fornemme Herre skulde bekymre
sig om hende, ikke skal blive et Vidunder
for den Adelige Stand alleene fordi hun
ikke kand forsvare sig selv. Pamela. 1.282.

(Grundtv.) blev af hans tidligere Samtid
raiskjendt og anseet for et utidigt egen-

sindigt, modstridende Vidunder af Forfatter.

Dannevirke.1839.186. gøre vidunder af,
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forbavses over ell. gøre nar af. Mange Ting
ere saaledes bleven nu om Dage gemeene,
som man tilforne loe og giorde Vidunder
af, naar de fortaldes. Gram.(KSelskSkr.III.
310). *Man stort Vidunder giør i Bristol

af en Stakkel,
|
Som daglig tykker drøv. Er

det vel et Mirakel?
|
Man har jo meer end

nok udaf Drøv-Tyggere
|
Blandt trættekiere

Folk. ChrFlensi. DM. 1.119. jf. Esp. 386.
||

især efter præp. til. (de) førde ham til Spott
og Vidunder igiennem Gaderne. Holb.Kh.409.
(min) Lignelse (skal) blive staaende til et

advarende Exempel, til et Vidunder, til en
Skræk og en Ahkye.Ew.(1914).IV281. *det
var ham, der blunder,

|
Som i Nord, til

stort Vidunder,
|
Stødte først i Hejmdals

Lut. Grundtv.PS.V1.559. i forb. som blive,
gaa (Høysg.S.44. Wiwet.EL.ll. jf. Esp.386),

gøre, have (Høysg.S.42. jf. Esp.386) (en)

til (et) vidunder (dial. til vidunders, jf.

Esp.386). hånd haver ført os en Ebræisk
mand paa, at giøre os til vidunder (1871:
drive Spot med os). lMos.39.14(Chr.VI).
han er nu bleven til Vidunder i vor hele

Familie, har og knap det tørre Brød i Huset.

EPont.Men.III.13. Gjøre sig til Vidunder
for hele Verden. UfF. \\ alle ell. hver
mands vidunder. *(hun) Har mig til alde

Mands Vidunder gjort, og Latter. LTMm.
Poet.272. den sidste af Slægten . . skulde

være gal og afsindig, og hver Mands Vid-

under. LTid.i729.i9.

2) hvad der forbavser en i højeste grad ved

sin mærkværdighed, ejendommelighed ell. stor-

slaaethed, sjældne egenskaber; under (IIL2).

2.1) (m. overgang til bet. B) i al alm., om
meget mærkværdigt ell. storslaaet forhold,

mærkelig ell. storslaaet hændelse, oplevelse.

Jesus! dine dybe Vunder
|
Og din smerte-

fulde Død,
I

Som din Kærligheds Vidunder,
|

Trøster mig i al min lSiød.SalmHj.209.1. De
Videnskaber derimod, som Almuen ei før

har hørt tale om, anseer den for Vidunder,

for sælsomme, for farlige Ting. Suhm.1.279.

Abraham sukked dog i Løn:
|
„Til Graven

brat vi stunder,
|
Føder mig Sara nu en

Søn,
I
Det er et stort Vidunder !"GrMnd<t>.>S'S'.

11.45. Islams udbredelse over de omliggende

lande er et af verdenshistoriens vidundere,

JohsPed.AB.15. || være (som) et vid-

under, (jf. bet. 4) være noget yderst sjældent

forekommende; være et særsyn, det (var) som
et Vidunder, naar en Mand skred til saadan

Yderlighed. Engelst.Qvindekj.195. der er saa

tørt i Jødeland, saa Vand er et Vidunder
for Folk dernede. KMunk.OS.114. 2.2) natur-

fænomen ell. skabning af meget mærkelig,

ejendommelig art; især: væsen af mærkelig

skabning, spec. (nu næppe br.): monstrum;
uhyre; vanskabning. Holb.Bars.I.l (se u.

IIL Under 2). *Fugl Fønix han er et

Vidunder stort,
|
Paa Jorden han haver

ej Mage. Grundtv.PS. VI. 294. *(den lille

mus saa) Et skrækkeligt Vidunder (o:

en hane) . . \ Fra Top til Taa en slig Ge-
stalt,

I
Som Basilisken er Biimalt.Winth.il.

246. Niagara er et af Verdens Vidundere.
VSO. Naturens Vidundere, tidsskrifttitel.1932.

jf.: Buris kunde ikke se det (o: toget) mere, det
gik ind i Vidundernes Land (o: solnedgangen),

hort.JVJens.D.6. 2.3) om levende væsen, især
menneske, med sjældne evner, stor begavelse

ell. af største fuldkommenhed, ell. om menne-
10 skers værk, gerning, der er udtryk for disse

egenskaber, noget storslaaet. disse Mænd have
været Vedundere i den lærde Verden. Kritisk

Journal.1768.87. Der er skeet Vidundere af

Tapperhed . . næsten i to Timer har ni

Kanoner værget sig mod halvfemsindstyve.
Hauch. 1. 478. Qvinden, Skabningens Vid-
under. Zier/(;.y/.73. hele Raadhusets Faijade

er et Vidunder af Faner og Blomsterguir-
lander. £mi?i2asm.BH.9<?. Ved sin følsomme

20 Kolorit og sin sarte, nervøse Behandling
. . er dette Pigehoved et lille Vidunder. £i-

ling.RP.30. en Nonne, der er et Vidunder
til Straafletning. Marcus. Leonardo.(1940).50.

(iron.:) Tora: „. . Der sidder jo Vidunderet
og sover." — Anna: „Det er ikke kønt at

kalde sin Mand for Vidunderet." — Tora:
„Vidunderet er et mildt UdtrykV Rode.K.
11.10. jf. af A13 slutn.: Var det ikke paa
Skanderborg det Vidunder af Hane var at

30 see, som vandt Seier over alle de andre.

Ing.EM.II.lOO.
|| (jf. u. IIL Under 2 samt

bet.3; l.br.) i forb. gøre vidundere, gøre

stor virkning, bringe store resultater; gøre

underværker. Kuren har gjort Vidundere.

DSH.
II (jf. u. IIL Under 2 slutn.:) alle

Vidunderes Vidunder Monna Lisa.Bron-

des.MB.157.

3) (nu kun m. overgang til bet. 2 og 4t)

mirakel; undergerning; jærtegn; under
40 (IIL3); ofte (jf. u. bet. 2.b) i forb. gøre

vidundere. Josephus vidner, at (jøderne)

bleve ogsaa nedslagne af adskillige Vid-

under, som paa samme Tiid skeede. Holb.

JH.II.298. *Ja, Vorherre 1 hvem udgrunder,
|

Hvem kan tælle de Vidunder,
|
Du har gjort

saa m3inge\nnd.Grundtv.SS.I.272. Moses og

Aaron gjorde alle disse Vidundere (Chr.VI:

underlige ting; 1931: Undergerninger^ for

Fha,ra.o.2Mos.ll.lO. i sammenligninger (jf.

50 bet. 4): frelses som ved et Vidunder. DÆ^.
4) bet. 2-3 brugt m. afsvækket bet. som udtr.

for noget helt overraskende, uventet,

usædvanligt olgn. 4.1) i forb. det var et

(helt, rent) vidunder, at (osv.). det var

et Vidunder, at han ikke havde brækket
Ua\sen.Schand.IF.233. Det var et reent

Vidunder, at vi slap heelskindede derfra.

VSO. 4.2) t * forb. det er intet vidunder
for en, det kommer en ikke overraskende.

60 *„AhI Lise," sagde han . .
|

„Meer end min
Frues Mund, Din sød at kysse paa | Jeg

finder." — „Det er ei for mig Vidunder,"
|

Var Lises Svar, „det har jeg hørt fortælle

før." Wess.112. FGuldb.DS.*(1813).170.
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Vidunder-, i ssgr. fivi6(|)on(')3r-] ell.

(højtid., nu sj.) ['vi6(|)unn9r-] ell. (mindre br.)

[vié'on'ar-] af Vidunder 2-3 (jf. Under- A^;
som eksempler paa tilfældige dannelser kan
nævnes: Vidunderbøger som Robin Hood,
Ivanhoe, Ben Hur og Quo vadis. JohsBrøndst.

RU.76. *i vor Tidsalders Poesie,
| ved Kunst

erstattes,
|
Hvad der af Hedenolds Vidunder-

mørke fattes. Bagges.Gieng.l31 . en lang straa-

lende Roulade . . blev slynget ud fra hendes i'o

(o: en sangerindes) Vidunderstrube. Leop.flT.

86. *0 Vidunder-Tro!
|
Du slaar over Dybet

din gyngende Bro.Grundtv.SS.IV322.
\\ for-

uden de ndf. medtagne ssgr. kan nævnes be-

tegnelser for hvad der virker paa mirakuløs

maade, giver uventet gode resultater (jf. Mi-

rakel-^, som Vidunder-balsam, -drik, -elek-

sir, -kilde, -kur, -læge, -middel, -pulver samt
betegnelser for redskaber, apparater, der virker

paa en særlig snild maade, som Vidunder- 20

gryde, -kamera, -ring (til et gasapparat),

-værktøj, -bakterie, en. (fagl.) d. s. s.

Mirakelbakterie. Sal.III.209. Klinisk Ordbog.

(1921).27. -barn, et. (jf. Mirakel-, Under-
barn^ barn, der i udvikling er langt foran
sine jævnaldrende; især: barn, der viser stort

talent paa det kunstneriske ell. videnskabelige

omraade. S&B. HKaarsb.F.13. (Hugo Gro-

tius) var et af de videnskabelige Vidunder-
børn, kun 15 Aar gammel blev han Doctor 30

iuris. JohsSteenstr.su. 65. (spøg.) om voksen:

det kosmopolitiske Vidunderbarn Jens Bag-
gesen.Friis-Møll.ToLøver.(1943).29.

||
(sj.)

om mærkelig skabt barn.TroelsL.'VlII.29.

•blomst, en. (jf. -plantej underblomst. *en
Frilufts-Alf (der) holder med et: „Lugt!"
mig under Næsen, en dejlig duftende Vid-

underblomst. DracÅw.FÆ.33. især S(: blom-

sterplante af slægten Mirabilis (jalappa) L.

HavebrL.*! 1.263. -dejlig:, adj. (nu 1. br.) ip

underdejlig. Nans.JD.194. et vidunderdejligt

Kvindehoved fra Athens Akropolis. Beckett.

VK.61. -dreng, en. (1. br.) dreng, der er

vidunderbarn. FrPoulsen.RK.195. -dyr, et.

(zool.) mærkelig skabt dyr, bl. a. om dyr, der

baade er han- og hunkønsvæsen. VoreSygd. I.

272. -knold, en. (gart.) d. s. s. -løg. Joh
Lange.Pl.(1949).75. -kraft, en. (jf. Under-
kraft ; nu 1. br.) kraft, der er (ligesom) under-

gørende. *(en) kostbar Talisman, | Med 50

Vidunderkraft begavet. Beyer. DG. 68. Vita-

minernes og Hormonernes Vidunderkræfter.
NaturensY.1944.400. CJ -lan<l, et. under-

land (1); eventyrland; ogs. uegl. Bagges.L.I.

304. Poesiens Vidunderland. Vodskov.SS.58.
et Vidunderland for alle Børn og Vide-

lystne: Den zoologiske E.a,ye.ORung.(Danm
HVC.142).
vidunderlig:, adj. [vib'on'arli] ell. (nu

sj.) [viS'un'arli] adv. -t ell. d. s. ell. (f) eo

-en (5Mos.28.59; 1931 afvig), {ænyd. d. s.

(HMogens.); af,, af Vidunder; jf. underlig)

I) (nu næsten kun bibl. ell. m. overgang til

bet. 2) som har ell. skyldes, vidner om overna-

turlige kræfter; som udfører ell. sker ved mirak-
ler; underfuld; underlig {11.1). II

om væsen.

Jud.16.16 (se u. II. underlig l.i^. || om ting.

Aladdin og den vidunderlige Lampe.
bogtitel.1873. Brandes.Ibsen.(1898).16. || om
foreteelse, især handling. Denne Skare be-

spiste han (0: Jesus) vidunderligen med
faa Levnetsmidler. Mynst.Bispepr.(1852).31.
Fødsel kun af Vand og Aand

|
Løser Synds

og Dødens Baand,
|
Kun i den oplukker sig

|

Ved et Ord vidunderlig
|
Dørren til Guds

HimmeriglGrundtv.SS.1.165. Farens Afgjø-

relse skulde . . hjælpe mig lige saa vidunder-
ligt som den hjalp Røveren paa Korset.

Kierk.X.263. jeg saa et andet Tegn i Him-
melen, stort og vidunderligt (1819: forunder-

ligt; 1948: undcTi\ildt).Aab. 15.1 (1907). du
(0: gud) er stor og gør vidunderlige (1871:
underfulde; Ting. Ps.86.10 (1931).

2) (jf. underlig 2) som forekommer en

næsten overnaturligt ell. ufatteligt ved

sin storslaaethed, fremragende egenskaber ell.

ved sin uforklarlighed, uventethed, usandsyn-
lighed; især: som gør et overvældende indtryk

paa en, betager en, vækker ens begejstring;

(dagl.) ofte som et stærkt, overdrevent udtr.

for: skøn, dejlig olgn. kiæmpende med vid-

underlig Standhaftighed en . . haabløs Kamp.
Engelst.Wien.280. *Vidunderligst af Alt paa
Jord

I

Er Jesu Christi Rige.Grundtv.SS.il.

398. paa et tredie Sted vise Kunstryttere

og Kraftmænd deres vidunderlige Færdig-
heder. Winth.Morsk.95. Blandt alle menne-
skelige livsytringer må sproget vistnok siges

at være den, der til alle tider har stået som
den mest vidnnderlige.VilhThoms.Afh.I.S.
ikke skal en saa skøn og vidunderlig Dag
gaa hen uden at jeg betaler enhver sit.

Wied.Cikf.67. *Hvad i Alnaturens Rige
|
er

som Skønhed, skønne Pige,
|

Øjenslyst,

Vidunderlige! jyJens.Z)i.*ii5. et vidunder-

ligt udsyn, se Udsyn 2. (nu næppe br.:) han
bad til Gud og gik, vidunderligt at sige

(0: saa mærkeligt det lyder), gjennem den
stride Strøm. Cit.l851.(ChrPed.II. 510). \\

substantivisk: det vidunderlige. En ufor-

klarlig Harmonie mellem det Naturlige og

det Ethiske, mellem Naturbegivenheder og
historiske Begivenheder anerkjender man
i det „Vidunderlige" (mirabile), et Begreb,

man ofte har villet sætte istedetfor det egent-

lige Under (miracnlum). Mart. Dogm. 261.

Ungdommen venter . . altid det vidunder-

lige. ErikMøll. (Krigenl939-1945.L(1947).20).

II
knyttet som grads-adv. til et adj.; (dagl.) i

videre anv., som udtr. for en meget høj grad:

vældig. En Moder seer vidunderlig dybt.

Goldschm.Hjl.il. 744. et vidunderlig kjed-

sommeligt Brev. YKorfitsen.TO.il.59. en ung
vidunderlig skøn I>arae.Wied.CM.104. Om
Kirsten gifter sig med Rasmus eller Anton,

lader Tilskuerne vidunderligt ligeglade. Poi.

y1^1942.7.sp.3.
3) (jf. underlig 3 ; dagl.) som iron. ell. spøg.
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anv. af bet. 2: (højst) mærkelig, løjerlig,
snurrig, den vidunderlige Henrik Schar-
\mg. Brandes. Br.1.50. Det er jo en ret vid-

underlig Tanke, at de danske Konger skal

have tænkt saaledes. KrErsl.AA.128. Høj-
skolens vidunderlige Melange af hul nor-
disk Mytologi og familiær Kristendom. JV
Jens.AH.76.
Vidunderligr-hed, en. fit. -er. det

at være vidunderlig; ogs.: noget vidunder- {o

ligt. I ) (nu kun m. overgang til bet. 2) til

vidunderlig 1. et Eventyr med behørig
Vidunderlighed. Hjort. Krit [At. IL 145. Marie
Grubbe havde aldrig før havt Penge at raade
over, og derfor syntes det hende . . som om
selve Vidunderlighedens Ønskekvist var lagt

i hendes Haand. JPJac./.223. 2) til vid-

underlig 2. hun blev ikke træt af at høre
hans forelskede Ord om hendes Dejlighed
og yidnnderligheå. EBrand.UB.124. Der var 20

fuldt af stolte Kongepalmer, ildrøde Hibiscus

. . og af mange andre Vidunderligheder.

C Skovgaard-Petersen. MinArbejdsdag. (1939).
89. 3) (især dagl.) til vidunderlig 3. Alle

de Vidunderligheder, som (forskeren N. N.)
faar ud af Forleningen i 1663, er tilstræk-

kelig belyste. KrErsl.AA.78. andre Vidunder-
ligheder om Trekanter, hvis Vinkler er Nul.

LJac. 12 Epistler. (1928).70.
Yidnnder-Iøg^, et, en. (jf. -knold; 30

gart.) (knold af) planten Sauromatum gutta-

tum Schott. (knolden kan uden at lægges

i jord (ved varme) udvikle blomsterstand).

HavebrL.*II.731. -net, et. (med.) net af

mindre grene, hvori en pulsaare ell. vene op-

løser sig for igen at samle sig i en hovedstamme
(Rete mirabile). Schouw & Eschricht. DP. 22.

Sal.*XVIIL305. -plante, en. spec. 2( d.s.s.

-blomst. VoreSygd.I.200. O •skøn, adj.

(jf. II. underskøn;. S&B. TroelsL.XlV.lW. 40

vidunderskønne Toner. BerlTid.*/sl940.Aft.9.

8p.4. -NTulst, en. (med.) svulst, der er op-

bygget af mange forsk, slags væv (og ikke som
andre nydannelser af et enkelt væv); teratom.

VoreSygd.IlI.354. \ -sygf? (^^j- som undrer
sig over alt, finder alting mærkeligt. Bagges. L.

1.12. -træ, et. (^jy. wunderbaum; jf. Under-
træ 1 ; navnet henlyder vistnok til Jon.4.6; nu
sj.) 2( olieplanten Ricinus communis L, krist-

palme. H Jager. Blomsterhaven, (overs. 1878). 50

172. GJ -verden, en. Botanikeren vil her

(0: i Armenien) finde en ny Vidunderverden.
BerlTid."/7l833.1.sp.2. Under en saadan
Himmel er Byen en Vidunderverden. TiiMMnA;.

S.14. om fantasiverden: Vidunderverdenens
blot fra Indbildning til Indbildning van-
drende Drømbilleder og Skygger. Bagges.

I Danf.1.359.

Vidve, en. se Vitve.

vifl-øret, adj. (vet.) om hest: hvis ører eo

er vidt ansatte (se III. vid 8.2^. Viborg &
Neerg. HB. 54. Il Goldschmidt. Hestens Ydre.

. (1892).205.

I L "Vie, en. se I. Vide og Vidie.

II. Vie, en ell. (se ndf. 1. 12) et. ['vi'a]

(X Veje (Veyhe). se ndf.). flt. -r. {ænyd.
me, weie; fra (ved forkortelse af) mht. ge-
wie, gewige, nht. geweih(e), gevir, vel ved
tilknytning til vie, gren (se Vidie 1; sml. I.

Gren 2), hvorved ordet i dansk i reglen fik

bet.: (enkelt) tak, forgrening, og i flt. brugtes

om helt gevir (det yngre ord Gevir synes at

være en omdannelse af denne flt. efter ty.

geweih(e);; nu kun herald., jf. Hjortevie)
tak (II.2.1); ogs.: gevir. Moth.Vldl. et me-
get stort Vevhe, eller Horn .. af et Els-

Dyr. Thurah'B. 27. Sandvig.Edda. 1. 137. et

Hjortehoved med Krucifix mellem Vierne.

Da. Slotte og Herregaarde.il.(1943).40.
III. vie ell. vi. v. ['vi-a ell. (nu alm.) \i^

præs. -er (sj. (skrevet) vir. E Brand. S. 7)
[hiHa)r]; præL-eåe ['vi'ada]; part. -et ['vi'oi

ell. 'vi^a^]. vbs. -else (s. d.). (æda. wighæ,
wighia (DGL. 1. 823), wiæ (smst.822), run.

(præs. konjunktiv) wigi, sv. viga, oldn. vfgja,

jf. got. weihan, oht. wihen; aH. af et adj.:

got. weihs, hellig, oht. wih; jf. II. Vi, Virak)

I) (jf. indvie 1; især O ell. højtid.) m.
tings-obj.: gøre noget helligt (til religiøs

brug); give noget overnaturlig kraft (ved

en religiøs handling). Moth.V162. Ew.(1914).
11.170. *Mit Sværd er viet af den hellige

Fader. Hrz.KRD.91. Hlaatbollen med det

viede Blod i det hedenske Gudehov. //enry

Pet.NG.55. Saltet til Rottebrug tænkes kir-

keligt viet forud . . nemlig til Brug ved Bar-

neda&h. FOhrt.DasignedKrist—. (1927). 352.

jf. bet. 2.3 : Naar med idel Fylderier | Ægte-
skabet vies ind. Brors.7 7. \\ i forb. m. til

ell. hensobj., navnlig angivende formaalet med
handlingen ell. den, i hvis tjeneste noget stilles.

Viet har Asa-Loke til Mord min Offerkniv I

Oehl.XXXI.235. du maa sønderknuse mange
Folk, og . . jeg kan vie Herren deres Bytte
(Chr.Vl: sette deres vinding i band til

Herren; 1931: lægge Band paa Byttet for

l^erren). Mich.4.13. et af Danmarks vig-

tigste Offersteder . . var viet til hans (0:

Odins) Ære.HenryPet.NG.104. *(han) vi ed
Festens Bæger ind til Thor.Oe})l.XXIV168.

II
viet jord, kristen jord. 1 min Bedstefars

Dage maatte saadan nogen ikke komme i

viet Jord. KMunk.H.81. SprKult.XV111.29.

vegl.: Den Have er vokset sammon med det

lille Hjem .. den er viet Jord. HeeAnd.AH.
13.

II
m.h.t. kirke olgn. EllenJørg. 11.113. et

lille Kloster, viet den Helligaand./saZcDm.

FF.152. Kirken siges i pavebreve at være
viet til S. Clemens. DanmKirker.VII 1. 449.

Vie en kirke ind. Moth.Vldl. \\ viet vand,
d.s.s. Wievand.smst.162. Præsten overstæn-

kede dem (0: soldaterne før et slug) med vicd

Vand. Holb.Kh.499. om vandet i døbefonten:

Fonten med det viede Vand i den kristne

Kirke. HenryPet.NG.55. LCNiels.SmS.76 (se

II. Vand 4.6).

2) m.h.t. person: ved visse religiøse hand-
linger ell. højtidelige ceremonier ind-

XXVI. Kentrykt "/, 1952 90
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vie (2.1) ell. hestemme til noget. 2.1) i al olm.

Eebr.2.10(Chr.Vl; 1819: indviej. *Tidlig viet,

uden egen Villie,
|
Leved . .

|
En huldsalig

Mø bag Klostrets Muur.OeM.ZZ/Y225. Der-

paa „viedes" Barnet. Ogsaa dette kunde gø-

res forskelligt. Nogle nøjedes med at korse

Barnets Pande og Bryst. Andre gav det lidt

Mel eller Salt og Brød paa Tungen. TroelsL.

VII1.34. Paa denne Maade (o: ved nav-

net) viedes Personen til Gudens særlige

Beskyttelse, denne værnede ham mod Farer

og Snarer, gav ham et langt og lykkeligt Liv.

HenryPet.NG.39. jf. helgenvie: vie en til

Helgen. DÆjy. || om ofring olgn. Det er

„Mannblot" til Odin, der træder frem, naar
Kong Erik vier ham Styrbjørns Hær, og
naar Røst (o: Odin) hos Saxo helbreder den
saarede Sigurd Snogøje, mod at han vier

Odin de Mænd, han dræber i Ksiinp. Henry
Pet.NG.90. m.h.t. offerdyr: *Lam eller Buk
vil vi vie til Fa.\å. StSprO.Nr.70.19. || vie
ind. *Vie mig til din Tempel inå. Brors.55.

*Du den Fromme signer, vir ham ind,
|

Jahve, med din Naades Fa,nåehinå. EBrand.
S. 7. 2.2) (jf. bispe-, præstevie^ ved en høj-

tidelig handling hellige en person til at ind-

tage et kirkeligt embede; ordinere; indvie.
Holb.DH.II.241. Biskop Ramus blev viet.

Luxd.Dagb.1.186. *Er ei Guds Aande i Hans
Ord,

I

Naar det kun ei forties,
|
Som ved

hans Bad og ved Hans Bord,
|
Saa, naar

Hans Præster vies. Grundtv.SS.1.154. Kath
Ugebl.1922.349. i forb. m. til. Nyerup.LittM.
231. *Da Hoben raabte over mig: korsfæst!

|

Du (o: kongen) mig lod vie til en Herrens
Vræst. Grundtv.PS.11 1.2.

|| f vie ind. I gaar

viede . . Biskop Hersleb 7 Præster ind.

Cit.l734.(DMag.6R.V234). 2.3) (jf. krigs-,

stuevie^ om præst ell. øvrighedsperson: ved

en ceremoni forene i ægteskab; ægtevie.
Moth.Vldl. dem der udi yderste Andedræt
lade dem vie paa Sengen.Holb.NF.il.22.
Prindsesse Elisabeth, Kongens viede Brud.
Hauch.11.98. H. bød mig Armen og sagde:

Vil De reise med til Gretnagreen, saa kan
Smeden vie os til Trods for alle grusom-
me Fædre. Goldschm. En Skavank. (1867). 79.

spørgsmålet måtte opstå, hvorledes folke-

kirken skulde forholde sig over for dem af

dens medlemmer, som ikke vilde lade sig

kirkeligt vie. LKoch.Denda.kirkeshistorie.

II.(1883).275. se ogs. u. kirkelig, (de blev)

borgerlig viet, og derefter .. kirkelig

stneyiei. JakKnu.A.342. i videre anv.: Her-
rens Røst var over Eden,

|
Der han vied

Mand og Viv,
|
Tændte Ægte-Kjærligheden

|

Til et evigt Y^\\esYiv.Grundtv.SS.IV.9. \\ i

forb. m. til. 1. angivende den, som man
bliver gift med. nu merker jeg, at jeg har
ladet mig vie til en Trappetøs. Holb.HP.
III. 13. ~BiogrL.^VII.265. uegl: *viet til

sit gode Sværd
|
Er ærlige Soldat. OeW.

XXIY286. Drachm.DG.130. 2. angivende
ægteskabelig stilling, han og hans Forlovede

. . bleve viede til Ægtefolk her i vor Lands-
bykirke. (?yJ&.Z.2(?P. jf.: *Du ledte frem,

Algodheds Gud!
|
Til første Mand den første

Brud
I

I Paradisets Gange,
|
De lagde glade

Haand i Haand,
| Til Eenhed vied dem din

AsiUd. Grundtv.SS.IY343. vie til venstre
(højre) haand, se Haand 1 (jf. IL højre

1.2). II (jf. sammenvie; nu især dial.) i forb.

vie sammen (tilsammen). Z)L.3

—

16—12

10 (se u. sammen å.i). Tsaren vilde lade dette

ommeldte par vie ti[sdi,mmen. J Juel. 306.

Hånd har lovet mig Ægteskab, og vi blir

vied sammen Kloken Are. Holb.HP. II. 5.

Feilb. talem.: der er ingen tilsammen viet,

uden munken og hans kappe, se 1. Munk 1.

3) billedl. anv. af bet. 1-2. 3.1) ((3, især poet.

ell. højtid.) bestemme, udtage til et vist formaal,

en vis skæbne; hellige; ofre; udkaare. (ofte

med hensobj. ell. præp.-led, indledet m. t\\).

20 *Dig vier sønligt Sindelav
|
Hver Kraft,

hver Evne, Himlen ga,\'.Thaar.ES.384. hvad
Part af Aftenposten har Hr. Løjtnanten
hidtil især viet Deres Talenter? Hostr.G.30.

det var som Romantiker, han (o: Oehl.)

først blev viet til Digter. MHamm.S.11.159.

denne Time . . var for hendes Vedkommende
viet til Eftertanke. Poni./vP.y7//.i6S. Hele
Georg Brandes' Liv er viet til de Under-
trykte. MadeiMn3.0p6md.fi9(?9;.9. Selv For-

30 manden lod til at vi Sagen et Øjebliks Oi^-

mærksomhed. Hans Povls.HF. 21. i forb. m.
ind. *De vie deres Sønner ind

|
Til daadfuld

Borgersind. Sander. Skiærtorsdagl801. [1801J.
9. *Dagen vies ind til festlig Glæde. MFLieb.
Cantate.(1828).4. *Kast dine Øine paa ham
(o: din søn),

\
Med Kraften og med Evnen,

|

Som Døden kun kan give,
|
Og vie ham ind

til Hævnen. Aarestr. SS. 11. 80. \\ vie sig,

ofre sig; hellige sig. *Lad flamme Hævnens
40 Glød!

I

Ei Sværdet tie!
|
Til Kamp paa Liv

og Død
I

Vi skal os yie.Heib.PS.50. *Til lærd

Diskurs en anden Part sig vier. PalM.IY17.
Academier,

|
Hvor man til boglig Kunst

og Flid sig vier. Beyer.LL.69. VVed.BB.88.
(sj.) i forb. m. ind. De vier Dem i Deres

Manddoms første Tid ind til et ædelt Værk.
Bang. 11.68.

\\ (jf. dødsvietj i forb. m. til,

styrende et ord, der angiver død, undergang,

glemsel olgn. en ond (magt) lokker Mennesket

50 til Synd, og vier ham dermed til Elendig-

hed. ilf?/ns<.Beir./.25i. *0 slukker Hævnens
Glod!

I

Lad Sværdet tie!
|
Kun jeg til

Offerdød
|
Mig selv bør vie.Heib.PS.50. et

Bytte, der var viet til Undergang. HawcA.
TV.I.70. (bogen) var . . viet til flere Aarhun-
dreders Glemsel CSPet. Litt. 744. \\ m.h.t.

kunstnerisk ell. videnskabeligt arbejde: til-

egne. *Naar jeg skal døe, hver Nattergal
|

En lille Afskedssang jeg vier. Winth.111.20.

60 *Nordens hulde Kvinde
|
vies nu vor Sang.

Hostr.VV42. I taknemmelighed . . har jeg

viet afhandlingen til hans minde. LJae.F.10.

3.2) (sj.) i forb. m. ind: gøre delagtig i noget,

spec. i en viden; indvie (2.2). *Da standser
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Kongen, tankefuld i Sind,
|
Af sine bedste

Kæmper Raad han kræver;
| Han vier dem

i sine Planer ind. Hauch.SD.11.49. VilhAnd.
SF.23.

IV. vie, V. se Y. vej de.

Tie -biskop, en. (ogs. -bisp. Moth.
V16L Holh.DH. 11.168. OskAnd.(Kirkehist
Saml.5R.IV.167)). {ænyd. viebisp, mnt. wi(e)-

bischop, hty. weihbischof; Mrk., især hist.)

medhjælper for en (katolsk) Uskop (som bl. a. i'o

foretager kirkevielser). Biskop Jens Anderson
havde i Aaret 1421. en Vicarium eller Vie-
Biskop, ved Navn Jacob, som skrev sig Bi-

skop af Grønla,nd.Langebek.(DMag.V332).
Trier, hvis erkebiskop som bekendt var kur-
fyrste og derfor holdt viebiskop.^lDJoro.
NStens.209. KathOrdb.14. -broder, en.

(uden for dial. sj., hos sprogrensere) svoger.

Rask. Fynske BS. 68. NordslSønd. Folk. 1911.
358.sp.2. Vor kære Viebroder og Farbroder 20

. . døde stille Tirsdag d. 19. Oktober. A'^afTid.
^yiol920.M.10.sp.2. -datter, en. (uden for

dial. sj., hos sprogrensere) svigerdatter. AStam-
peFeddersen.Minder.(1929).42. -fader, en.

(dial.) svigerfader. Rask.FynskeBS.68. Hof-
man Bang. OdenseAmt. (1843). 539. C Reimer.
NB.323. -gave, en. (hist.) offergave, der

vies til en guddom; votivgave. FrNiels.KH.
1.53. Xenofon vendte . . hjem til Hellas
(med en Viegave til Apollon i Delfoi). NMøll. 30

VLitt.1.403. -kvast, en. (nu næppe br.)

vievandskost. Amberg. S&B.
Vielse, en. ['vi'olsa, 'viJalsa] (jf. Jesp.

(Arkiv. XXIX. 17). Aa Hans. S. 60). flt. -r.

iglda. wi(g)else, fsv. vighilse, mnt. •wi(g)else;

jf. Vigsel; vbs. til III. vie)

1) (jf. Kirke-, Klokke-, Lyse-, Mad-, Pal-

me-, Tempel-, Vandvielse; nu 1. br. uden
for ssgr.) til III. vie 1. Moth.V162. Biskop
Svend (lod) Roeskilde Dom- Kirke . . op- 40

bygge . . Men om Natten, paa hvilken Viel-

sens Dag skulde følge, kom en Mand (osv.).

Schousbølle.Saxo.335. Vielsen af Saltet . . er

den almindelige Benedictio salis i det ro-

merske Daabsritual. FOhrt.Da signedKrist—.

(1927).352. I Middelalderens Kirke drejer

alt sig om de hellige Handlinger, Vielserne.

Der var først og fremmest de syv Sakra-
menter. 4ar6Z6/iAmf.i9<35.27. i videre anv.:

Dagen faar sin Vielse ved den karske Tur 50

gennem den skønne ^ko->f.KMunk.F.168.

2) til III. vie 2. 2.1) til III. vie 2.i. *„Saa
knæler jeg da, Thor! for dig; skienk Daaden
Kraft,

I
Og sign mig med dit Hammer-

tegn". .
I
„Men du (0: digteren), mens \&g(o:

offergoden) indvier ham, nu digt et Qvad,
|

Som . .Vielsen forherliger" Oehl.XII.253. snart

føjede Kirken sin Vielse til Folkets Valg (af
konge). DanmRigHist.il.29. hans Guds Salve-

olies Vielse (1871: Hovedsmykke^ er paa eo

ham (0: ypperstepræsten). 3Mos.21.12(1931).
især (o) i videre anv.: *En Vielse jeg give

|

Dig vil, at Alfens Viv
|
En Digterinde maa

blive. Winth.V.64. *der skal vor Stræben Viel-

sen fange. Ploug.VV. 11.45. Holsteins anden
og varige Vielse til Foesien. Friis-M0ll.SB.6O.
2.2) (jf. Bispe-, Præstevielse 1^ til III. vie 2.2.

den Lybske Biskops Johann Mules Vielse.

Gram.(KSelskSkr.IV13). der (var) en stor
Mængde Præster til at lægge Haanden paa
os tre unge Mænd, der modtog Vielsen.
MPont.M0.124. 2.3) (jf. Brude- 1, Hjemme-,
Kirke- 2, Ring-, Stuevielsej til III. vie 2.3;

ogs. (jf. Brudevielse 2; dial.) om præstens
brudetale (Moth.V162. Feilb.). Trolovelser
og Vielser skulle ej holdis i andet Sogn, end
Fæstemøen ., er.DL.2—8—5. Holb.HP.III.
1. Hr. Pastor! De maa virkelig komme her-
over til Malles og Klisters Bryllup og for-

rette Vielsen. Heib.Poet.V1. 403. Buchh.DE.
30. borgerlig, kirkelig vielse, don bor-
gerlige Yielse.Iiigsdagst.F.1850. sp. 484. kir-

kelig Yiehe.Lov''U1851.§8. Ægteskab stif-

tes enten ved kirkelig eller ved borger-
lig Vielse. LovNr.276*''U1922.§28. (nu næp-
pe br.) i forb. holde vielse. Holb.Masc.
III.5. Gjesterne samledes om Bryllupsbor-
det; der var Moritz, Hedevig og Præsten,
som havde holdt Yielsen. HCAnd.SS.Y254.
Kierk.VI.18.

"Vielses-, i ssgr. (tidligere olm. Vielse-.
se u. Vielses-attest, -brev, -ceremoni, -penge,

-ring, -ta\e). af Vielse, især i bet.2.z\ for-

uden de ndf. medtagne kan anføres: Vieises-
akt (Blich.(1920).XXIX.131), -dag (AHen-
ningsen.LG.53), -formular (Skr.^'U1827.Ad
Nr.20.VSO.), -ritual (S&B. MinSkr.(GR.)
"/tl907. CSPet.Litt.293), -sang (Selmar."-

310). -attest, en. (jf. -brev 2; emb.) attest,

der bekræfter indgaaelse af ægteskab. Vielses-:
Holst.R. stod den til Barsel, og Vielsesatte-

sten ikke var i Orden, da var de (o: bøn-

derne) na,a.des\øse.Aakj.DK.83. Vielse-: Skr.

*/io 1831. Skr.'*/iil837. -brev, et. I) (jf.

Kopulationsbrev; emb.) bevilling til at ind-

gaa ægteskab uden foregaaende kirkelig lys-

ning ell. til at lade sig vie i hjemmet; konge-

brev (2). Vielses-: Min Skr. (GR.) ''11921.

Vielse-: Moth.V162. Prom."/nl787. Min
Skr.Nr.74^ytl901. 2) (sj.) d. s. s. -attest.

Vielse-: MO. -ceremoni, en. Vielses-:

Slange. ChrlV. 783. Vielse- : Æreboe. 132.

-penge, pi. {ænyd. wielspenning; jf. Kopu-
lationspenge; foræld.) afgift, der (som en

slags skat) betaltes ved indgaaelse af ægteskab

(ophævet uden for København 1792, i Køben-

havn 1809). Vielses-: Nørreg.Privatr.I.184.

Pl."/d869.Yie\se-:Forordn.''/iol778. Kapitel

X. Forordn.^y»1792. -prædiken, en. ^s^^

d.s.s. -tale. Vielses-: Tode.IX.416. -ring,
en. (jf. Gifte-, Vie-, Ægtering^ ring. som
brudeparret udveksler for alteret. Vielses-:

Drachm.VT.130. BerlTid.'yiol951.M.l.sp.6.

Vielse-: Kunstudstill.(1879).226. -tale, en.

(jf. -prædiken^ bryllupstale (1). Vielses-:

Riber. 11.100. Gjel.M.286. Vielse-: MO.S&B.
D&H. jf. VSO.
Vie-lys, et. om romersk-katolske for-

90*
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hold: indviet lys. Hersl.TT.9. •moder, en.

(dial.) svigermoder. Rask. Fynske BS. 68. Hof-
man Bang. Odense Amt. (1843). 539. Nordsl
Sønd.Folk.l911.358.sp.2. CReimer.NB.323.

Wiener, en ell. (i let. 3j et. ['vi^nar]

ilt. -e. ijra ty. wiener) I) indbygger i Wien.
Oehl.Er.IY240. Drachm.F.1.345. ://. Wiener-
ind e. S&B. Drachm.F.1.346. Pol.^'/il920.

18.sp.5. 2) (jf. Wienerkanin, -kæmpej navn
paa kaninrace. Pol."/»1941.17.sp.6. 3) (sj.)

stykke wienerbrød. *Fyens Form, den min-
der lidt

I

om et Riindebrød (et Wiener).

Rich.VL.25. 4) (sj.) d.s.s. Wienervogn, Be-
fordring med Wiener, Offenbacher og andre
deslige lukkede Vogne. Collegial-Tidende.1825.

275. Wiener-, t ssgr. (ogs. skrevet som usam-
mensat forb., fx.: Wiener Ætspasta.Pontim.
375. Wiener Klaverlaas. FagOSnedk. jf.: den
wiener Dialect. Horreb.11.399). (efter ty. wie-

ner-) om hvad der findes i, vedkommer, (egl.)

stammer fra Wien; fx. Wiener-dame, -dialekt,

-dreng, -musik, -pige, -sprog; spec. (bag.) i ie-

feg'wdsersorwWiener-bund,-deJg,-kage, -krans,

-masse, -stang, -stykke, -tærte. >bager,
en. (jf. -bageri^ hager, der fremstiller wiener-

brød. FolketsAvis.*/i»]868.1 .sp.4. Kaper, -ba-
geri, et. (jf. -bager;. Kaper. Pol.y»1926.6.

sp.5. -barn, et. spec: barn fra Wien, som
efter krigen 1914-18 fik et midlertidigt ophold

i Danmark. BerlKonv.XXIII.225. Breidahl&
Kjerulf.Københavnerliv.II. (1938).230. -bas-
se, en. (især spøg.) stykke wienerbrød, en Kop
Kaffe med Wienerbasser. ,Sot/a.fi/^.8. PoVU
1944.Sønd.6.sp.l. -brød, et. flt. d. s. ell.

(dagl.) -(d)er (CAlstrup.Typer.(1920).5o.
AHenningsen.BM.153. NicNeiiendam.V'V69).

(jf. -basse^ bagværk, fremstillet af hvedemels-

dejg, og med tynde dejglag afvekslende med
tynde fedtstoflag. Ploug. (Studenterkom. 156).

Wienerbrød kjendtes ikke denne Tid (o:

c. 1810). RVSS. V. 155. *mange foretrækker
Kaffe

I

og Wienerbrød i Stedet for Næring.
JVJens.Paaskebadet. (1937).59. Konditorlau-
gets Medlemsblad.^/1 1938. 5. sp. 2. overskaaret
wienerbrød, se overskære 2.1. || hertil ssgr.

som Wienerbrøds-dejg (Bagning.50), -horn
(Pol.*/i»1936.2.sp.6), -stang (smst.'"/„1942.

l.sp.6). -herre, en. spec. (nu næppe br.):

mand med flot, kavalermæssig optræden, leve-

vis. Nu vil jeg see, om der er en bedre
Wien er-Herre (o: om en flot kavaler) end
jeg! Lær mig nu bare et Par EåeT.Hrz.'V316.
Du vil heller ligge og dovne. Kammerat, og
gjøre Landtoure ud til Kehlet, og gaae paa
Dandseboder, og spille Wienerherren. Oters/r.

1.15. -kalk, en. (fagl.) polerkalk. Nord
ConvLex.*lY.1027. VortHj.IV, 3.249. Møbel-
snedkeri. [1937J. 347. -kanin, en. d.s.s.

Wiener 2. Politi E.Kosterbl.^'/>1924. 3. sp.2.

-kwmpe, en. (jf. Wiener 2) se 1. Kæm-
pe 4. -Iwg, et. (skræd.) læg, der be-

staar af et læg til hver side. Hjemmet.1904.
349.sp.l. Folkedragter.95. -pølse, en. (kog.)

lille, røget pølse, bestaaende af kalve- og flæske-

kød fyldt i lammetarm. AarbHolbæk.1934.65.
Slagterbogen. (1942). 229. -schnitzel, en.

se Snitsel 2. -stige, en. (haandv.) dobbelt

stige, bestaaende af to mod hinanden hæl-
dende stiger, der er hængslet sammen foroven.

PolitiE.Kosterbl.*/il923.2.sp.2.DaEngTeknO.
•stol, en. (snedk.) spinkel stoltype, lavet

af bøjet træ. HKaarsb.M.216. Møbelsnedkeri.

[1937J.320. -svend, en. (bag.) bagersvend,

10 som laver wienerbrød. Lommebog forBagerme-
stre.(1902).142. i det store Bageri (var der)

Wienersvende, Dejglæggere, Knetere.^/^en-
bladet.*U1933.11.sp.4. -vals, en. valsen, saa-

ledcs som den udformedes i Wien, navnlig

af Johann Strauss. Wilst.D.1.74. *Den svin-

gende, klingende
I

.. hjertebetvingerde Wie-
nervals. Schuhert.Jomfruburet.(1918).7. Lin-
nemann. NF. 82. billedl.: *hans Blod en
Wienervalts ham s]^i\\ed. Smørialis's Digter-

20 vandringer.(1823).33. jf.u. blæse 2.5: Vi blæ-

ste dem da en lang Wienervals. Valborg
Dahl. Deunge Dage. (1940). 48. -vogn, en.

(jf. Wiener 4; foræld.) navn paa den fineste

slags kalechevogne. Det er synderligt at man
aldeles ikke bruger Vienervogn eller Carether

paa Bornholm. Chr.VIII. (Bornh. Samlinger.
XVI. (1925).65). PalM.IV328. *Præsten blev

Hr. Pastor og fik WieneiYOgn.Rørd.Den gamle
Præstegård.(1916).62.

30 Vie-ring, en. {ænyd. d. s.) om ældre

tiders forhold: d. s. s. Vielsesring. TroelsL.IX.

163. SaWIII.473.
Viertel, en. ['f?j;d(o)]] flt. viertier. {fra

ty. viertel, fjerdedel, afl. af vier, fire; foræld.^

rummaal for flydende varer, udgørende fjerde-

delen af en kubikfod ell. 8 potter. Viertelmaal,

et Maal, som indeholder en Viertel eller

8 Potter, og er forarbeidet enten af Kobber
eller af Tiæ.VeilVin.(1839).125. Lqv*Ii1863.

40 ^5^. VSO.
Vie-røg, en. se Virak. -søn. en. (nu ikke

i rigsspr.) svigersøn. Moth.V162. -søster^
en. (uden for dial. sj., hos sprogrensere)

svigerinde. Rask.FynskeBS.68. Nordsl Send.

Folk.l911.358.sp.2. A StampeFeddersen. Min-
der.(1929). 43. -vand, et. (l.br. Vi-. LTid.
1741.477. Brandes.V246). (ænyd. d.s.(Kingo.

SS.V153); efter ty. weihwasser; jf. Stænke-
vand samt viet vand u. IlL vie 1) om ka-

50 tolske forhold: indviet vand, hvormed kirken

og menigheden bestænkes, ell. hvormed man
selv bestænker sig. Moth.V162. et Fad af

mørke blaa Marmor, som i de Romersk
Catholiske Tider formodentlig har staaet

inden for Kirke-Døren, og været brugt til

Vie-Vand. T/twro7i.B.64. (præsten) stænkede
Vievand paa Yo\\&t.Molb.Reise.I.222. *hun
med Vievand væded sit Aasyn og Bryst.

Hauch.LDR.239. KaihOrdb.42. billedl: *Blod

60 er daarligt Vie-Vand, |
Det maae vel Christno

sigG.Grundtv.Krøn.57. *nu staar Foraaret

for
I

med Vievand og Salver
|
for vore dybe

Saar. PlaCour.A. 128. || hertil: Vievands-
bestænlining (HenryPet.NG.55), -bæliken



1433 vif Vifte 1434

(Grønb.LA.189), -font (VSO.), -kar (Ing.LB.
II1. 107. Sehindler.Liturgi.(1928).64), -ke-
del (vAph.(1764). ConvLex.XIX.165), -kost
(MO. SMich.Gio.54), -kvast (nu næppe
hr.; Amberg.), -skaal (D&H.), -stænkning
(Bl&T.).
vif, interj. {jf. dial. vifie, vifre, gø æng-

steligt og pibende (Feilb.) samt vaf, vof, vuf,
væf; sj.) om en lille hunds gøen. „Vif! vif!"

sa'e det søde Asen (o: en moppe), PNJørq. lo

S.116.

Vift, et ell. (i bet. 4J en. (sj. (jf. dog

jy. hwøwt. Feilb. u. vift; Hvift. Ew.(1914).
1.87.Y42). flt. d. s. iænyd. d. s. (Kingo.SS.
11.115). SV. (en) vift, no. vift, «.; vbs. til

II. vifte)

1

)

CD vbs. til II. vifte 1. hun bøier sig tilbage,

I
Saa bag Slørets grønne Vift

| Jeg kan tage
|

Pantet uden Underskrift (o: kysse hende).

Winth.YlSO. *l Løvets Vift, i Bækkens 20

strengespil FJHans.PS.1.160. Hvert Øjeblik
kunde man se (flagermusenes) sorte Skygger
flakke forbi Øjnene i mystiske Vift. Bregend.
PG.99. jf.: *Det dunkelrøde Flamme vift
i Røgen

| . . stikker selsomt atOehlVILlS.
Et skyndsomt Ild vift (0: et lyn) slog over
Da,len.ThøgLars.FB.120. billedl. og i sam-
menligning: *Som Vift af Englevinger Stor-

men sang. Boye.PS.IV134. Han fattede Vin-
ket, fornam i sig det vækkende Vift. TroelsL. 30

BS.n.262.
2) (især poet.) vbs. til II. vifte 2. *Hvor

Zeplivr . . i et sagte Hvift med søde Liljer

lese/.Ew.(1914).I.87. *Under sagte Vift af

Vinden
|
Maanen steg bag Klippetinden.

PalM.VII.85. *en Kornmarks Duven under
Vindens Yift.ThøgLars.DF.56. ;//. vejrvift.
Feilb.

II
billedl. og i sammenligning. *Gid

ingen Storm, gid intet Vift af Kummer
|

Forstyrre dine Dages . . Yveå. Bagges.IV.106. 40

*en lille Haand hans Kind berørte;
|
Det

var som lune Vindes Vift i Vaaren. ffa«c/i.

SD.1.172. selv i de mindre gode Digte (af
Keats) møder man hyppig Vift af Poesi.

NMøll.VLitt.III.529.

3) (især dial.) vbs. til IL vifte 3: vink.

*(souffløren) Maa kunne passe paa mindste
Vift,

I
Maa kunne høre. Bagges.1.273. Madam

Hansen standsede samme Nynnen blot med
et Vift med Haanden som efter et Møl. 50

Schand.SB.208. Thorsen.(u. vøwt;. Feilb. bil-

ledl.: et myndigt Vift med Lovens Haand
var den eneste Maade, hvorpaa Politiet

markerede Situationens kh}Qr.Pol.*U1941.3.
sp.l.

4) om kort tur, kortvarigt ophold et sted.

4.1) (dial.) (kort) besøg, jeg skal være hjemme
og passe Børnene . . Fru J. kommer næsten
aldrig ud af Huset, saa det vilde jo være
Synd at nægte hende Viften (0: at komme 60

til et gilde). Thorsen.Afh.il1.200. Feilb. jf.:

Fru Jensens Søster, der er paa Jule vift
hos sin Kæreste. Thorsen.Afh.il1.200. 4.2)

(efter sv. på vift(en), jf. KNyrop.(Tilsk.l919.

1.331); dagl.) i forb. paa viften (nu sj.

vift. sa. (smst.).MH.IV69. GeorgJem.FH.64,
om fornøjelse, adspredelse, især: paa offent-

lige steder ell. med person af det andet køn;
paa farten; paa sjov. (ofte i forb. gaa,
være paa viften^. Asfalten.'yia 1896.1.
sp.3. jeg kan ikke holde Dagligstueluf-
ten ud en hel Dag. Saa gaar jeg alene
paa Viften. PA Rosenb. Hjælpen. (1904). 100.
Jeg (0: en pige) var paa Viften med
Champagne-Sørensen. FrSkousbo. Lyse Johan-
ne.(1906). 237. Naa. De skal nok lidt ud
paa Viften i Dag med Fruen (o: hu-
struen), sagde Kpt- Nielsen selskabeligt og
henvendt til Kpt. K\eiVsen.CarlSør.S.II.105.

Hun kunde have taget Frost, da han friede

til hende. Hun foretrak at gaa paa Vif-

ten med sine Ka,ys,[\erer.EChristians.O.I.292.

sker det, man kommer ud paa Viften med
en noget let, lille Hamborgerpige . . saa van-
ker der Vin og Cogn&k.Bregend.HH.II.114.
L Vifte, en. ['vefda] (især diai. Vøjde,

Vøjte. For Sandhed. II. 168. LandbO.1.335.
SaVX.905. UfF. se ogs. u. bet. 3.i;. flt. -r.

iænyd. veffte, væffte, vøffte, no. vifte (vif-

ta); til II. vifte)

I) redskab til at vifte med. i. I) i al alm.

Moth.V21.
II (jf. Tilter 1 samt Fje(de)r-, Skor-

stensvifte; foræld.) d.s.s. Ildvifte. *hun ..

lagde dygtig i, og vækkede Luen med Viften.

Pram.(Riber.11.37). (konerne) vinder deres

lille Kulild med en Halmvifte.i^aiTtd."/,
1931.Sønd.8.sp.l.

\\
(landbr.) blæseapparat med

4-6 trævinger paa en aksel til at rense korn

med, anvendt i forb. m. en standharpe; ogs.

om den med blæser forsynede standharpe;

vindharpe. For Sandhed. 11.168. Min Mølle

er nu godt indrettet med . . 1 ny Gryn-
trumle med Jerntvist, Vifte og Skalgodssold,

m. V. PRasmussen. Blade af mit Liv. (1862). 38.

LandbO.1.335. UfF. ||
(foræld.) et i brænde-

rierne anvendt kors med to fløje, der ved om-
drejning fremkalder en luftstrøm,, som afkøler

mæskningen i mæskekarret. MO. \\
apparat

til frembringelse af en stærk luftstrøm, anvendt

til ventilation olgn.; vifteblæser. Wolfh.MarO.
198. Ida borede sig Vej til Buffet'en og for-

langte de elektriske Vifter sat iga,ng. KMich.
K.213. jf.: En til Ventilation i den senere

Tid hyppig anvendt Maskine er Centrifu-
galviften, der ved den hurtige Omdreining
af en med Viftevinger forsynet Axel sætter

Luften i Bevægelse. NordConvLex.V705. I.2)

(jf. Sol-, Struds(e)vifte; redskab, som regel

ført med haanden, til at fremkalde afkø-
ling ved luftstrøm, beskytte mod solen olgn.,

bestaaende af fjer ell. (navnlig) tynde plader

olgn., der forneden bevæger sig om en

fælles akse, saaledes at de kan foldes

ud ell. slaas sammen. Pflug.DP.611. Pe-

dro staaer med en Vifte og kiøler dem.
Holb.DR.II.3. Morgenlandets Søn . .

|

Bag sin Vifte gisper efter Luft. PMøll.

(1855). 1.64. Damerne med hvide Vif-
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ter
I

Køle deres varme Kinder. PalM.Poes.
11.345. Letfodede Tienestepiger .. skyg-

gende for Solen med sorte Yiiter. CKMolb.
Span.84. Bang.SE.271. \\ i sammenligning,

især om hvad der spreder sig straaleformet.

Golfstrømmen . . breder sig som en Vifte,

der langsomt foldes uå.KnudAnd.HH.5. jf.

Rynke-, Søraandsvifte, Vifterynke: de fine

Rynker staar . . som en Vifte ud fra de

smalle, skraa Øine. Rønlerg.DE.59.

2) (jf. let. S) videre anv. af bet. 1(2), om
ting, som har lighed med en (udfoldet) vifte.

kalkunske Haner bredte deres Vifter (o: vifte-

formede haler) trodsigt uå.0ehl.0en.(1824).

111.272. slanke Palmer , . bevæger svagt
nikkende deres lange brede Vifter. Brandes.

Y396. kulsort Skjæg, der faldt i en bred Vifte

ned over hans messingknappede Yest. Aakj.

VF.188. jf. Solvifte 2: Næsten alle Fuglene
drog nordpaa, naar Solen begyndte at staa

i blændende Vifter over de oversvømmede
'EgD.e.JVJens.Br.82. sml. Lj'svifte: Søgelyse-

nes Vifter. Friis -Møll.Memoirer. (1942). 111.

Biler, der tudede og sendte Vifter af Lys
ind gennem Vinduet hen under Loftet. Ger-

des. DehlaaGardiner. (1943). 114.
II

(herald.)

hjelmtegnsfigur, dannet af fjer. LTid.1726.569.
FBGrandjean.Heraldik.(1919).185. \\ om sam-
ling af spillekort. Udlægningen (til kabalen)

foregaar i Vifter. Pol. '^»1941. Till. 13. sp. 4.

især om kort, der holdes i haanden: Da Grev T.

har ordnet sine Kort, slaar han Viften sam-
men med den højre llaanå. Tops. 1.24, Aase
Hans. Tordenluft. (1945). 17. jf. Kortvifte.
Blich.(1920).XII.179. ErlKrist.S.9. \\ om
forsk, bordpynt. Hveranden serviet stilles i

lys og hveranden i yiite.HNorlev.L.123. spec.

(nu sj.) om opstilling af kuvertglas: en „Vifte"

af sex Glas ved hver Kuvert. Drachm.F. I.

358. Bergs.FD.264. jf. (nu næppe br.): (han)
sad i en Viinkjælder i Begreb ved at fortære

den Dags tredie „Vifte" (12 Snapse Cognac).

FolketsNisse.^/iol851.sp.471. en „Vifte" paa
(o: række af) 8 danske Sopkener. t/pZen."/,

1855.4.sp.2.
II
om en slags fyrværkeri. *Alting

slukkes, og Lyset flyer,
[ Og Røgen vælter

i tætte Skyer,
|
Da stiger „Viften" iveiret

brat
I
Og vifter et smukt nuanceret: God-

nat! F7£or/i<sew.£¥i6S.
II fj/. Svømmevifte;

zool.) vifteformigt organ hos visse dyr; fx. hos

krebsdyr: Liitken.Dyr.^428. hos guldsmede:

en Vifte af 3 Blade paa Enden af Bag-
kroppen (hos vandnymferne) .Lutken.Dyr.429

.

II
(anat.) vifteformet udvækst fra øjeæblets

bagvæg hos fugle; Pecten. Lehn Schiøler.DF.I.

219.
II

(bot.) en hos visse enkimbladede plan-

ter forekommende blomsterstand, der danner
en enarmet kvast, hvis sideskud udspringer

fra moderskuddets rygside. Warm.Bot.582.
\\

(jf. Viftelæg ; skræd.) dobbelt læg forneden paa
nederdel, der aabner sig vifteformigt under gan-
gen. SyStrikkeB.65.67. || franske vifter,
(bag.) om tørre kager i vifteform. Nordisk
Bager- ogKonditor-Leksikon.lI.(l 949).1197.

3) (jf. bet. 2) ^ 3.1) d. s. s. Skibmands-
vifte. Harboe.MarO. Vøjte: OrdbS. 3.2) ind-

retning paa ankertov ell. -kæde, bestaaende af
en derpaa fastgjort blok, hvorigennem bugten

kastes, saaledes at den ene ende er fastgjort

til stormasten, den anden kastes til forspillet,

(ofte i forb. sætte vifte paa tovet (kæden)j.
SøLex.(1808). Funch.Mar0.1I.147. Scheller.

MarO.
II. vifte, v. [Weidd] (sj. (jf. dog ndf.)

skrevet hvifte. Ew. (1914). lY. 245. jf. ud-
hvivte u. udvifte. — dial. væfte (vævte).
Hørn.Moral.1.32. Ealleby.218. Gravl.EB.50.

JJfF. dial. vøvte. ZakNiels.K.15. Thorsen.

187. Feilb.(u.l.viite). DF.ni.93. dial.

vøjte (vøte). Rask.FynskeBS.68. Wied.MB.
1.46. Lunde.Spil.(1905).85. FrGrundtv.LK.
114. Feilb.(u.l.\ihc). Flemløse.9. DF.111.94.

LollGr.6. dial. hvøvte. Blich. (1920). XXI.
20 185. JVJens. SS. 115. Skjoldb. Sara. (1906).

34. Aakj.FB.27. FrPoulsen.L.151. Staun.

UD.14. HugoAnd.HK.12. Feilb.(u. 1. viftej;.

-ede. vbs. -ning (s. d.), jf. Vift. (ænyd.
weffte, wøfte, glda. wøfte, wøgte, sv. vifta,

fsv. vefta, no. vifte, jf. no. dial. veifta; afl.

af oldn. veifa, svinge; jf. 1. Vifte, Vifter
||

formen vøjte muligvis et andet ord, afl. af

hvege, se DF.III.92ff.; om formen hvøvte
se smst.96)

30 I) om ting: bevæge sig rask frem og
tilbage, hid og did; være i rask, ustadig
bevægelse; især om ting, der bevæges af

vinden: blafre; svaje; vaje. *Røgen vifter

i Bøgens ToTp.Oehl.Digte.(1803).237. *Der
vifted Fjer paa IIa,ttepu\.Winth.Y115. han
for op som en Raket, saa Skægget viftede

paa hBim.JohsWulff.OU.99. i forb. m. adv.:

Vildt vifted Haaret hen for Nattens Blæst.

Oehl.VII.241. han ser dens (o: vognens)

40 Skygger vifte mangfoldigt hen over Loftet.

Hans Povls.HF.193. upers.: AndNx.TPP.73.
Det viftede lidt i Tobakstaagen, da han
slog Døren op. Bjarnhof.LE. 7. \\ om flamme.
Høit vifte Flammens røde Vinger. (Sander.

Odeum.614. *den store Marmorbygning
|

Hvor Faklen vifter i den mørke Nat.Oe/iZ.

1.205. Vindstødene buldrede mod Ruderne,

Flammen i Lyset y\ii&åe.Drachm.VT.186.

jf.: Nordlysets viftende Flammer. ÆTattc/i.TT?

50 1.39.
II
om klædningsstykke, sejl, flag olgn.

Vift stolt paa Codans Bølge!
|
Blodrøde

Dannebrog !/ngf.i?,SE.i/.iSS. *Seilet vifted'

slapt fra Skibets B.d.d..Hrz.AN.106. *I Vinden
vifter Kjolen, hvid og klzx.PalM.AdamH.I.
274. man favnedes midt paa Gaden, under

Blomsterregn og tusinde Tørklæders Viften.

Bergs.KK.115. jf. bet. 3.2: hans Hjærte ..

slaar i lysendes Brand, saasnart der kuns er

et Skjørt, der vifter til.JPJac.(1924).I.247.

60 II
om (del af) plante (træ). *Espens Blade

vifte mMe.Oehl.XIX.8. Det trak op til et

stærkt Uveir, Trætoppene viftede, og Stam-
merne knagede.smsf.ZXX7i.57. *Nu vift og

vai,
I
Du grønne 'M.a.ilBoye.AD.n.45. i forb.
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m. adv., hilledl.: *Hun er
|
Et Rør, som vif-

ter hid og did for Yinden.Oehl.Sk.llé.
\\

om person (levende væsen) ell. (især) den-
nes (dettes) bevægelser. *hand, som nyligen
i Galgen skulde viftet,

|
Kund' nu gaa fri

og frank hos Kongen ind og uå.Kyhn.PE.
68. *Sørgmodelig vifter hans (o: rævens) gode
Svans

I

omkap med Skovens Bregner. Rich.I.

49. jf.: *Hvad Utal dog af Folk, som sig

fortrøster . . |
til denne Jagt, som Fluerne

paa Kandis!
|
Om slig en „Guldfugl" sum-

mer de og surrer,
|
valser og vifter, suk-

ker de og \iurrer.Drachm.DJ.II.245.

2) om vind: ievæge sig; blæse (svagt);
især: ievæge sig i luftninger, pust. *Nu
Østenvind vifter med lumrende Varme.
NordBrun.D.62. *Vinden vifter i Voldens
TiSdev.Oehl Digte. (1803). 222. *Det vifter

hjemlig gjennem Løvet. Grundtv.SS.111.314.
Vinden vifter, Løvet skjasiUer.Hrz.X.S.

(Venedig) hvor hvert Vindstød vifter i

heroiske nationale Minder og tørner imod
nationale Skjønhedsværker af den usædvan-
ligste Art. Goldschm.V1.261. i forb. m. adv.

Morgenvinden . . kjøligt vifter mig imøde.
Blich.(1920).V22. *Hvis en kjølig Aften-

vind
I

Vifter ind
|

I mit lange hvide Slør.

Heib.Dv.201. || billedl. Det var godt, om
noget af denne tankes renhed endnu viftede

over til os. NMPet.Myth.30. hvilken frisk

Luftning fra en skjønnere Verden vifter der

til os i (Goethes) OrålGylb.IX.212.

3) (j]. II. vinke 8j uden dbj. ell. (i bet.

Z.i) m. indholdsobj.: foretage en hurtig
bevægelse frem og tilbage af ell. med
noget, især om bevægelse af ell. ved hjælp

af en legemsdel. 3.1) i forb. m. præp. med.

II
om person: bevæge noget hastigt frem og

tilbage (ved hjælp af hænderne). *Narren .

.

I
Sprang om og gjorde Løier

|
Og vifted

med sin Brix. Winth. HF. 157. to yngre
Geistlige viftede om (paven) med kolossale

Paafuglehaler paa lange Stokke. HCAnd.
Imp.I.199. naar Skibet kommer og det

gaar, saa vifter hun med Lommetørklædet —
som Sømandsbrud. ZLars./S^.i^^. I de mest
propre Hjem blev Bordene . . skurede med
en Skurevisk . . men man kendte ikke til

at gaa og vifte med et Viskestykke. HPHan-
sen.Renlighedigl.Dage.(1928).9. \\ (jf. u. IL
svinge 1.2J m. h. t. (mandlig) hovedbeklæd-

ning, især som udtr. for hilsen. *Bonden stod

ved Stranden
|
Og viftede med sin Hat.

Erz.Y1.176. hun viftede vildt med sin runde

}i\ie.BHolst.Bitten.(1910).25. jf.bet.S.2: Man
vifter med sin Hat ad een til et Tegn,

at man vil have ham i TaXe.Høysg.S.315.

Saalænge vi kunde see os, hviftede vi hin-

anden til med 'iisittene.Ew.(1914).I'V245. \\

m. h. t. legemsdel; ofte (m. overgang til bet.

3.2; nu især dial.) i forb. som vifte med
haanden. *Den Gamle ham huer det (o:

redningsforsøget) ikke ret vel.
|
Han hvøv-

ter (o: vinker afværgende) med Haanden.

Blich.(1920).XXI.185. „hån har i alle Til-

fælde Ret til at dø, naar han vil ! . . Han
er fri som en Fugl!" Lægen viftede et Par
Gange i Luften med begge Hænder. ^iiTo/i/.

MP.III.235. Han hvøvter med Haanden,
og hun vinker til S\a,r.Skjoldb.JJ.25. vifte
med ørerne (ogs. om dyr ell. billedl.), se Øre.
billedl: vifte med tæerne, se I. Taa 1.4.

||

(jf. bet. 6; nu næppe br.) m.h. t. ild. jo meere
10 mand væfter med den (o: ilden), jo meere

den oppustes og begynder at blusse.i^ørn.ilfo-

raJ.1.32.
\\ (jf.u. bet. 3.3 ; sports-jarg.) vifte

med baghjulet, køre slingrende for at ge-

nere de øvrige deltagere. Bom. S. 131.
\\

vifte med skruen, v.hj. af vandstrømmen
fra skruen paa et fastgjort skib fjerne mudder
olgn. TeknLeks. 11.610. \\ om dyr, m.h.t.
legemsdel, (fugl Fønix) anretter selv et Baal
. . viftende med dens Vinger for at antænde

20 Ilden. Holb. Ep. III. 289. *Droslen vims ej

Graven nær
|
Vifter let med Yinge. Grundtv.

PS.V1.42. (hunden) hilste kun ved at blinke

fiffig og vifte saa smaat med Ilalen. Gjel.M.
169.

II (jf. bet. 2) om vind. en let Østen-
vind . . viftede sagtelig med Klittagets

bleggrønne Blade. Blich. (1920). XIX. 196.

(vindstødene) viftede med en Dusk Mare-
halm. Drac/im.LZ.iS. 3.2) (især dial.) i forb.

m. præp.-led, navnlig betegnende den, hvis

30 opmærksomhed man søger at paakalde, ell.

som man hilser paa. hvem der var inde

i Husene og saa' ud ad Vinduerne, luk-

kede dem op og viftede ad ham til Hilsen.

SvGrundtv.FÆ.I.llO. „Halloj, du, Svend!"
raabte han og „vøvtede" efter Drengen, der

gik hjemme og asede med en Skubkarre.

ZakNiels.K.15. Gravl.EB.50. Feilb. LollO.

(u.vøjte). de vævtede til m\g.OrdbS.(sjæll.).

jf. Esp.383(u.Yeit3i). med styrelse, der be-

40 tegner dyr ell. ting: du maa ikke vifte efter

Fluer nn.PoU*/iil944.5.sp.5. Huist! han
vøvdede ad dem (o: en flok agerhøns), saa

var de horte. HugoAnd.HK.12. vifte paa en

T&xsi.Pol.yiil947.5.sp.6. \\
(jarg.) i forb.

vifte 'til en, give en et slag, stød; lange til

en. Han blev temmelig nærgående, indtil A.

en dag viftede til ham, så han gik over-

ende. MartinAHans. (Socialdem.^U 1949.Sønd.

2.sp.2). 3.3) abs. „Tag nu Lommetørklæderne

50 frem, Børn!" Saa snart de saa' Hansines

Skikkelse . . begyndte de alle at vifte. Hvorfor

mon hun ikke vifter igen, tænkte Emanuel.

Pont. FL. (1892). 342. Saa tykte Konen der

ude i Marken, at det varede for længe, inden

han (o: manden) kaldte til Onden, og hun
gaar op paa Brinken for at se, om han
var ikke ude at v'iite.Krist.JyF.V.211. Hun
hvøvtede og 'kaldte. Aakj.PA.158. fra højre

Side drives Æsler hid af hujende hvøvtende

60 Bønder. FrPoulsen.ÆgyptensKunst.(1924).62.

om dyr: Hunden kom løbende og viftede og

slikkede sig om Munden. Bogan.I1.17.
\\

(sml. u. bet. 3.1 ; sports-jarg.:) (cykelrytteren

tog) Spidsen og førte i jævn Fart, men han laa
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imidlertid og „viftede" hele Tiden, saa S.

(o: en modstander) hverken kunde komme
ovenom eller nedenom. B.T.'/»1932. 19. sp.2.

3.4) (if. u. tilvifte,^ i udtr. som vifte far vel

(jf. II. fare 4.2^, lev vel olgn. *Saa vifte

d

han farvel til Byen med sin Hat. JFriis.45.

*jeg vifter dig med Hatten
|
Mit Godnat.

Érz.D.1.142. vi betraadte Dampskibet og

. . viftede Levvel til Georg. PNNyegaard.
S.119.

4) m. (olm.) obj.: hevirke, at noget le-

væger sig frem og tilbage ell. i en vis ret-

ning. 4.1) (sj.) i al olm. *Hesperus vif-

ted sin Fakkel i Luit. Hauch. Lyr.' 266.

Aborren vifted sin kløftede Svans
j
sagte

til Takten af Langalgers B&ns. Aakj.VVF.
134. om vinden: *Stærk stod han, som
den lyse Klint;

|
Omkring hans Skuldre

Stormene sig stødte —
|
De vifted kun den

tunge Lok. Oehl.V1.184. *Paa Graven vugger
Rosmarin,

| Og Vinden vifter Liljens Lin.

ORung.Overs.af Poes Digte.(1918).7. 4.2) (jf.

bort-, hen-, ned-, op-, udvifte^ i forh. m.
adv. ell. præp.-led: bevirke, at noget for-

andrer stilling, flytter sig i en vis ret-

ning. Strudtzfedre bruge de at vifte Fluer

bort meå. Pflug.DP.1053. dersom nogen
uværdig . . skulde understaae sig i min
Fraværelse, at nærme sig til dig med Haab,
da give Himlen, at de (o: englene) maae
hvifte ham Sand i Øynene\Ew.(1914).IY
287. *den taalmodige Ko,

|
Der vifter Bræm-

serne bort med B.eilen.Hrz.D.1.198. *(jeg)

vifter Fluen fra din K\nå.Rich.l.27. Hun
gik hen til Vinduet og viftede Fluerne ud.

ErlKrist.MM.204. Kutterne gik ind til For-

tet i en Afstand af mellem 25 og 60 Meter.

Det er (forbudt). Vagtchefen paa Fortet

kom til Stede og forsøgte at vifte Fartøj-

erne \æk. Berl.Tid.yiol951.M.7.sp.l. jf. bet.

5 : Nogle (damer) viftede sig Køling til. Elkjær.

NT.133. i videre anv.: *hvor den (o: lavinen)

raser frem, nedstrøes Skovene,
|
Som Græsset

viftes ned for Høstemandens Lee.Rein.ll. en

af Hjælperne ved Startstedet (for et motorløb

greb) det røde Flag for at vifte Løbet af (o:

standse det).PoWlif>1947.4.sp.l. jf. Vifte-

parade: Naar Modstanderens Venstre er paa
Vej mod Forsvarerens Kæbe, trækkes højre

Haand lidt ud til højre Side, Handsken
aabnes og føres fremad— udad mod venstre,

saa den fanger Modstanderens venstre Arm
omtrent ved Albuen. Den lige Venstre er

dermed „viftet yæk'\Sportsleks.II.668.
\\ (jf.

bet. 3.2; dial.) i forb. m. præp.-led: kalde

til sig ved at vinke med haanden. endelig kom
(vognen) saa nær, at Axel kunde hvøvte
Manden til sig. JVJens. SS.115. \\ billedl.

Mødrene, hvis Hytter Eders Haand
|
har

viftet bort i Røg og Lue. FGuldb.1.97. »Hellig

Aandl . . | Vift du med din Englevinge
|

Smertens bittre Taare hortl Boye.AD.11.43.
(regeringen) viftede det konservative Forslag

. . til Siåe.NatTid.'y*1938.11.8p.l.
\\

(sj.) m.

obj., der betegner genstanden, hvorfra noget

fjernes; i forb. m. af : (hun) viftede So-
faen af før hun satte sig. AHenningsen.Byen
erobret.(1945).121. |] om ting; især om vinden.
*Her Ellens Blade vifte Kjøling ned. Lund.
ED.179. *Nattevinden

1 Viftede min Graad
fra Kinden. Hrz.D. 1.50. en døsig Lampe vif-

tes frem og tilbage af den kolde Natte-
vind. CZiJfoi6.5'pan.i6. Støvet (blev) viftet

10 bort af Yinden. NRasmSøkilde.B.l 5. Selv-

følgelig oste de (o: tranlamperne) gerne
og viftedes let nd.TroelsL.'VI.lO. billedl.

og i sammenligning: de allerfleste (litterære

døgnprodukter), som Avner viftes af Vinden
hid og did. Rahb.Tilsk.1798.667. *Saa skal I

vifte hen, I Vinde,
|
Min Vaar, min Ung-

domskrands i Mulde] Hauch.SD.II.20. *Vift
(o: om en fane) til os kjækt og frejdigt Mod,

|

og Tro, som vjikler e]] Ploug. II.29.

20 5) v. hj. af en bevægelse (med haanden ell.

et redskab, spec.: en vifte) fremkalde en luft-

strøm, som føres hen paa en, især for at virke

afkølende, vifte en.Moth.V21. med den anden
Haand løftede (hun) hans Hat, og viftede

h&m. Blich.(1920).X.103. vifte En i Søvn.
S&B. (han) vifter egenhændig Ansigtet med
venstre Haand. KMunk.FuglFønix.(1939).10.
ofte refl.: Hun vifter sig, for at hindre Lucas
fra at betragte hende nøie. NKBred.BH.86.

30 *Hun vifted sig med Haanden; thi Kinden
var saa hed. Winth.D.267. (hun) begyndte at

vifte sig med sit Lommetørklæde. Poni.LP.
7/7.29.

Il (jf. bet. 3.1) om dyr; refl.: (løverne)

viftede sig med deres Haler. Oehl.XXV72.
(duerne) viftede sig med Yingerne.AHen-

ningsen.LGJ.187.
\\

(sj.) faa ild til at brænde
V. hj. af en ildvifte, fattige Koner . . viftede

Ild i Kulbækkener. AndNx.S.184.
||

(dial.)

rense korn med en vifte (1.1. i). DF.III.94.

40 II
in. tings-subj.; dels om vifte (1.1): i For-

bindelse med Røremaskinerne (har man) an-

bragt Ventilatorer, som bestandig skulde

vifte Luft hen over Mæsken, men de have
som oftest ikke svaret til Forventning.

Brændeviinsbr.237. Benvifter . . vifte daar-

ligt.VortHj.11,3.138. dels om andre ting,

navnlig vinden: *vifte din Kind skal Gefions

Skove. Ploug. 1.119. *Mildt suser Foraars-

vinden
I

ind i den øde Fæstningsgaard;
|

50 den vifter ham om Kinden
|
og i de hvide

Raar. Kaalund. 278. (poet.) m. obj.-præd.:

*lad de svale Vinde
|
Dig vifte karsk og

sund. Winth.HF.210. \\
(nu næppe br.) i

forb. m. paa. man vifter paa een, som man
driver Vind eller andet til ved at vifte.

Høysg.S.315. Amberg.

6) (dagl. ell. (især i bet. Q.i) jarg.) i forsk,

videre (overf.) anv. 6.1) (vist til bet.l slutn.;

jf. ogs. gaa paa viften (u. Vift 4.2^, vifte

60 med ørerne (u. Øre) samt ryste (IV2.i) sig,

svinge (II.6.3)) i udtr. for at gaa ud, strejfe

om (jf. Esp.383 u. Veita^ ell. (især) for at

adsprede, more sig. (han) er ude og vifte

med en Agent . . Undervejs paa Turnéen
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dratter de ned i en Kælderbeværtning. /Soj/a.

HF.32. refl.: Jeg (o: en pige) skal ud og
vifte mig med min gode Ven Nikolaj. JaA:

Hans.U.84. Gud disse tidlige Ægteskaber!
Hvad bliver der af Poesien, Madam Jesper-
sen, hvordan skal en ung Sjæl faa Tid til

at vifte sig? Tandr.HS.33. 6.2) (jf. bet. 3.i;

i forb. m. præp. med (jf. dog ndf. 1.18);
dels: fremvise, bære til skue paa en iøjnefal-

dende maade; prale med; prange med;
skilte med. Med Glans havde (Blicher) ab-
solveret sine Eksaminer, som han selv paa
sine gamle Dage ikke kunde lade være at
vifte med. HansHansen.St.St.Blicher.(1902).

94. (han) havde det at vifte med, at han
gentagne Gange havde været med Heste-
handlere i Randers. Bregend.FT.21. jf. (1. br.):

jeg fortæller ikke dette her for at vifte mig.
PoVU1941.Sønd.l3.sp.4. \\ dels: holde noget

frem for en som lokkemad; søge at vinde en
ved løfter (som ikke holdes); stille i udsigt.
den sleedskende Indbilding, at det hellige

Venskab er et Rov, som (de store) læt

kunde faae, ved at vifte med en gylden
Lokkemsid. Lodde.NT.49. Skatteprocenten er

steget til 14,5, skønt Socialdemokraterne
forud for Valget viftede med en Procent
paa ikke over 10. BornholmsTidende.*/iil923.

2.sp.3. især i forb. som vifte en om (under.

SvLa.M.S) næsen med noget, man vifter

dem om Næsen med Løfter fra den blaa
Luft. OlesenLøkk.NH.III.114. Ridderkorset,

hvormed Greven havde viftet mig om Næ-
sen, bevirkede, at jeg pludselig havde faaet

Knaphuls- Kløe. /?eMrøeri.LT.//.iii. 6.3) (jf.

let. 4c) i udtr. for afvisning af forslag, til-

nærmelse olgn.; især i forb. vifte (en) af,

afvise paa en bestemt maade; vinke af. en
anden, der mente, han skulde komme over

til hende, blev viftet af. Hjortø.SJ.13. Hun
har ogsaa været i Lag med mig, men der

blev hurtigt viftet SiLLeop.B.G7. jf.: „Far-

vel, Børn! Maaske kigger vi ind til Teisens."
— B. og Ida gik den modsatte Vej . . Saa
bøjede hun sig hen mod B. med en Grimace
som en Skoletøs bag Lærerindens Ryg og

sagde: „Dem fik vi da \iftet\" Nathans.F.39.

Vifte-, i ssgr. til L Vifte ell. II. vifte;

foruden de ndf. medtagne kan nævnes flg.

til 1. Vifte (1.2): Vifte-billede, -fabrik(ant),

-handler, -industri, -lignende, -maler, -ma-
leri; til II. vifte (3-4): Vifte-apparat, -ma-
skine, -redskab, -blad, et. (jf. u. I. Vifte 2;

1. br.) viftedannet blad. Palmen med sine

brede Vifteblade tilbyder Skygge. Holst.III.

99. -bladet, adj. (jf. -blad;. S&B. vifte-

bladede Gingkotrær. Chr Stub - Jørgensen. De
tjærneSkove.(1919).62. -blæser, en. (jf.

-bælg samt u. I. Vifte l.ij blæseapparat, der

frembringer en luftstrøm v. hj. af vinger, som
drejes hicrtigt rundt; ventilator. Wagn.Tekn.46.
Sal.'III.SOl. -brænder, en gasbrænder,

der danner en vifteformig flamme. Larsen.*

(1888). OpfB.Un.497. -byg, en, et. ^ en

slags toradet byg med korte, kegleformet af-
stumpede aks og vifteformigt udbredte stak;

flynderbyg; risbyg; Hordeum zeocrithum L.
CGRafn.Flora.L593. LandbO.L419. -bælff,
en. (jf. Vingobælg 2) d. s. s. -blæser. Wil-
kens. Overs.af Karmarsch: Technologi.I.(1852).
193. -bærer, en. I) (//.-holder 1) person,
som bærer en vifte (og vifter kølighed dermed).
S&B. Med . . Viftebærerne i Spidsen . . dra-

10 ger man (i Kina) til Brudgommens Bolig.

KvBl.^'Ul912.4.sp.7. LSal.XII.413. 2) (zool.)

en snylter hos jordbyggende hvepse; Metoe-
cus paradoxus. Bergs.MS.II.628. -dannet,
adj. d. s. s. -formet. Viftedannede Blade.
MO.^ viftedannede . . Fødder, Følehorn.
S&B. viftedannet Gasbrænder (o: viftebræn-

der), smst. D&H. -due, en. (zool.) dueart
med langagtig, trekantet (vifteformet) hovedtop;

Goura victoria. Brehm.FL.405. Lieberkind.

20 DV.VI1.265. -filering, en. (haandarb.)
filering med flere masker knyttet i een maske,
hvorved der dannes en vifteformet bue. Berl

Haandarb. 1.230. -form, en. (jf. -formet,

-formig; form som en udslaaet vifte (1. 1.2).

(serviettens) øverste Del udbredes i Vifte-

form. BordetsDækning.(1890).29. de tre Skibe
(afsejlede) i Vifteform mod de tyske Far-
tøjer. Fem ian5fe^ar.67.

II
(gart.) om form af

espaliertræ. Bredsted.Pom.L174. HavebrL.*L
30 671. -formet, adj. (jf. -dannet, -form,

-formig; formet som en udslaaet vifte (1.1.2).

(blade med) mer eller mindre vifteformet for-

delte Nerver. Om Landbrugets Kulturplanter.

Nr.4.(1884).125. vifteformede Følehorn. iVa-

turensV.1914.320. Vinden . . jager (vandet)

fra den ene Bred til den anden i Briser

og vifteformede Krusninger.JFJens.JL.65.

-formig, adj. (nu mindre br. end:) -for-

met, et vifteformigt Delta. NPWiwel.JL.
40 114. alle (svømmehaarene paa vandkalvens

baglemmer) slaas vifteformig ud. Wesenb
L. Ins. 225. De vifteformige Straalerynker

om Øjnene. E Rode. Livets Ekko. (1944).94.

-hale, en. i) vifteformet hale \\ spec.

(fagl.) om fejl hos duearier. KRDahl.Raceduen.

(1923).112. 2) V /"S'^ «/ «^ s%^ «/ flue-

snapperne, der bevæger halen som en vifte;

Rhipidura. Brehm.FL.158. Lieberkind.DV.IX.

443. -halet, adj. i forb. viftehalet flue-

so s n a p p e r
, %. d. s. s. Viftehale. 2. BøvP.n.559.

-holder, en. I) d.s.s.-bærerl. /)c6//. 2) en

snor ell. et baand, fastgjort om livet, til at

bære viften i, naar den ikke bruges. VSO.
-hvælving, en. (bygn.) hvælving med or-

namenter i vifteform. JLange.Orers.afLubke:
Kunsthistorien.(1872).468. -kabale, en. ^
kabale, hvor kortene ligger i vifte (1.2). Legeb.

I.C.41. Pol.*'U1941.Till.l3.sp.4. -koral, en.

(zool.) om enlige koraller, hvis skelet er vifte-

60 formet; Flabellum. Sal.XVm.254. BøvP.lll.

382. -krone, en. vifteformet trækrone, fx.

paa palme, stundom strækker en rankstara-

met Cocus-Palme sin Viftekrone høit op i

L\itten.SlBille.GaUn.l9. Uolst.11.274. -ly».
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et. (jf. u. I. Vifte 2 samt Lysvifte; 1. hr.). Mor-
gensolen kastede kraftige Bundter af sit Vifte-

lys ind over Havens uhægede Plæner. ^aA:^.

VB.174. -læg, et. (jf. u. I. Vifte 2; skræd.).

Nederdelen, der foran har et dobbelt Vifte-

læg. Fare/ms.i935.22. -net, et. net til

radiotelegrafi, hvis traade er udspændt vifte-

formet. Schledermann. Radiotelegrafi.(l 908).95.
Scheller.MarO. -palme, en. navn paa for-

skellige palmer med vifteformede blade. Præg-
tige Viftepalmer bredte sig (i drivhuset) i

Selskab med Aloer. Hauch.111.125. FJCJen-
sen.DaHavebog.*(1888).503. En Søjle med en

Yiite^alme. Soya.FH.39. -parade, en. (jf.

u. II. vifte 4.2; sport.) bevægelse med ens

højre haand, hvorved man i boksning hindrer

modstanderen i at ramme ens kæbe med ven-

stre haand. Sportsleks. 11.667. -port, en.

(jf. II. vifte 4.2^ en slags port i en skibs-

fartssluse, der tillige anvendes som skyllesluse.

NordConvLex.*VI.273.
Vifter, en. flt. -e. (til II. vifte; jf. Sæd-

(støv)vifter). i) d. s. s. I. Vifte l.i, /x. f:
ildvifte, veed band og at indrette et slags

Ovne . . som udkræver mindre Kuli, behø-
ver ey Puster eller Vifter. LTid.1724.103.

||

t vifieblæser. vAph.Nath.lV.433. 2) (soldat.)

skud, der ikke rammer skiven; forbier. Gaar
Skuddet udenfor Skiven, er det . . en Vif-

ter (der viftes af Markøren med et Flag
til Tegn paa, at Skuddet ikke har ramt
Skiven). DSt.19U.56.
Vifte-rynke, en. (jf. u. I. Vifte 1.2

samt Rynkeviftej. *af hemmelig Stolthed

(hun) stråler,
|
de brune Djne slår Vifte-

rynker
I

af Smil i Kindernes Æbleskind.
Rørd.LL.50. De smaa Vifterynker ved Oj-

nene var dybere, end hun nogensinde før

havde set dem. LeckFischer.M.25. -slag, et.

I) slag, bevægelse med en vifte (1.1.2). Åarestr.

SS.Y.176. Vifteslag, efter hvilke den om-
givende Hede blev dobbelt følelig. TroeZsL.

XI11.90. 2) (med.) form for slag i massage,

hvor de fire fingre ved en tilbagebøjning af

haanden kommer til at ramme patienten.

HJansen.Fysioterapi. (1918). 10. -straale,
en. (jf. I. Straale 2.&). OpfB.'VII.376.

\\

straaJe i vifteformet tegning paa fiskeskæl:

Krøyer.

I

II.478. -svamp, en. (fagl.) svamp
med vifteformet udstraalende lameller; Paxillus

acheruntius. LSal.XII.413. TeknLeks.I.202.

"Tinge, en. I) (sj.) viftende vinge. *Hvor
Skiønhed Segled giør, og Vidskab Roret
tvinger, |

Der drives Skibet vist af Lykkens
Yifte-Ymger.PoulPed.DP.(1937).60. 2)
vinge i vifteblæser. NordConvLex.V705. S&B.
D&H. -vægt, en. (fagl.) vægt med en vifte-

formet skala, hvorpaa vægt og prisudregning

angives af en visertraad. BerlKonv.XXIII.
451. -øre, et. (jf. Vingeøre; jarg.) i flt.,

om store, udstaaende ører. B.T.**f»1939.8.sp.2.
tænk om han blev født med Viftcorer, du
ved saadan nogen, der staar ud fra Hovedet
og vokser iremelteT.KAabye.KA.94.

Viftning, en. flt. -er. vbs. til II. vifte.

I) CP til II. vifte 2. første Gang fornam f^e^^

en Viftning af Sydens Lnft.Molb.Reise.I.130.
en Viftning af den herligste Høduft (slaar)

op om ham. ZakNiels.B.33. jf. II. vifte 4.1

:

*Søen sender
|
Din Kind en Viftning med

sin klamme N'mge.ChrJuul.EnFjpisode.(1852).

88. 2) (l.br.) til II. vifte 3. Christian anty-
dede ved en Haandbevægelse, at en saadan

10 Formaning var overflødig. „Ja, De sidder

nok der og vifter," sagde B., „men jeg har
seet mere end nok af Viftning i mine Dage,
til at bryde mig det Mindste derom." 57/ee-
gaard.UT.65. Hurra-a! skreg Hoben og svin-

gede . . med Hattene, Huerne og Tørklæ-
derne . . Hendes Naade . . besvarede Vift-

ningen med sit kniplingsbesatte Lommetør-
klæde. Wied.S.18.

I. Vig, en ell. (sj.) et (Sort.HS.G2r).

20 [vi'q, kbh. (ogs. som 2. led i stednavne) vi']

(dial. Vej. om næsefloj: Wied.S.42. jf. Esp.
384. — Vige. se u. Mund-, Næsevig^. flt. -e

ell. (nu 1. br. i rigsspr.) -er (Gram.Nucleus.
1677. i bet.l: Pflug.DP.12. LTid.1759.393.

Suhm. Hist. 1.311. HBDhlp.1.115. i bet. 2:

Rottbøll. S. 15. Raage. Forhistorie. (1905). 59.

Ohlsson.S.83. jf. u. Mundvig samt: Tarme-
Viger. Agerbech.FAH.5). {ænyd. d. s., æda.
(som stednavn) viik (AarbTurist.1931.121),

30 fsv. vik, oldn. vfk, oeng. wic, mnt. wik, jf.

mnt. wik, wike, undvigelse, flugt, mht. wich
d. s., fsv. vik, n., vinkel, hjørne, no. dial. vik,

n., lille krog ell. bøjning; til III. vige)

I) (jf. indvig, Søvig^ del af havet,
som skærer sig ind i landet; mindre
og (især) bred indskæring i kysten; min-
dre havbugt. de bemærkede en Viig,

med en Strandbred, hvor de besluttede .

.

at sætte Skihct.ApG.27.39. *En Vig hun
40 (o: Gefion) graved

|
Til Held for Norden,

|

Og kaldte Vigen |
hehorden.Oehl.XXIX.203.

Disse Øer, store smaa, | dette Fastland,

disse Vige,
|
disse Kyster, krumme, lige,

j

som dit Oje hviler p&ei.Rich.VL.fSJ. En Ind-

skjæring i Landet, der ikke er saa langstrakt

som en Fjord, men dog dybere end en Bugt,

kaldes en Yiig.Both.D.I.M. *Der er en Krog
i Norden imellem tvende Lande (o: Dyne-
kilen),

I
en Vig, hvor Havet fjæler sig med

50 sine kolde Yande.Drachm.PT.79. Aser sad

stille ved Havets Strand; han blev ved sine

Yige (1871: Eavhnsrter). Dom.5.17(1931). Sø-

kortStedn.29.170.339. jf.: seyle forbi de snev-

re Hav-Vi g er.,SM/im. DeGamlesKrigs-Skole.I.

(1749).22. den Neapolitanske Hav-Viig. LTid.

1760.400. billedl: Åkerbo er on Fredens

stille Y\g.JacPaludan.KK.267. || indskæring

af so, fjord ell. flod. lad dit Øjesyn . . svæve
. . hen over Fjorden (o: Limfjorden) med dens

60 mange Y\ge.Blich.(1920). XIX. 135. Igjen-

nem den aabne Baggrund sees en Vig af

Måldrn. Heib.Poet.V11.385. (de saa) hvor-

ledes Diana og hendes Nympher badede sig

i en Vig af Floåen.Gylb.1.296. en lille Indsø
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.. fuld af Yige.VilhAnd.BT.184. Vigen (o:

bugten ved Mariager) danner en naturlig
Havn. Trap.*V1 .408. || om brugen i stednavne
(bebijqgelsesnavne) se Siedn.lU'.iOZ.V111.190.
IX.270. Hald. Siedn. 218. jf. ogs. Skuutrup.
SprU.1.120.

2) indbugtning, krumning paa det

menneskelige legeme; krog; krig. Vig ..

kaldes barmen eller rummet imellem pat-
terne. 3fo//i.yi 64. de kiødede Deele bleve
beslagne med Saar og Bylder, som giorde

store Viigcr og Renner imellem Musklerne.
RoiiholLS.15. jf. Laarvig: Vig . . lår krigen.

Moth.V164. naar Saltene smelter fra Qvæg-
solvet i Maven, saa lober det sammon i

Tarme-Vigerne. Agerbech.FAH.5. Hjerne-
hindens Tv ervige (o: Sinus transversus).

Saxtorph.0.37. billedl.: *hvilken Mol som
formet i mit Hjærte

|
til helt ud at fylde

det — hver en Krog og Wi'^.Gjel.HS.lSO.
||

især d. s. s. Mundvig. Hun genkendte ikke
sin egen Mund, hvis Vige sitrede. Ban^.F.233.
Iwan havde en stor Cigaret i den styrbords
yiig.AKohl.MP.lI.128. Munden var træt

med nedadbøjede Yigc.AaDons.MV 190.
\\

(1. br.) d. s. s. Næsevig. Wied.S.42. Hendes
Træk taler ikke for hende, Næsen er brak
og bredt ud i et Par store Vige med aabent-
Btaacnde Lugtehuller. J7Jens.SA;. 723. || om
indbugtning paa dyrs legeme, jf.: Yver, Pat-

ter og Klo\\ige.MdsskrDyrl.LVIlI.226.

3) t krog, hjorne af værelse, jf.: Kam-
me r- v i i g. PoulPcd.DP.(1937).99.

4) fy/. I. Vige 2; dial.) i forb. give vig,
give efter. UfF.

II. vig, adj. se III. vid.

I. Vifte, en. ['viqo] flL-r. (lil III. vige/
I) (/«/. weiche; fagl.^ d. s. s. Vigespor 2.

I\bh.sSporveje.(1936).65.76. 2) (sv. giva

vika; sj.) i forb. give vige, give efter, vige.

en saadan Masse Vand . . at Ilden snart

maattc give \igc. BerlTid.*%1904.M.2.sp.2.
II. Vige, en. se I. Vig.

III. T'ige, V. ['vi"qo] nøysg.AG.W4;
ogs.: ['vi-oj; præs. -er ['vi^qar, ogs. 'vi'er]

jf.: Jeg Viger . . udsiges som vier. NvHa-
ven.Orth.188. i rigaspr. nu kun m. stærk

bøjning (saaledes allr. Moih.V163; vAph.

(1764) og JBaden.Gram.138 angiver baade

vigede og veg): præt. veg |ve'q] (jf.:

Veeg udsiges som vey. Nv Haven. Orth.

185); part. veget ['ve-qa/] ell. (især som

fk. efter være) vcgen (Molb.HO. Mynst.

MalJ.3. JPJac.II.331. SMich.Gio.137. jf.

Mikkels. Sprogl. 217 samt Feilb.), hvortil

best. f. og flt. vegne (Molb.HO. OehlXXX.
89. Bergs.BR.26. Schand.IF.169) ||

(nu kun
dial.) m. svag bøjning: vigede (2Mos.33.11

(Chr.VI; 1871: veg). Slange.ChrlV.285. Suhm.
11.188. JSneed.lll.335.yil. 4. Birch.Bi-

belske nistorie."(1820).66. jf. Feilb. Thor-

sen. 102); part. vigat (4Mos.l 4.9 (Chr.VI).

Holb.Mel.V.5. sa.DNB.145. Gram. Breve. 84.

Stub. 83. Slange. ChrlY 1010. Suhm. II. 180.

Stampe. 1.23. jf. Feilb. Thorsen. 102) ell.

(dial.) vigt (Moth.S228. Esp.§185. jf. u. af-

vige, aivigt). vbs.
-f -else (Moth.V164. Eilsch.

Term.22. jf. Af-, Udvigelse; ell. f -ning (Moth.
V164. jf. Af-, UdvigningJ. (ænyd. d.s. (præt.

wigede, wigte/ glda. wike (GldaKron.3),
wighe (Rimkr. Brandt.RD.1.347), præt. wek
(Kalk.lV817), wiighdæ (smst.816), wigede
(Brandi.RD.11.114), wicte (Lucid.26. Jos.

10 8.15 (GldaBib.)), su. vika (præt. vek), no.

vike (præt. vek ell. viktc/ oldn. vikja (præt.

veik), bevæge noget, flytte sig, oeng. wican,
ty. weichen (oht. wichan/- ;/• hvege. Uge, III.

veg, II. vege, Veger, II. vegne, Veksel, I.

Vig, I. Vige)

A. intr.

I) flytte sig, give efter (især: forholds-

vis langsomt) for et tryk olgn.; lade sig for-
trænge, fordrive, trække sig tilbage for

20 en overmagt; søge at undgaa, gaa uden
om, træde til side for nogen ell. noget,

(ofte i forb. m. for/ l.l) om person (levende

væsen), hvor Absalon og hans tappre Mænd
kom frem, der maatto alt give efter og
vige. Mall.SgH.288. *Fienden med Skræk
og med Nederlag veg. Oehl.XX.86. *det van-
ærer ingen Mand

|
At vige for en mægtig

Fjende. Grundtv.Optr.il.51 (jf. Mau.8769).
Vegen er for Overmagt

|
liden Flok til-

30 sidst. Ploug. 1.104. Hvor man skulde vige

for en Sø eller en Mose kjørte man tilhøjre

eller tilvenstre, som man viMe. LuisBramsen.
0.154. Naar hun skulde forbi ham i den
smalle Gade, var han traadt til Side, for at

hun ikke skulde vige op mod Mincn.SMich.
Gio.67. (hesten) ler ad Rædselen, frygter ikke

og viger ikke (1871: vender ikke tilbageø

for Sværdet. Job. 39. 25(1931). jf. bet. 1.2 : Ved
alle Lejligheder, hvor et Skib bør vige for et

M mået. SøkrigsA.(1752). §698. Færdselen fra

Gader og Veje, der udmunder i eller skærer

Hovedveje, har . . Pligt til at vige eller

ho\deti]hage.Bek.Nr.74"'/»1937.§l,2. \\ ibe-

vingede ord, talem. olgn.: vi viger kun for

bajonetterne, Mirabeaus svar paa Lud-
vig XVrs krav om opløsning af nationalfor-

samlingen.Vogel-Jørg.B0.615. i dag raaa
ingen vige, udtalelse af general Rye til

soldaterne før Fredericiaslaget 6. juli 1849.

50 Bødt.SamlD.257. Vogel-Jørg.BO.276. den,
der ikke vil dige, maa vige olgn., (jf.

lign. udtr. i nt.; 1. br.) man skal holde sit dige

i orden over for havets angreb; ogs.: man skal

altid være beredt, paa sin post. iøvrigt er det

jo en gammel Lære i Grænsekampen: Den, der

ikke vil vige, maa dige! Borsen.*^U1949J.sp.2.

II
billedl.; dels: soge at undvige (3.2) noget;

mangle fasthed i optræden; trække sig tilbage,

ind i sig selv; være forbeholden, (ofte i præs.

60 part.). Ingen Mandighed, ingen Selvstændig-

hed, ingen Tillid, men Ængstelse, Vigen og

Uldenhed paa de fremdragne Hovedpunkter.
VortLand."/il905.1.sp.l. do er vege og vi-

gende Folk her paa Egnen. Rosenkrantz.RH.

91*
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216. „Jeg ved det knap," sagde K. vigende.

Elkjær.RK. 113. vil ikke enhver Vigen uden
om Opgøret alligevel være Svigten, maa
jeg spørge. ANørgaard.Grundtvig og Danmark.
(1941).52. dels: være underlegen; staa tilbage,

(ofte i forb. m. lor). I (ved) selv, hvordan
Fruentimmer er, at ingen, hvor grem hun
ogsaa er, vil viige for en anden udi Skiøn-

hed.Holb.Ul.Prol. *Et Ordsprog siger:
|
Før-

end et Qvindfolk fattes Svar paastand,
|

I Vesterhavet da fattes der Vand.
|
Det

kjendes paa Eder. I den Kunst jeg viger.

Hrz.V1.121. (Pariseruniversitetets) Rektor,

der fik Rang med Paris' Biskop og kun
veg for pavelige Legater. Brandt. CP. 29.

II
(m. overgang til bet. 2) i forb. som

vige til side. paa et snevert Sted, hvor
der ingen Vei var til at vige til høire eller

venstre Side (1931: hvor det ikke var mu-
ligt at komme til Siden, hverken højre elier

venstre/ 4Mos.22.26. *Mængden veg tilside

som et bølgende Hav (o: for kongen). Hauch.
LDR.160. Ottilie veg til Side for hans for-

trukne, osende Ansigt. E Christians. 0. 1.84.

(jf. ovf.) billedl.; dels: gaa uden om (van-

skeligheder, problemer). Hånd viger hverken til

høire eller venstre side (o: om den retsindige).

Moth.Sl73. Op gennem Historien ser vi det

samme Problem rejst, men man har altid

været dygtig til at vige tilside. Lindskov
Hans.G.175. dels (sj.): staa tilbage for. Holb.

Paars. 336 (se for sp. 173**). 1.2) om ting

ell. forhold; ofte m. afsvækket bet.: rokke

sig; give efter. *Før Klippen veeg, før skal

han avige.CFrim.SE.27. Væggen er veget
noget paa denne Side. MO. opad Bjergsiderne

steg Gederne, følgende Sneens Vigen. FrPouJ-
sen.UrtidensKunst.(1923).26. jf. Vigesand:
Hun ilede hen over det vigende Sand, som
var det den fasteste Ye'u Bergs.BR.181.

\\

Forgieves han i Blergets Side stiunger,

I
De Kampestene viger ei tilside. Oehl.

XXIV35. Dampblærerne strømmer saa hur-

tigt op gennem Vandmassen, at Vandet ikke

faar Tid til at vige til Side. Skibs Mask.44.

II
om blik, i udtr. for ikke at se direkte ell.

fast paa en. (hans øjne) veg aldrig, saae sig

aldrig sky .. i Andres Ø'jne.EChristians.Hj.

232. Han søgte hendes Øjne, men maatte
se ned. Der var ingen Vigen i det Blik.

ErlKrist.DH.184. især i præs. part. han følte

Kulden i Kundernes Sind, saa de vigende
Øjne, der stak som Brodde. CFMortens.RW.
183. Børnene . . bliver vigende i Blikket.

BechNygaard.G0.130. \\ billedl. *Nep havde
Mørk og Mulm for Morgenrøden viged.

JFriis.45. Alle de smaa Forskieller . . maae
vige for denne Betragtning. J<Sneed.7Tfi26.

nu syntes mig Tvivlen at maatte vige for

frydefuld Yished. Blich.(1920).XIK.121. Be-
findendet bedrer sig, en haardnakket Hoste
viger l&ngsomt.J PJac. (Brandes. Br. 11.310).
Som Fiskeplads viger Stedet (): Hirfshib)
kun for Skagen. Fiskeritidende. 1885. 127.

Humanismen er (i Norge) mere vigende i

sin Modstand (mod realismen). NBang.OU.
33. Den tidligere ungdommelige Fylde i

hendes Ansigt var vegen for fastere Linier.

GyrLemche.BD.57. Krigskommunismen var
naaet til den Grænse, hvor Grunden viger

under Fødderne. Frisch. PE. 188. (især Y)
om priser, kurser: vise en (svagt) fal-

dende tendens. S&B. Papirerne stiger og

10 viger, og selv erfarne Børsfolk kan ikke
altid sige hvorfor. Pol.*/i*1906.2.sp.2. især

i præs. part.: Kurserne ere vigende. S&B.
Emanuel var kommen hertil paa en for

Landmanden særlig ugunstig Tid, med vi-

gende Priser for Jordens Produkter. Powi.

FL.(1892).98. Vigende Kornmarked. PoL"/,
1928.11.sp.5.

II
spec. (biol.) i præs. part. vi-

gende, om egenskab hos organisme: som er

svagere end en anden, fortrænges af en anden.

20 Warm.Bot.679. LandbO.IY780. VoreSygd.I.
195. 1.3) m. angivelse af, hvor meget man
flytter sig for noqen ell. noget, (ofte i nægtende
udtr.). Drachm M.3(seu. bet. 4.2/ Da Kon-
gens Drabantere .. faldt ind paa ham med de-

res dragne Sværd, v i g e d e han ikke et S k r i t.

Sehousbølle.Saxo.327 . Støt og stovt paa sin

Fædrenegaard, jevnligt desuden Ejer af en
eller to andre Gaarde, veg Selvejerbonden
ikke mange Skridt for en Væbner. Porn/i.

30 Samlinger.XVl.(1925).133. (ikke) vige en
fod, fodsbred, et haar, et haarsbred,
en prik, et straasbred, en tomme, et

trin (for, fra noget), se u. Fod 4, Fodsbred 2,

II. Haar 3.2, Haarsbred, I. Prik l.i, Straas-

bred, I. Tomme 3.2, Trin l.i. || om ting.

Naalen vigede ni Grader mod Nordvest.
Reiser. lY 437. Bankerne noteredes V, ^ i

Point under sidste Kurs, og Sukker . , veg
\*U.PoUya919.12.sp.l.

40 2) uden egentlig forestilling om udsæt-

telse for pres, tryk osv.: bevæge sig, flytte

sig af egen fri vilje, af sig selv. Viger, viger,

farer ud derfra (1871: Bort, bort! drager ud
dedT&).Es.52.11(Chr.VI). Greve Uldrich ..

som af Frygt vigede til Kongen af Pohlen.

Pflug.DP.923. *Nu veeg hans (o: Njords)

Hustru Skade
|
Til Heklas Bierg. Oehl.XXX.

99. jf. u.Ssitan l.i: (Jesus) sagde til Peder:

viig bag mig, Satanl Matth.16.23. \\ især om
50 ting. Han lod ikke Skystøtten vige om Dagen

eller Ildstøtten om Natten, den blev for

Folkets Aasyn' (1931: Skystøtten veg ikke

fra Folket om Dagen, ej heller Ildstøtten

om Natten;. 2ilfos.i3.22. *Stormen opløfted

sit Hoved,
|
Og Solen bag Skyerne veg.

Hauch. SD. IL 121. i præs. part. vigende:
Buris saa frem for sig, hvor Jorden blev

borte i den vigende Synskres og gik over

i Sollysningen mod Nord.JVJens.D.24. vi-

gende vande, jf. u. II. Vand 2.3. om natur-

fænomener som dagen, dagslyset: forsvinde.

*Dagen viger og gaar hort. SalmHj. 74.1.

før Mørket veg, var Generalstab og Prins

(borte). Buchh.FD.21. billedl: *snart og let
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de glade Dage vige,
| Alvors Time nærmer

sig. FGuldb.lIM. *Hører det, I danske Pi-

ger!
I

eders Sag det er,
j
uden eder Dagen

viger,
I

voxer kun med ier. Hostr.SD.II.49.

II
vden forestilling om bevægelse, især om

forløb af linie, grænse. Omtrent midtvejs
mellem det gamle Ægyptens to Hoved-
stæder . . viger Klipperne paa Nilens øst-

lige Bred. OKoefoed-Petersen. Ægyptens Kæt-
ierkonge.(1943).7. han er lidt graasprængt,
Haaret er begyndt at vige. AaseHans.DG. 6.

i præs. part. \ i gen de: *Over Judæas Dale
|

har Solens lyse Taager sig svøbt;
|

i vigende
Former staar Klipperne støbt. LCNiels.Tre
Mænd.(lS97).62. Halsen skjultes helt i en høj

vigende Linning. Pol.^'U 1921. 11. sp. 4. (byg-

ningen) var i én Etage af falmede, gule
Mursten og med et vigende, graat Skifertag.

smst.'^*'-il945.10.sp.l. især om ansigtsparti

(pande ell. underansigt): som ikke træder

(kraftigt) frem; tilbageskraanende. Panden er

vigen de. OKoefoed-Petersen. Ægyptens Kætter-
konge.(1943).35. (Christiern Fs) Ansigt maa
have været langt med et vigende Under-
ansigt. DanmKonger.152.

3) (til bet. 1 og2) i forb. m. af ell. (nu især)

fra, der betegner det sted (ell. den person),

man fortrænges fra, fjerner sig fra. 3.1) om
person, deres synder bleve saare mangfol-
dige, at de maatte vige af deres land (1871:
at man førte dem bort fra deres Land^.
Sir.47.36(Chr.VI). han (befalede) sine Folk,

at de ikke maatte vige af deres Post. Schous-
bølle.Saxo.209. (han) blev stærk blesseret og
maatte vige af Striden, smst.227. *Viig fra

mig sorte Aand! som tordner i mit Øre.

Wess.4. *jeg skal ikke vige fra Tletten. Hrz.

D.I.98. du veed ikke, hvor min Mand var
mig til Trøst og Støtte. Han veg ikke fra

mig i den Tid. Pont.BH.29. (ikke) vige fra
ens side: Bliver nogen af dem syg, den
anden viger ei fra dens Side. Suhm.11.133.
Bagges.L.1.340. Kavalleren viger ikke fra

hendes Side. UnivProgr.1942. 1.41. vige af

sporet, se II. Spor 3.2. jf.: *Vær min For-

mand, at jeg ey
|
Kommer paa den brede

Vey,
I
Eller fra dit Fodspor viger. Brors.9.

(hans) Sind . . var vanartigt og vigede vidt

fra (fædrenes) Fods]por. SchousbøUe.Saxo.159.

vige af ell. fra vejen (jf. w. Vej 3.5 og ll.i^;

ofte overf.: (han) veeg . . fast aldrig af

Dydens Yey. Holb.Herod.lll. *Lær mig Nat-
tens Stjerne . . |

Ej at vige fra den Vej,
|

Himlens Gud tilmaalte mig\Rich.I.45. Job.

23.11(1931).
II

billedl; dels m.h.t. fare, fri-

stelse: undvige (3.2). frygt Herren og vig fra

det Onde.Ords.3.7. Den Vises Lærdom er

Livets Kilde, saa at man viger fra (1931:

derved undgaas^ Dødens Snarer, smst. 13.14.

dels m.h.t. norm ell. (især) regel, forskrift:

afvige fra; spec. m. h. t. guds ord, den rette moral

olgn. han skal bringe din Søn til at vige

fra mig (1931: til at falde fra Herren;, og

de skulle tjene andre Gnder. 5Mos.7.4. der

(skulde) aldrig viges fra hendes Raad og
Vinie.Holb.DH.II.523. (morerne) vige aller-

meest fra de andre Mennesker. Hallager.24.
*fra sin Text en Præst bør aldrig vige!
PalM.(1909). 11.25. vige (o: afstaa) fra sin
Mening. DtfeJ/. vige fra sandheden, se

Sandhed 1. 3.2) om ting. *See, Blodet er
veget fra Læber og Kinder. Hostr.NF.31.
Neutral Formering ved Deling, idet Cellerne

10 vige fra hverandre paa Midten, og der her
vokser ud to ny Cellehalvdele. ^aJ. 7. 5i4.
Trods alle Anstrengelser vilde Stenen ikke
vige af sit Leie.VSO. om blikket: (hendes)
Øjne var ikke vegne fra Fa.rret. Schand.IF.
169. jf.: Herren Eders Gud er naadig og
barmhjertig og skal ikke lade sit Ansigt vige
(1931: vil ikke vende sit Aasyn^ fra Eder.
2Krøn.30.9. \\ billedl. *Er Lykken ikke min
Veninde,

|
Er Dagen viget fra min Pool.

20 Stub.83. Elbsagen var . , ikke et Øjeblik
vegen fra Christian IV's Tajiker. Fridericia.

DPH.261.
B. trans.

4) m. obj., som betegner det sted ell. den
ting, det forhold, man viger (1), bevæger sig

bort fra, flytter sig fra (nødtvungent ell.

af hensyn til nogen). 4.1) i al alm. (ofte

i forb. m. for ell. (nu sjældnere) hensobj.,

der betegner den, man viger for), jeg (vil)

30 gierne vige Veyen for h&nnem. Hørn.Moral.
11.31. Holst viisde . . et uforfærdet Mod i

Leiren ved Fretin, hvor han . . havde For-

vagt, da Fienden nærmede sig og fyrede.

Han veeg ei sin Vost. Mall.SgH.341. Marken
(o: slagpladsen) viger

|
Jeg ei.Boye.PS.il.

123. vige Kurs ior.S&B. En Bonde . . kørte

. . ad Vejen til Neksø. Under Vejs mødte
han Amtmanden kørende den modsatte Vej.

Nu skulde Bonden jo vige Sporet for Amt-
40 manden, men nej! — det gad (han) ikke.

PhRDam.FI.72. ||
give afkald paa, opgive,

navnlig: til fordel for en anden, de have
maattet vige samme (gaard) for en Odels-

haaren. Forordn.^*hl771.Indl. *Aldrig viger
|

jeg Fridleff Thronen. Gjel.KH.106. Grundt-

vig vil ikke mere vige Statskirken for Ra-
tionalisterne. yiZ/i^nd.Lt«.///. ISO. jf.: *af

Hexen fældet, han Livet maatte vige.OeW.

XXXI.210.
II

vige dommersædet, se

50 Dommersæde, vige (en) pladsen, se Plads

2, 6.1. vige en rangen, se I. Rang 2.8.

vige sit sæde, især om øvrighedsperson:

(midlertidigt) give afkald paa, trække sig til-

bage fra sit sæde og den dertil hørende funk-

tion, for bare og løse Beskyldninger bør

ingen (øvrighedsperson) sit Sæde at vige.

DL.3—4—4. Nørreg. Privatr. Y84. Blich.

(1920).XIV.180. LovNr.90^yil916§65. jf.:

det var Kongen ukjært, at han nu vilde

60 vige Erkesædet.Molb.DH.II.394. 4.2) (nu
sj.) forlade ell. holde sig borte fra noget; und-
gaa; undvige. Hvilken broder eller giest,

som vige lauget, når krandserne uddeles . .

bøde derfor 1 mark 4 sk.Cit.l739.(Vider.III.
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147). *Yngre . . |
henstvrte mod det Svælg,

han bød dem wise.FGuldb.il.229. *Veg han
. .

I
En Fryd, som deles maatte

|
Med hver

en As og kmOehl.XXlX.265. Finn vilde

vige det (o: blikket). lCEw.JCordtsSøn.(1896).
134. (sj.) m. hensobj.: *„Din Vin er stærk."
— , . „Du viger mig den?" — „Jeg viger

Dig ikke en Kende! . . | Jeg vil drikke med
Dig." Drachm.M.3. \\ om forhold. Rolig-
hed viger de Lidendes Leie. Haste.BD.56. i'o

Søvnen veg hans Øjne. Levin.

5) (nu sj.) m. obj., som betegner den per-

son, som man viger (1-2) for. 5.1) m.h.t. per-

son, som man flytter sig for, fortrænges, over-

vindes af, giver efter for, træder til side for.

Den Blinde pleyer man saa vel som den
at vige

I

Der Purpur- Klæder og Regierings-

Staven hær. Falst.Ovid. 124. de meente, det

var Tid
|
Svartalfers Hær at vige, de und-

gik hver Stnd.Oehl.XXIX.277. Det er ingen 20

Skam at vige den Mægtigere. CBern/i. ¥293.

(jf. Mau.8769). med Schwabens Hertug
|

Han (0: Filip August) Forbund sluttet har,

og Kong Johan
|
Har maattet vige ham paa

Englands Trone. Holst. VI.237. || billedl, om
forhold. Nysgierrighed (maatte) vige Glæden.
Tode.IX.441. Min VUlie wigei din. Boye.PS.
11.46. 5.2) m. h. t. person, som man staar

tilbage for, som overgaar en. Olaf blev en
deilig Mand,

|
Hver en Svend ham maatte 30

\\ge.Oehl.XII.276. Hauch.DV.1.141. med an-

givelse af, i hvilken henseende man staar til-

bage for nogen: Saa seer I nu, hvad her skal

til,
I

Om I . .
I
Paa Verdens Høje-Skole vil

|

En stor Professor være,
| Og ej i alamodisk

Svar
I
Og Sporgsmaal nogen vige.Falst.37.

I viger ingen Damer
|

I Skiønhed.Oe/ii.X/.

299. med Hensyn til Rang viger jeg ham
kun lidet. Hauch.11 1.428. denne Tidsalder

frembragte Bygherrer som . . Frederik den 40

Anden og Christian den Fjerde, med samt
den hele Stab af Adelsmænd, der kun veg
dem i Evne, men ikke i Lyst, i Trang til at

bygge. TroelsL.III.7. \\ overf., om ting. skiønt

det Venetianske Søe-Arsenal haver Ord for at

være, i gandske Europa, det allerstørste og
fuldstændigste, maa det dog vige Kiøben-
havns dobbelte Holm og hvad dertil hen-

hører. EPont.Atlas.il. 212. Skiønt er det

høie Norden . .
| Og Sproget, som vi siunge,

| 50

Ei viger sydlig Tnnge.Oehl.Er.IV243. 5.3)

(jf. bet. A.2) søge at holde sig fra; undgaa;
undvige. Kom Fremmede derhen,

|
Da

maatte jeg paa Stand min Herskerinde vige,

I
Og lade, som hun ikke

|
Beskjæftiged mit

Sind og mine B\i]ske.Heib.Poet.X.143. sml.:

Lign ham i Æren, vig ham i hans Feil!

Oehl.IV158(jf.Mau.6329). \\ billedl. Ulyk-
ken viger den Mand, der synger og leer

den imøde. FOuldb.1.56. 60

C. i særlige forb., hørende til bet. 1-2, m.
adv.

6) vige af (jf. afvige samt bet. 3). 6.1) gaa
til side (for); trække sig tilbage (for). Moth.

V163. Slange. ChrIV 709. saafremt Vejens
Midtlinie ikke er fri, skal begge vige af til

højre. LovNr.l64'/il923. §6. billedl: Dagen
efter traf Far og Søn hinanden. E. havde
mest Lyst til at vige ai.EBertels.D.216.

||

(nu næppe br.) om ting; i forb. m. præp. fra:

de faste Ting . . som tillige ere elastiske, sy-

nes at have denne Natur, naar Parterne for-

medelst et Stød nødes til at vige lidet af fra

hinanden, da . . bliver de igien trokne til-

bage til deres første Sted. Kraft.(KSelskSkr.

111.283). 6.2) (jf. afvige I.2; nu l.br.) overf.:

fjerne sig fra, ikke følge (en regel, norm olgn.).

Moth.V163. (bibl.) om frafald (fra gud), over-

trædelse af religiøse forskrifter olgn.: I vige af

(1931: falder fra^ og tjene andre Guder og
tilbede dem. 5Mos.ll.l6. jeg holdt hans vey,

og vigede ikke af (1871: afveg ikke; 1931:
veg ikke derirdi).Job.23.11(Chr.VI). \\ i forb.

m. præp. fra: iblandt er hånd viget af fra

Geutern .. og andres Editioner. Lrid.2723.
334. det svage Hierte

|
Viger af fra Dyd.

Riber.1.85. hun veeg aldrig af fra Loven og
hun har Styrke i sin retfærdige Sag. HCAnd.
(IllTid.l860/61.138.sp.l). At vige af fra den
rette Vei (fra det, som ret er).MO. M. an-

saa det for klogest at vige af fra Æmnet.
AndNx.MR.269.

7) vige bort, (jf. bortvige; nu 1. br.) be-

væge sig bort, fjerne sig (fra et sted). Moth.
V164. „Du frygted ei?" — „Ak jol den
hvide Skare

|
Paa Kirkegulvet fra min Krog

jeg saae.
|
Min Aftenbøn jeg bad; da bort

de vege; |
Dog snart paany de frem af

Graven stege."Boye.PS.IV133. vig bort,
satan! se Satan l.i. || om ting. Saa tit jeg

stræber mig imod min Skatt at bukke,
|

Saa tit den viger bort. Holb.Metam.8. vig
bort, skygge, se 1. Skygge 8. uegl.: for-

svinde; ophøre. Ingrids Billede veg bort

(0: for hans tanke).Aa Dons.MV.19.
\\ (jf.

bet. 3) i forb. m. præp.-led ell. adv., navnlig

fra, der angiver det, man fjerner sig fra.

vig ikke bort (1931: gaa ikke^ herfra, ind-

til jeg kommer til dig. Dom.6.18. Fisken lige

som viger bort fra Stædet (0: byen).PEdv
Friis.S.172. Aanden, som besielede dette

Støv, er vegen bort til lysere Egne.Mynst.
Mall.3. Vandet veg lidt efter lidt bort (1871:

vendte tilbageø fra Jorden.lMos.S.3(1931).
vige bort fra vejen, se u. Vej 3.5. billedl.:

Al Lykke er veget bort fra dette Huus.
VSO.I.473. vige bort fra sandheden,
se Sandhed 1. (sj.) m. flg. inf.: holde sig fra;

undlade; vige (IO.2) tilbage for. (hun) var

(ikke) veget bort fra at tale ud med en

Mand om Tingene. BMikkels.TF.99.

8) vige hen, (jf. henvige; poet., højtid.)

gaa, drage bort ell. til et sted. de vigede hen

imod ham, at stride (1871: boj ede af for

at stride imod ha.m). lKg.22.32(Chr.VI).

(Josef) stod op, tog Barnet og dets Moder
om Natten, og veeg hen (1907: drog bort^

til Ægypten. l/a«/i.2.i4. Moth.V164. \\ overf.:
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forsvinde. »Spedalskhed Ayger for dig hen.

Brors.102. *det fagre Billed viger
| Hen i

Luftens Strøm. Hauch.LDR.123.

9) vige ind, (sj.) gaa ind (et sted). Moth.
V164. Det var nu ved at blive lysere, de
sidste blege Stjerner var veget ind i Himmel-
rummet. IsakDin.FF.425.

10) vigo tilbage
i';/.

tilbagevige/ lO.i) gaa

af vejen, holde sig borte, trække sig tilbage

(for at undgaa en modstander, et sammenstød i'o

olgn.). Molh.V164. (visse krigere) tør ikke

trænge frem, og skamme sig ved at vige

tUh&ge. Schousiølle.Saxo.90. Kongen (havde)

ikke . . Mod til at gaae dem i Møde, men
veg tWhdigQ.Molb.DH.11.112. Han blev ..

overhalet af en Turistbus . . der efterfulgtes

af en (anden bus). Motorcyklisten veg til-

bage i Vejbanens højre Side for den forre-

ste Bus.BerlTid.'%1951.M.3.sp.4. jf.bet.lO.^:

hvor . . Nedrighed afsløret fremtræder, der 20

vige vi med . . Afsky tilbage. Molb.Indl.55.

II
om ting; dels: trække sig tilbage; blive for-

trængt. Søen . . traade paa somme Stæder

over Bulverket i Hannen, hvorpaa den i

hast vigede tilbage. LTid. 2726. 199. billedl:

*Mit fordums Liv kan sammenlignes med
|

En Foraarsstorm, som veg tilbage for
|
En

herlig Aarstid. Oehl.V11.17. mens de andre

(love) i Tidens Løb vege tilbage, blev den

jydske stående som gidS:\åenåe.Cit.l853.(Jy so

Lov. Fort. 1). dels (jf. bet. 2 slutn.) uden

(egentlig) forestilling om bevægelse: danne en

tilbagebøjende linie. Kysten paa den anden

Side . . viger nu tilbage; thi her vider Fjor-

den sig ud igen. Rist.FT.170. der var ved at

komme Dybde i Furerne fra Næse til Hage,

og Haaret veg ikke saa lidt tilbage ved Tin-

dingerne.JacPoiwdaw.Markerne modnes. (1927).
192. min Hage er alt for lille og viger skraat

tilbage. Pol.*'/> 1941.9.sp.l. IO.2) overf.: lade w
sig skræmme; søge at undgaa; ogs.: afholde

sig; unddrage sig. (ofte i forb. m. i or). Hun
havde . . lagt sit Indre frem for ham med
en Sanddruhed, der ikke veg tilbage for

noget Eensyn. FruHeib.HG.207. Han veeg

ikke tilbage for nogen Fare eller Anstren-

gelse. 750. for Luthers mest radikale Vur-

deringer . . viger han tilbage. OFriis.Litt.218.

De viger ikke tilbage fra at insinuere, at

jeg har været med i en Sammensværgelse. 50

Kirk.B.87.

11) vige ud (jf. udvige;. II. I) bevæge sig

bort fra et sted, en retning ell. stilling. Moth.

V164. Øjnene fæstede han mod Jorden for

ikke at fristes til at vige ud, naar (lussingen

kom).Aa Dons.MY 122. især i forb. m. flg.

præp.-led: enten .. maatte (de) underkaste

dem Landets Love . . eller vige ud af Staden.

Holb.Berg.104. Jeg gaar midt ind i en stor

Sværm (gæs), som vingebaskende og skræ- eo

mende viger ud til Siderne. Jørgf. 77.332.

Den, der . . ved sin Faders Haand ærbødig

er vegen ud for ham på et Fortov . . vil

have bevaret det samme Indtryk af Wiehes

'PeTson.Blaum.Sk.207. vige (dreje) ud af
Kursen.Scheller.MarO.

\\ (jf.u. bet. i.i) være
undvigende. Klavs var tidt saa tavs. Han
tav eller veg ud med sine Øine. OlesenLøkk.
KB.75.

II
om ting; dels: glide ud af en stil-

ling; give efter, forandre form som følge af
et tryk olgn. da viger Kindkjæden let ud
af sit rigtige Leie.PWBalle. R. 99. Saarets
Rande hindrer Man ved Plasterstrimler

fra at vige endnu mere ud fra hinan-
den. Chir.(1845).L50. Sporene var saa
hurtigt vegne ud i det bløde Sand, at de
ikke gav noget fast Kienåemærke. Bergs.BR.
26. (jordfugtig beton) kræver en meget in-

tensiv Blanding og Stampning og er ikke
Spor af levende, viger ikke ud under Stø-

deren, men ender dog med at give Vand
irnsig.Suenson.B.IH.ill. (jf.u. bel. 2) uden
forestilling om bevægelse: Fornøjeligt og ma-
lerisk viger flere andre gårde i samme gade
. . ud og ind i fortovslinjen.HFCiatts.fi.

99. dels om forsvinden, ophør: Tanken om
Eftergivenhed veg ud af hans Sind. Søiberg.

KK.1.105. 1 1.2) overf.: undlade, unddrage sig

(at gøre, præstere noget); ogs.: afvige (fra

regel, norm olgn.). hvis han viger ud derfra

(o: fra overenskomsten) og overtræder den.

Cit.l832.(Vider.L392). snart vige de (0:

hanner og hunner) . . i den senere Udvikling

ud fra hinanden. Sal.XVL86. Hver den, som
viger ud (1819 og 1948 afvig.) og ikke bliver

i Kristi Lære, har ikke Gud. 2Joh.9(1907).

Han aabnede Munden som for at sige noget,—
men med Generalens . . bydende Øjne paa
sig veg han ud. SvLa.AB.17. vige ud af

sporet, se II. Spor 3.2.

Vige-, i ssgr. til III. vige A (jf. dog

Vige-hætte^, -erklwring, en. T erklæ-

ring om, at ens tilgodehavende i en bank i

tilfælde af en skyldners konkurs skal vige for

bankens krav; tilbagetrædelseserklæring. Bank-
Aarbogen.1941.305. -hætte, en. se Vidie-

hætte. -plads, en. (jf. -sted 2) plads paa
vej ell. i sejlløb, indrettet til at skibe ell. vogne

kan passere hinanden. PoU*Utl939.3.sp.4.

Socialdem.*/iol948.4.sp.7. -pligt, en. (jf.

-pligtig, -regei; spec.: pligt for køretøj (far-

tøj) til at holde tilbage for køretøjer (fartøjer) i

tværgaaende retning. Denne havde i sin Egen-

skab af Dampskib Vigepligt først og frem-

mest for Sejlere, men ogsaa under visse For-

hold for andre Dampere. Pol."/tl905.3.sp.2.

For at undgaa Sammenstød mellem kørende,

der færdes saaledes, at deres Veje skærer

hinanden, har den, som har den anden paa
sin højre Side, Yigei)ligt.LovNr.l29'*U1932.

§11. -pligtig, adj. (jf. -pligt;
|| 4^ om

fartøj. NatTid.'*/il909.M.Till.l.sp.4. Vikin-

gen.l950.Nr.7A.110.sp.l. -punkt, et.

det punkt, hvor et ildfast materiale ved høj

temperatur giver efter for en mekanisk paa-

virkning. Kemisk - teknisk Haandbog. (1938).

435.

I. Viger, en. flt. -e. (til III. vige; jf. kl-
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viger; sj.) person, som viger for vanskelig-

heder olgn. * Kunstneren, den Viger,
|

er

stædig i det stille,
|
blir ved at ville opad,

|

blir ved .. at spille. FrNygaard.U.37. Disse

Vigere vil ikke svigte hverken Land eller

Flag, tror heller ikke at gøre det.ANørgaard.

Grundtvig ogDanmark.(1941).52.
II. Viger, en. se Veger.

Vige-regel, en. (jj. -pHgtj. Sportsleks.

11.668. -sand, et. (jf. u. III. vige 1.2 ; sj.) lo

sand, som giver efter, ikke danner fast grund;

billedl.: Jeg blev som et vigende Sand, en

Grund, hvorpaa Ingen kunde bygge, og rundt

om mig var lutter Vigesand og svigtende

Grund. Jørg.Livsløgn og Livssandhed. (1896).
29. -»por. et. i)(jf. Omløbs-, Side-1, Und-
vigespor, Udvigning 1; jærnb.) et ikke gen-

nemgaaende hovedspor paa station, der bl. a.

anvendes, naar to tog skal passere hinan-

den. S&B. IJøm.AA.114. DSB.Tjen.1.14. bil- 20

ledl.: der er ingen bestemt, interessant Be-
givenhed, der har kørt mig paa Vigesporet.

MartinAHans.K.120. Før jeg gaar videre

i min Tankegang, gaar jeg ind paa et

T\gespor.JohsWulff.FA.21. 2) (jf. i. Y\ge

1; fagl.) sporafgrening fra enkeltspor til

dobbeltspor ved sporvejene. Sal.XVl.538. Pol.

yiol932.3.sp.2. -sted, et. \) (jf. Undvigel-

sesplads, -sted; jærnb., nu næppe br.) plads

med vigespor, hvor to tog kan passere hin- 30

anden. Ursin.D.167. 2) (jf. -plads samt Und-
vigeplads^ ^ plads i sejlløb ell. kanal, der

er egnet ell. indrettet til, at to skibe kan pas-

sere hinanden. Bardenfi.Søm.1.259. Scheller.

MarO. -»tyrke. en. metals modstands-
evne mod formforandring ved langvarig, rolig

paavirkning. Thaulow.MO.102.
viget, adj. ['vi'qa/] {afi. af I. Vig; jf.

indviget; sj.) forsynet med vige. „Bloksbjerg"
i Ordrup Mose Vest for Klampenborg, en 4o

Bakke, der i atlantisk Tid var en i en

lille, stærkt viget Fjord fra Øresund. Jo/js

Brøndst.DO.1.104.
Vigeur. en. se Vigør.

Vigge-havre, en. se Vikkehavre.

Vigger, en. se Veger.

Vigilie, en. [vi'gi'lia] flt.-t. iglda.\\g\-

lie, vigilia (8kraaer.1.467.11.4.160), jf. oldn.

vigiliudagr; fra lat. vigilia, det at vaage, til

vigilare, vaage; jf. Natsang 2, III. Vaage 2, 50

Vaagenat; katolsk-kirk.) om kirkebøn, guds-
tjeneste aftenen ell. natten før en kirkelig

festdag ell. om saadan aften, nat; ogs.: natlig

andagt med sjælemesse ell. bøn for en afdød.

HenrichUss. K. 1. 60. Daugaard. Da.Klostre.

(1830). 68. Winth.HF.218. TroelsL.'XIY94.

II
hertil ssgr. som Vigilie-dag (KathOrdb.42),

-sang (Frank.SD.49), -tjeneste (PSeverin-

sen.Da.Salmedigtning.(1904).66).

Tigle, V. ['vi(-)cil8] ^t vikle, se ndf.). ep

-ede. (dannet til opvigle, jf. sv. vigla upp,

no. vigle opp, ty. wiegeln; til roden i III. veje;

sj., if.S&B. no.) i forb. vigle op: d.s.s.

opvigle. Folkene . . vigles op eller beroliges

(i folkeforsamlingerne) ved Talernes Ord.
VVed.H.371. \\ refi.: hidse sig op; gaa
til angreb. Hist viklede Magter sig op mod
Naboemagter, og søgte hinanden i blodige
Kampe.Mall.KF.il.
Vigne, en. f'vinja] (ogs. skrevet Vinje.

LCNiels.Rejsen til Bom. (1904). 65. ThøgLars.
Søndengalm.(1926) .93). flt. -r. (fra ital. vigna,

af lat. vinea, vingaard, til vinum, vin; jf.

Vignet, Vin) især om ital. forhold: vingaard;
vinhave. Meyer. ^ *Kom ned til vor Vigne,

I
Hvor Rankerne groe,

|
Der hænger en

Drue
I
Saa sød, kan du tToe.Winth.SS.47.

den høie og dunkle Pinie,
|
Laaner Skygge

til Bondens Yigne.ARecke.89. et bølgende
grønt Bælte af Klosterhaver, Villaparker og
Vigner . . slyngede sig rundt om Palatin

(i Rom).Galsch.SR.163.
Vignet, en ell. (sj.) et (Sponneck.T.II.

175. Cit.l857.(JFibiger.Liv.307)). [vin'jærf]

et Vignette. LTid. 1734.270. smst.1754.57.

Nyerup.LittM.326. JBaden. FrO.). flt. -ter

ell. (sj.) -8 (Cit.l847.(Bogvennen.l929.12)).

(/t/. vignette; fra /r. vignette, egl.: vinranke,

afl. af vigne, d. s., af lat. vinea, vinstok, til

vinum, vin; jf. Vigne, Vin) i) (jf. Slut-,

Slutnings-, Titelvignet samt Røskenvignet
(u. Røsken^; bogtr.) (lille) billedlig deko-
ration i bog, især paa titelblad, begyndelses-

og slutningssider ell. før og efter et kapitel,

opr. m. form som en vinranke. LTid.1734.270.

en stor Vignette, en kobberstukken Prospect
af benævnte Fæstning. CVIIertel.C.88. Bran-
des.KP.337 (se u. Vartegn l.i;. Som (Bødt-

cher) sad der lignede han den gamle Digter

i Andersens Eventyr „Den uartige Dreng".
I Virkeligheden vilde Vilhelm Petersens Vig-

net (Brandes. 1. 538: Titelbillede; til dette

Eventyr være den mest passende Vignet til

Bødtchers samlede Digte. sa.DD.109. Sel-

mar. '333. billedl. og i sammenligning: Vig-

netter til danske Digtere (0: en samling epi-

grammer om danske digtere). HCAnd.(bogtitel.

1832), (byen ligger) som en lille levende

Vignet til gamle Descartes' skønne og fred-

fyldte Ord: „Man skal elske Livet og ikke

frygte I>øden.''KnudPouls.U.92. \\ hertil\ig'

net-bog (BibliotH.'1.394), -flgur (billedl:

Rubow. P. 14), -indfatning (S&B.), -stem-
pel (Forordn.ysl838.§3), -tegner (Bl&T.).

2) seddel; skilt; etikette; dels (told.): paa-

syet skilt, over hvilket toldvæsenets stempel sæt-

tes. Sponneck.T.II.175.214. || dels (jærnb.):

seddel til paaklæbning paa en vogns vinduer

m. angivelse af dens bestemmelse(ssted) . OrdbS.

Vigre, en. se Veger.

Vigsel, en. ['vi'qs(9)l] (sj. skrevetWsel.

Rørd.HS.24). j^i. vigsier. (fra su. no. vigsel

;

afl. af III. vie; egl. sa. ord som Vielse; jf.

vigsle; hos sprogrensere) I) d.s.s. Vielse 1.

han (har) dog ei vovet den Ulov mod sin

himmelske Herre at sønderbryde en Kirke

dens Yigsel. ThitJens.AB.27. 2) d.s.s. Vi-

else 2, 2.1) d. s. s. Vielse 2.1. Hans Navn
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„Avgustus" . . skulde være et Udtryk for

Hellighed og religiøs Yigsel. FrNiels.KH.l.
11. To Midler har (sjælen) til denne Kamp
(o: for at hæve sig fra jordelivet). Det ene er

den sakramentale Vigsel, som ligger i selve
Optagelsen i den filosofiske eller den troen-

de Kres. EdvLehm.M. 73. kun den kærlig-

hed (s: mellem mand og kvinde) som
vigsien er dalet ned over fra oven, har
evighedsspiren i sig. Rønning.G.IV,2.67.
i videre anv.: Ungdommens lyriske Erotik
fordybet og forhøjet til hans Livs Vigsel.

VVed.Dante.(1892).290. *hver en stille An-
dagtsstund, hvor Lyset blødt faldt ind

|
og

gyldned Livets Spind
|

er som en ædel
Styrke, en Vigsel i vort Sind. MadsNiels.DG.
69. 2.2) d. s. s. Vielse 2.3. ingen Unge fik

kirkelig Vigsel. ThitJens. VA.1.266.
\ig-HUa.a.ry et. ['vi-q-] (glda. wigh-

skoor (Rimkr.), -skord (Brandt.RD.1.321),
SV. vigskård, oldn. vlgskar6; smsat. af oldn.

vfg, kamp (jf. IV veje), og IL Skaar) egl. om
skydeskaarene mellem tinderne i en krene-

leret murkrans. Stilart.155.
\\ (fagl.) om ud-

skæring, der efterligner murkransens skaar
og tinder. Tidsskr.f.Kunstindustri.1898.141.

\\

(herald.) om skaarene i en murkrone (2.2).

SaUXVn.é36.
viji^sle, V. ['vKOqsla] -ede. {fra no. vigsla;

afl. af Vigsel; hos sprogrensere) vie; indvie.

dette Midtpunkt for den politiske Enhed,
som var vigslet ved Religionens Hellighed.

FrNiels.R.11.351. jf.: den udøbte Constan-
tinus med det u vigsiede Riærte.sa.KH.
1.245.

Vigt, en. se Vægt.
vigte, V. f'vegda] -ede. vbs. (sj.) -else

(HBrix. (Nat Tid. 'U1930. M. 11. sp. 6)). (no.

vikte; dannet i slutn. af 19. aarh. til vigtig 3;

jf. vigtige; dagl.) gøre sig vigtig; være
vigtig (af noget); prale (med noget), (bare)

han kunde kjøbe sig en splinterny Svane-
kniv, Mage til den som den drilagtige J.

(havde), og som han altid sad og vigtede

med. Aakj.VB.lll. *Hans unge Aand var

stærkere end Pligten
|
og tabte sig i Gran-

sken rundt omkring. |
Hans Studiefæller

10 ad denne Yigten. Marton.HB.211. (sj.) i

pass.: Der skulde . . skiftevis . . gaas høfligt

til Side, prales og \igtes.TroelsL.HF.IY63.

11
i olm. spr. kun i refl. anv. (ofte i forb. m.

med, sjældnere af (Olf Ricard. (Dag Nyh.*ya
1913.Till.l.sp.3)), over ell. ved). *Storken

skal som Marskalk gaa, |
vigte sig en Smule.

Rich.HD.74. (han) havde vigtet sig ved at

bruge græske eller endog hebraiske Citater

uden at være Sproget rigtig mægtig. TroelsL.

SN.79. man har sagt om Schandorph, at

han i sine Bøger „vigtede" sig med sin Lær-

dom. ZakNiels.Minder.II.lOO. De fleste, som
kommer hjem fra lange Rejser, vil jo gerne

vigte sig lidt.HPJacobsen.MysterietAnderson.

(1940).146.

vigtig, adj. ['vegdi] Eøysg.AO.105. jf.:

I læses som E (i) vigtig. sa.Anh.21. intk. -t
ell (sj. i skriftspr.) d. s. (PalM.(1909).IIl.
36. Tilsk.l935.II.110. UnivBI.I.382(sjæll.)).
{ænyd. wictig, vægtig, betydningsfuld, glda.

(ful)wichtegh i bet.l.i, sd., no. viktig; fra
mnt. wichtich, ty. wichtig; egl. sa. ord som
vægtig; jf. vigte, vigtige)

1) (jf. lige-, undervigtig u. lige-, undervæg-
tigj I som har en vis ell. stor vægt; væg-

10 tig. I.l) i egl. bet., især om ædelt metal.

Geom.(1704).100. *Arme-Baand og Kjæde
|

Af puurt og vigtigt Guld. LThura. Poet. 300.
smst.297. Holb.DE.11.516 (sa.DH.'II.516:
vægtigere/ Indkomsterne bestode udi god
vigtig Mynt. sa.Kh.989. der er Forskiel paa
Ungerske Gylden og Rhinske Gylden; thi disse

sidste ere hverken saa vigtige ey heller af

saa fiint Guld, som de første. Slange.ChrlY
423. jf.: De Penge, hånd gir ud (o: prygl),

20 er intet gængs, endskiønt de er vigtige nok.
KomGrønneg.IIl.73. 1.2) overf., om forhold:

som vejer tungt til; tung(t-vejende). vor
trængsel, som er stakket og let giør os en
meget overmaade evig vigtig (1819: over
al Maade stor, evig Vægt af) herlighed.

2Cor.4.17(Chr.VI). udi sine Vers tildømmer
(lejlighedsdigteren) ingen Himmerig uden stor

og vigtig Aarsåg. Holb.LSk.II.2. *Er Naaden
ey saa vigtig, tung og sv&r.Brors.210. man

30 merkede snart, at ved at udrydde og skille

sig ved een Plage, lod man sig en større

og vigtigere paa Halsen. Thurah.B.18. alle .

.

har lært at kiende Penges vigtige Kraft, til

. . at slaae en Krølle paa Lovene. P.41^et&.

R.I.64.

2) som er af stor betydning ; betyd-

ningsfuld. 2.1) (nu 1. br.) om person: som
i kraft af evner, stilling olgn. spiller en stor

rolle, nyder stor anseelse, jeg . . besluttede

40 icke at forkaste alle Historier meere, siden

at troe alt, hvad jeg seer, derefter hvad jeg

hører fortælle af vigtige Yolck.Holb.UHH.
IV.10. (Valkendorf) var en i mange Maa-
der vigtig Mand; thi han var . . den

første efter Kongen. CPRothe.MQ.il. 739.

myndig, streng og vigtig,
|
Bispen standser

Kongesønnen. /wsf.I>M.'i34. Blandt den store

Skare af Riddere og Hofmænd . . saae man
tvende vigtige velbekjendte Mænd. sa.KE.

50 11.254. MO. VSO.
II

TO. overgang til bet. 3:

som har, giver sig udseende af at spille en

betydningsfuld rolle. Ildens grumme Konge
(er) kommet ned til Alteret. Hans Mine

er vigtig og eftertænkende. Ew.(1914).1.208.

Harlekin uden for en Fiellebod, meget alvor-

lig og vigtig. Oehl. Digte. (1803). 262 *Hofsin-

derne med vigtige, |
Med ængstelige Blik

|
.

.

paa Taaspidsen gik.Winth.HF.257. gøre sig

vigtig: *Min Digtetittel er og ei saa rigtig,
|

60 At over Brødrene jeg mig kan giøre vigtig.

Wess.90. Han . . gjorde sig saa vigtig, som
om han havde Statssager at iorehringe. Heib.

Poet.VI.47. han, som brugtes til at komme
ind med et Brev, gjorde sig ligesaa vig-

XXVI. Rentrykt "A 1952
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tig som første Elsker.HCAnd.(1919).IYnO.
være, blive sig selv vigtig: Hvem skulde

det vel falde ind at ville være sig selv vigtig

ligeoverfor Gud. Kierk. VI.329. man kan faa

Folk til at overveje og diskutere og blive

sig selv vigtige ved deres Klogskab. HalKoch.
Lidtafhvert.(1940).82. \\ (jf. bet. 2.2; af be-

tydning, uundværlig, nødvendig (for noget).

Leth.(1800). han veed, hvor vigtig, hvor
uundværlig han er. Kierk. 1.211. Hvis han der-

imod træder ind i vort Selskab, da bliver han
uendelig vigtig for det Hele. smst.YSS. vore
vigtigste Købere. Lwdt'. 2.2) (jf. almen-, høj-,

livs-, samfundsvigtig; om ting og forhold:

magtpaaliggende; væsentlig. Moth.V88.
Hr. von Tyboe har maaskee været til Hove
i Dag, eller haft andre vigtige Forretninger.

Eolb.Tyb.II.2. Han forestod et vigtigt Em-
bed saa ung, som han yar. Høysg'S.46. *Jog
Sagen at opsette nodes;

|
Thi i saa vigtigt

Fald man maae sig vel betænke. Wess.137.

De lader disse høist vigtige Papirer ligge der

paa Bordet som KrøUep&plr.Ing.EF. 11.63.

Om det for den Evige, Alvidende . . er

saa, at det er lige vigtigt enten et Menne-
ske forskærtser sin evige Salighed, eller en
Spurv falder til Jorden . . afgjor jeg ikke.

Kierk.VII.356. Skole og Universitet er vigtige

Nogleposter, som Humanismen maa erobre.

OFriis.Litt.221. iron.: *Naar et Æg hun
(o: en høne) havde lagt,

]
forkyndte hun det

lydt;
I
Alle maatte høre | det vigtige Nyt.

Rich.I.31. (1. br.:) sætningen: „stillingen er

væsentlig uforandret" . . Kan vi ikke lige

så godt få meningen fræm ved hjælp af

ordene næsten, på det nærmeste . . i det
\igtigste? Skolebladet.l888.117.sp.l. i forb.

m. for ell. (nu næppe br.) hensobj.: Rigets

Sager vare ham (o: Holger Rosenkrands)
vigtige . . men Religionens Sag vidste han
at forfremme tillige. il/a/L»S'g'^.22. hvis det

er mægtige Personer vigtigt, at denne Ind-

flydelse bedækkes med et Slør. Hauch.11. 4.

jf. u. bet. 2.1 : For at . . denne ubetydelige
Bemærkning ikke skal vanarte og blive

sig selv vigtig, forsager jeg øjeblikkeli-

gen at forfølge den videre. Kierk.V5. || en
vigtig post, se III. Post 2. en vigtig
sag: Fordøller Bonden nogen vigtig . . Sag
for sin Husbond. Z)L.3

—

13—17. min Hos-
bond har en vigtig Sag at betroe en af jer.

Holb.Bars.V 5. 2Mos.l8.22(1931). i en saa
vigtig sag (o: bondefrigørelsen) bør man ikke

tabe nogen dag, se tabe 3.2. vigtigt skridt,
se Skridt 1.3.

3) (jf. selv-, skide-, skidt-, snot-, snyde-,

sprængvigtig; som nærer store tanker om sin

betydning, sine evner, handlinger olgn. og vi-

ser dette i sin optræden; indbildsk; hoven;
stor paa det. Leth. (1800). Der er mange
vigtige Folk her paa Jorden, som mener at

spille en stor ^olle.Hostr.FF.65. hun slog

med Nakken og sagde, at Inger var nok
bleven lidt vigtig, og det havde man af,

at hun havde været i Besøg i Kjoben-
hd^vn.Budde.JF.lO. han har ikke noget at
være vigtig af

j
Feilb. jf. Vigtigblære osv.:

en vigtig blære (MylErich.Is.li9; se u. I.

Blære 4), praas ( Uglen.**/ni 856.7.sp.2), snude
(Anesen.JG.6; se u. Snude 4). \\ jf. u. bet.

2.1 : gøre sig vigtig, istedenfor at sætte
sig i Liliens Sted . . vilde Fuglen gjøre sig

vigtig ved at fole sin Frihed, og ved at lade

10 Lilien føle dons B\indetheii.Kierk.VIII.256.
Schand.TF.II.239. Nu den stjabede Rogter,
der skulde til at gore sig vigtig og holde
ham for NarlKrJens.DF.SG. spille vigtig,
se III. spille 8.2.

Vigtig-, i ssgr. især (dagl. ell. vulg.),

til vigtig 3. -blære, en. (jf. vigtig blære
u. I. Blære 4; 1. br.) vigtig person. Hvis han
(o: en senil minister) ikke havde pustet
sig op som saadan en Vigtigblære, kunde

20 man næsten følt Beundring overfor dette

Forsøg paa Hjærnearbejde. ÉBrawd.f/JB./SO.

-buks, en. viglig person. AaseHans.Vr.181.
Han var slet ingen Vigtigbuks . . ingen nar-

agtig Ferson. Bjarnhof.LE. 158.

vigtige, V. ['vegdi(q)8] -ede. (afl. af
vigtig 3; ;/. vigte; 1. br.) reft.: d. s. s. vigte sig.

J. vigtiger sig i en laant Frakke. Skjoldb.

G.118. De (skal) altid . . vigtige Dem og
stikke Deres Næse i Forhold, der aldeles

30 ikke vedkommer Dem. Borregaard.VL.IIL
160. Kom en Fusentast og vigtigede sig med
sin Lærdom, rejste Drengen (o: en mand)
sig for at aale Yvara.. Larsen-Ledet.LK.IIL152.

II
om ting. det lille Posthus . . vigtigede sig

med sit . . officielle Skilt. CMøll.LM.139.
"Vigtig-fjært, en. ( sj.) vigtig person.

AHenningsen.LGJ.37. -gøre, v. [-igo'ro]

(sj.) gøre vigtig (2.2). A. keededes ved vigtig-

giorte Smaating, væmmedes ved Dumheder.
40 Rahb.Fort.II.21. -he<l, en. flt. (nu sj.) -er

(Bagges. NK. 35. Tolderl.F.U.151. D&H.).
(ænyd. d. s. i bet. 1) I ) f til vigtig 1 : vægtig-

hed; overf.: det at være af afgørende betyd-

ning, veje tungt. *man beskylder (ham)
. . at have lidet Hierte,

|
Han har det

snart for stoort; thi udaf Vigtighed
|
Det

en og anden gang i Maven siuncker ned.

Holb.Skiemt.C8.^ *(synden) er saa tung .

.

at ingen Land og Rige . .
|
Har Kraft at

50 bære den; men de maa alle vige |
For slig

en Vigtighed, og falde need i Grnus.Clitau.

IR.15. JBaden.Horatius.L483. m. overgang til

bet. 2: Den Iver og Vigtighed, hvormed jeg lag-

de mig efter disse Ting. Gylb.(1849). IX. 160.

ungdommelige Kampe, som . . førtes med al

mulig Alvor og Vigtighed. Le/im./.44. 2) til

vigtig 2(2): det at være betydningsfuld, magt-

paaliggende; ogs.: betydningsfuld ting. Moth.
V88. Jeg for min Part holder for, at den

60 Indianske Handel overgaar alle udi Vigtig-

hed. £?oi!&.Zflnds<.//.i. naar vi forestille os

Vigtigheden af de første Opfindelser. J(Sneed.

V1I.57. de gamle mythologiske Sagn (er)

ofte selv i Vigtigheder modsigende. Oehl.III.
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318. jeg tillægger disse huuslige og daglige

Forhold en stor Vigtighed. Gj/i6,/.36. || hyp-
pigt i forb. (være) af vigtighed, een eller

anden ringe Sag, som er af ingen Vigtighed.
MR.1705.129. At Oczakow er af megen Vig-

tighed for Tyrken, er ingen Tvivl om, naar
man kaster Øie paa Kartet. FrSneed.1.424.
Alt, hvad Babette sagde, klang for Rudy,
som Ting af den største Yi^tighed. HCAnd.
(1919).IV218. det er af Vigtighed for Dyret, lo

at dets Spirakler ikke snavses ti]. WesenbL.
Ins. 253.

II (jf. vigtig 2.\) m.h.t. person.

Charlotte, der saaledes imod sin Villie havde
gjort sig gjældende i Selskabet og faaet en
hidtil ukjendt Betydning og Vigtighed. //ei6.

Poet.X.25. veed vi, om de Mennesker, vi

ville opoffre paa Valpladserne, ikke ere af

mere Vigtighed end vore Planer. Hauch.I.
236. en Mand af Vigtighed. MO. ORung.K.
173. jf. bet. 3: Han giver sig megen Vigtig- 20

hed (o: vil faae Andre til at troe, at han
er vigtig). MO. 3) til vigtig 3: indbildskhed;

hovenhed; ogs.: udslag af indbildskhed. med
megen Vigtighed og Selvtilfredshed anbragte
han alle S!igerm.Gijlb.(1849).VIII.65. der

var ingen Vigtighed i ham, som var han en
snild Karl, der havde fanget en saadan Pige.

Kierk.III.177. Han var en fattig Mand, der

. . stoged over i Knæene af bar Vigtighed.

Aakj.BT.212. ingen Vigtigheder I DÆiT. || 30

(sj.) konkr., om vigtige mennesker. Den uvi-

dende vigtighed morede sig, da Thor Lange
satte Magnus-stenen i Skibelund krat, men
få har bedre fortjent at hædres. A^AJensen.

Ventetider.(1926).274.
Yigtig-maas, en. (jf. Maas slutn.)

vigtig person. Siesbye.(NkS8°591). Da vi

som unge Piger kom sammen paa Bal,

var hun allerede en Vigtigmaas af første

Skuffe. Chevalier.Sainte-Colline. (overs. 1945). 40

302. lege Vigtigmaas (o: spille vigtig). Social-

dem."/il946.7.sp.l. -mager, en. (jf. art.

-mager 3.4^ vigtig person. Holst. R. Ujort.

B.I.71. Der er Arbejde nok til enhver —
kun for Fuskeren og Vigtigmageren er der

ikke ?l3ids.SophMull.N.43. -mageri, et.

(jf. -peteri^ optrædne, væsen^ der er præ-

get af viglighed; udslag af vigtighed, da
han erklærede, at det var Bladets Pligt at

rette Korrespondenternes Fejl, havde han so

faaet til Svar: — Vi bryder os ikke om De-

res lærde Vigtigmageri ; De skal ikke lære

os vore 'PUgter.Schand.TF.II.291. (postassi-

stentens) Vigtigmagerier overfor Publikum.

AaEermann.PH.140. -pe(te)r, en. (jf. Pe-

ter 1.1^ vigtig person, -peter: Han brum-
mede . , om fjollede Mandfolk, Vigtigpetere,

elendige Lus. SMich.Va.48. MRubin. Er.50.

om ting: Den lille Vigtigpeter (0: en avis) har

saaledes igaar slaaet et vældigt Numer op, eo

fordi vi bragte et Billede fra Guillercoats Bay.

Pol.**/ii 1906.4. sp.3. II
-per: Byfogden og

Byen var lige sky over for hinanden .

.

„Særling, Petit -Maitre, Vigtig -Per, Tørve-

triller" contra „Ravnekrog . . Ignoranter,
?lehe']ere." Schand. BS.459. Som en lille Vig-
tigper sidder (hunden) der, forundret be-

tragtende Verden omkring sig. AlwinPeder-
sen.Myggenæs.(1935).22. »petcri, et. (afl.

af -peter) d.s. s. -mageri. Larsen. Vigtigpeteri

i Forbindelse med den blaserte Ufølsomhed
overfor Livets og Dødens uundgaaelige Fæ-
nomener. Middagsp. "/x 1905. l.sp. 3. * Ingen
Vigtigpeteri

|
paa den smalle Cyklesti.

HHLund.OnkelFærdselssignal.*(1939).[23].
•peterisk, adj. (afl. af -peter; sj.). Berl
Tid.''iiol944.M.6.sp.l. -petre, v. (afl. af
-peter; sj.) refl.: vigte sig. det lille Blad vig-

tigpetrer sig med at sige, at en Bys Navn
umuligt kan ende paa coats men selvfølgelig

paa co&st. Pol.**/iil906.4.sp.4. -praas, en.

vigtig person. Om Du . . havde set, hvor højt

jeg i det Øjeblik satte Næsen til Vejrs,

vilde Du have haft Anledning til at knibe
mig i Øret og sige: Vigtigpraasl A'^ons.JD.

149. AndNx.MR.172. -prins, en. (jf.
Prins 4.3j vigtig mandsperson. Klitbokongen
(vil ikke) hilse paa den skid' Vigtigprins

til Rerredaiogeå. MylErich.VJ.86. -prin-
sesse, en. (jf. Prinsesse 4.3; 1. br.) vigtig

(ung) kvinde. Drachm.F.II.170. -sidse, en.

se u. Sidse, -snude, en. se u. Snude sp.

1202'*.

Vigaear, en. se Vigør.

Viffvam ell. Wigwam, en. ['vig-

(i)vam('), ogs. 'vi<')q-] best.f. -(m)en [pvam'an];

flt. -(in)er f-|vam'ar] ell. (m. eng. form) -s

(Watt.PF.190. Spectator.1946.423). (gennem

eng. (amerikansk) wigwam fra indianerspr.)

I) den nordamerikanske indianers telt ell.

hytte. TBruun.1.23. I den røde Indianers

Wigwam lægge de Gamle Raad, og først

naar der skal handles, kaldes de unge Kri-

gere. HAMall. E. 131. Calahan. Vor Tids Geo-

grafi.(overs.l948).299. 2) i sammenligninger

ell. overf.; navnlig (talespr.) spøg., om bo-

lig, hus, lejlighed ell. (beskedent) værelse,

hybel. Lig de indianske Krigere vil det

trøste mig i Skilsmissens Stund, naar jeg

kan tage den Vished med mig, at min
Wigwam (0: en læges værelse paa fødsels-

stiftelsen) ikke skal staa forladt. GoWsc/im./.

418. *Eders (0: de hvides) Wigwams fik han
(o: rødhuden) se, |

Eders Lejre, Eders Byer.

Drachm.1.367. jeg kommer lige fra min lille

hyggelige Wigwam (0: om villa) paa Strand-

vejen. KBokkenh.U.134.

Viger, en. [vi'go-r; i mindre korrekt spr.

vi'gøJr] (ogs. skrevet Vigueur, Vigeur^. (fra

fr. vigueur, livskraft, styrke; af lat. vigor,

livlighed, til vigere, være virksom; livskraftig)

I) livskraft; styrke; sundhed, (jeg blev)

angrebet af den smertelige Sygdom . . som
giorde mig aldeles udygtig til alle Slags For-

retninger, som . . fordrede Legems Vigør.

Ew.(1914).III.249. \\ næsten kun efter præp.

i, i forb. som være i fuld vigør, være i sin

fulde kraft, han (er) endnu . . udi sin fulde

92*
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Vigueur, saa at Alderen lidt eller intet haver
kundet bide paa hSim.Holb.Ep.1.323. da
Fruen atter var i Vigueur, blev der . . holdt

B&Tiieda,ah. Wied.S.47. han arbejdede for

fuld Kraft, var vel disponeret og i fuld Vigeur.

EHelweg. Grundtvigs Sindssygdom. (1918). 18.

i videre anv., om legemlige ell. aandelige

evner, ting, forhold: en ung Dommer, hvis

Begreb og Ihukommelse er i sin Vigueur.

Holb.Ep.I.240. Videnskabernes Societet yn-
des af Kongen, og er derover i Vigueur.

LTid.1751.109. Oppe paa Voldstedet fandt
vi et ældgammelt Æbletræ, helt udgaaet,

og et enkelt Pæretræ, som endnu var i

fuld VigxienT.AchtonFriis.DØ.I.lOO. 2) (nu
næppe ir.) kraftudfoldelse; energi; virke-
trang, (han) prisede . . den Vigueur, som
det Parisiske Parlament havde ladet see .

.

udi denne Konges Mmåreaarigheå.Holi.Ep.
1.33. at deres Misfornøyelse gik saa vidt som
Ulfeld bildte sig ind, er ikke let at troe,

helst saasom de liden Vigeur og Iver havde
ladet see i Begyndelsen. PaMS.Cf/.77.224.

Tiis, adj. {\\h] Høysg.AG.139. (ogs. skre-

vet yis). intk. viist ell. (nu ilke i rigsspr.)

d. s. (Holb.Paars.l37ico FsiTh). FrHorn.
SomnPoet.éOico Paris)^; hest.f. og flt.yise;

gradløjn., komp. visere, superl. visest, (glda.

wis, SV., no. vis, oldn. vfss, vidende, klog og

sikker, vis (se vis^, oht. •wis(i) (nht. weisej,

oeng. wis (eng. wise^, ;;"/. got. unweis, uvi-

dende; besl. m. V. vide, Vis, vis; jf. vise

samt viselig, Visling)

I) (undertiden m. overgang til let. 3, jf.

frem-, vejviis; nu vist kun dial.) som har

(faaet) kendskab til noget, har erhvervet sig

viden om noget; vidende (om); kendt (med);
opmærksom (paa). jeg gik ligeså viB fra

ham som ieg kom til ham (o: jeg fik intet

at vide).Moih.V214(jf. u. klog S), især i flg.

forb. (sml. tilsvarende forb. u. II. vis 1.2J;
være, blive viis paa noget: *paa Sligt

nu hver Poet er \m.PalM.AdamH.I.2. Men
saa meget var han da bleven viis paa, at

der var mange flere Penge at tjene i Byen
end paa Landet. K Lars. HPE. 131. D&E.
Feilb. (u. 2. wis). være viis paa tiktak, se

I. Tiktak 2. gøre en noget viis ell. viis

paa noget, bringe noget til ens kundskab;
overbevise en om noget; ogs.: bilde en noget

ind. gøre en noget viC, én viB på noget.

Moth.V214. Hånd vil gøre folk viB at månen
er gifirt af en grøn ost. smst.216(jf. u. grøn

3.3/ Rysserne kunde det være ligemeget,

hvem der interesserede med Holsten i Han-
delen, og hafde været ufornødent at giøre

dennem noget herom wiis. Slange.ChrIV.970.

Jeg er ikke af dem, der lader sig noget
giøre viis (Lieb.DQ.II.249: noget binde paa
Ærmet). Biehl.DQ.IY11. *Himlen har mig
tugtet,

I
For mig paa Verdens Gang at

gjøre viis. PalM.AdamH. 1. 206. Jeg vilde

først tage Gallerierne (o: i Louvre) som en
blot Fornøielse, men Læssøe gjorde mig viis

paa, at de maa behandles som et Arbeide.
Lehm.1.155. Feilb. (u. 2. vis/

2) (nu kun dial.) som har ell. er præget af
normale aandsevner, alm. sund dømmekraft,
(sund) fornuft; fornuftig; klog (2); rigtig.

er jeg gall, saa giv jeg aldrig maatte blive

viis igien.Holb.Jep.II. 1. Det er just Gal-

skabs rette Kiendemerke, at man bilder sig

ind, at være alleene viis og alle andre Men-
10 nisker galne. sa.Hex.Y.4. der kan og komme

vise ord fra en gal manå.Feilb. delvis til

bet. 4 i forb. en viis vej, se «. Vej 8.1.
||

t forb. som viist eller (og) galt, fornuftigt

eller (og) ufornuftigt; rigtigt eller (og) forkert.

Mr.C.s discours dérim6d u-ågted, som tåler

baade vist og ^Å\t.Høysg.AG.4. Korch.Godt-

folk.(1920).114.Be fleste Steder er Staldene
fulde, enten det nu er vist eller galt. NatTid.
*yII 1944.7. sp.2. Feilb. (u. 2. vis/ Esp.Indl.

20 162.

3) (jf. raad-, skole-, vejrviisj som har ind-

sigt, kundskaber, lærdom ell. færdighed, dyg-

tighed paa et vist omraade; kyndig. *Saa
skikkede de Bud til Snedkeren

|
Til Sned-

keren den viise:
|
Han skulle hasteligen

komme
|
Og giøre Kattens Kiste. Z)/SAa;-wi/et;.

1.48. send mig . . en viis (1871: en kyndig^
mand, til at arbeide, i guldet, og i sølvet.

2Krøn.2.7(Chr.VI). jf.bet.4: *See! hvor de

30 vise Mænd sig bygge Huse,
|
Alt efter Vin-

kel, efter MaalesnoT.Grundtv.Kvædl.341.
||

nu især spec.: som er kyndig i magi, alkymi,

hemmelige kunster, stjernetydning olgn. (jf.

spaaviis); især substantivisk. Allerede længe
før havde de klogeste Mænd givet Agt paa
Himlens Løb og fattet Noget deraf . . Man
kaldte dem dengang Vise; fordi de for det

meste havde større Indsigter i alle Ting end
Mgsj\gåen.Ørst.VIII.128. de vises sten, se

40 Sten 2.1. om de hellige tre konger: der Jesus

var fød i Bethlehem i Judæa . . da kom
Vise af Østerland til Jerusalem. Matth.2.1.

de 3 Viise af Øster med deres Gaver. PEdv
Friis. S. 354. *Vise Mænd fra Østerland

|

Drog i Verden ud paa Stand,
|

For den
Konge at oipleåe.Grundtv.SS.III.106. Eeib.

Poei.IX.112. Rode.VR.109.

4) (nu kun m. overgang til bet. b) som har

omfattende viden, kundskaber, er godt inde i

50 mangt og meget, har studeret, er blevet lærd;

ofte: som tillige forstaar at udnytte denne viden

praktisk (især som vejleder, styrer); klog (1);

erfaren; tidligere spec. (især i ssgr. som høj-,

velviisj i titulatur for øvrighedspersoner olgn.;

om forhold: præget af kløgt ell. (tidligere under-

tiden) snildhed. Saa see nu Pharao sig om
efter en forstandig og viis (1931: en ind-

sigtsfuld og klog^ Mand, som han kan sætte

over Ægyptens Land. 1 Mos. 41. 33. (han)

60 drev sin Handel med stor Forsigtighed

og Agtsomhed, men en bestandig U-lykke,

som fulte ham, foraarsagede, at de viseste

Anslag havde slettest IJåi&ld. Holb.MFbl.
221. en almindelig agtet Ministers vise
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Raad. Falsen. (Skand Museum. 1800. II. 135)

.

Muhamed velsigne
| Vor vise Sultan og

hans Søn Aladdin. Oehl. 1.255. Kirkens vise

Adfærd. MartinAHans.Leviathan. (1950). 111.

spøg. ell. tron.: *Alvorligt sad de vise Mænd
(o: rigsdagsmændene)

\
Paa Thinge. F^or-

fitsen.KF.120. Snedkersvenden . . maatte
lade sig eksaminere af Lavets vise Fædre
i Arkitektm. FrPoulsen.MH. 1.52. byens vise

fædre, se Fader 4.2. || substantivisk, om per-

son, der har omfattende kundskaber, stor lær-

dom ell. praktisk erfaring. *Dronning Dagmar
ligger udi Ribe syg . . |

alle de Fruer, i

Danmark er,
|
dem lader hun til sig hente

. .
I

„I henter mig fire, I henter mig fem,
|

I henter mig af de viseV DFU. nr.23.1-2.

Propheter, og Vise, og SkriitklogcMatth.
23.34. *Af ham Højlærde Mænd og Verdens
vise Stammer, | I sær Grammatici, som yppe
Bogstav Klammer. Holb.Metam.90. 1 de Vises

Skole (o: i filosofi og lærdom) fandt (sjælen)

ingen Trøst. JSneed.IV160. *De Vises kon-
stige Hjernespind

|
Henveires som Spindel-

væve. Grundiu. 55.//.S0. *Høit have ..
|

Skjalde, ved Sange, og Vise, ved Skrifter,
j

hævdet vort Danriges ældgamle Yærd. Jets-

mark.Fædrelandssang.[1820J.3. II
talem. og

ordspr. Vise høns legger og deres eg i nelder

(jf. u. I. Nælde 1). Moth.V215. BornhOS. sml.

Skade sp. 136^": Af Skade bliver man viis og ej

iig.Mau.II.253. jf.: saasom man allerførst af

skade lærte at blive viis, var all hielp forgiæ-

ves.Holb.DNB.271.
\\

(delvis til bet. 6) i

forb. viis som ell. visere end Salomon,
{fsv. d. s. (Th Hjelmqvist. Bibliska personers

namn.(1901).108; efter IKg. 4.29-37) *Giør

os, trods de svage Evner,
|
Visere end Salo-

mon. Grundtv.SS.1.676. Hauchs Christian den
Fjerde (er) ikke blot tyk som en Hollæn-

der, men vis som en Salomon. VilhAnd.Litt.

III.266.

5) som besidder ell. vidner om dyb indsigt

i og forstaaelse af, hvad der angaar tilværel-

sen, mennesket og dets forhold, og en herpaa

grundet livsbetragtning og livsførelse; præ-
get af visdom, (ofte i modsætningsforb. m.

uviis, s.d.). Vær ikke viis i dine egne Øine;

frygt Herren og vig fra det Onde. Ords.3.7.

*i)en er ei viis, som ikke veed at nyde.

Bagges.NblD.239. *Et viist Ord er af Dig-

teren sa.gt.FGuldb.S.208. Naturen er den

viseste Bog.Oehl.XXV4. *Hvor i sin Uskyld
var han (o: drengen) klog og y'mlPalM.VII.
63. (Kaj Munk) var vis som H. C. Andersen

var det, vis som et Barn og en Profet.

OOeismar. Kaj Munk. (1945). 87. rim: *Til

Krø3us sagde den vise Solon |
ved Synet af

hans Skatte:
|

„Først bag Graven? milde

Hegn
I
du Hvilen ^nderl' Legeb. 11. 153.

gaa ell. gak til myren og bliv viis, se

II. Myre 1.
|| (jf. alviis; om gud (og hans

gerninger): Han (o: gud) er viis af Hejrte

og stærk af Kra.it. Job. 9. 4. ham, den

ene vise Gud være Ære ved Jesum Chri-

stum i al Evighed! Rom. 16. 27. med viist

og faderligt Forsyn fører (gud) hver Den,
som haaber paa ham, til det rette Maal.
Mynst.Betr.I.199.

\\ substantivisk: Den Vises
(1931: Vismands^ Lærdom er Livets Kilde,
saa at man viger fra Dødens Snarer. Ords.
13.14. *Ærværdig Viis jeg Hæder yder.
Rahb.Synt.lll. den Hiertets Varme, som ud-
mærker den Vise fra den Lxrde. Bagges.DY

10 IX.93. jf. sp.l465'': *Du Stærke! — Du
Viisel —

I
Gud! — som Myriader,

| Som
Himlenes Vældige ^riise\Ew.(1914).in.89.
ofte mods. Daare, Nar olgn.: De Vises Tunge
giver god Kundskab; men Daarers Mund
udgyder Taabelighed. Ords. 25.2. *En Daare.s

Mundheld er: Hvem havde ventet sligt,
|

At forekomme Ont, det er den Viises Pligt.

Holb.Paars.44. Den Religieuse er efter min
Anskuelse: den Vise. Men Den, som ind-

20 bilder sig at være det uden at være det, er

en Da,d,re.Kierk.V1.451. een nar ell. tosse

ell. taabe kan spørge (spørge om) mere end
ti (ell. syv) vise kan svare til (svare paa),

besvare, svare, se Taabe, II. spørge 3.7. spec.

(delvis til bet. A) om den klassiske (græske)

oldtids filosoffer og lærde. Hånd kand regnes

iblant de vise i Grekerland.Afo(/».F2i7. Jeg
vidste vel, at de gamle Vise, at Socrates og
Plato havde underviist Borgerne i Athenen i

30 (o: paa) deres MoiersmdiaÅ.JSneed.IV133. De-
mocritus, efter Cicero's Vidnesbyrd den Viise-

ste af sin Tids Viise, meente Vished var
ganske umulig for Mennesket at naae. Jo/is

Boye.StatensVen.Anhang. (1893).4. jf. verds-
lig viis u. verdslig 1. de syv vise, {jf.

ænyd. de siu vise raestere (Da.Folkebøger.I I

.

(1916).7), de siu Naffakundige Vise Mend
(ASVedel.SeptemsapientesGræciæ.fl572J.Al^))

syv græske filosoffer (statsmiend), hvem en

40 række fyndord paa tempelvæggen i Delfis for-

hal tillægges. Holb.Intr.I.ll. FolkHist.1.524.

FrPoulsen.DG.99. jf.: Thales Melesius (een

af de siv vise Mestere). Geom.(1704).a6.'^

6) ijf. nt. wise worde, frække, næsvise ord,

enen wisen mund hebben, være fræk i mun-
den; enten opstaaet ved iron. anv. af bet. 6

(jf.: det er en viB karl o: en n&r. Moth.

V214 samt ssgr. som egen-, selvviisj ell. (sna-

rest) til ssg. næsevis (jf. ogs. snudevisj, sml.

50 talem. som du er viis, men det er næsvis

(u. næsvis 2.i^; Han er vis, med næs ved.

Krist.Ordspr.nr.10252; nu kun dial.) næs-
viis; uforskammet. Moth.V214. næsten

kun i faste forb. (svarende til ssgr. m.

vis-, se vis-kæbet, -kæft, -kæftet, -mund,

-mundet, jf. Vis-næse, -næsetj; (bruge)

en viis kæft ell. kæbe (UfF.). Vil din

Slyngel nu søge Hielp hos mig. Husker
du icke sidst den viise Kiæft du brugte,

60 nu faaer mand lade dig pænitere der-

for. J/JPauHi-iirawdes^ 07." Begiærlighedens

Gardervoxne Aand |
Befoel dem flux at

holde vise K'wdher. TBruun. 1.152. have,
bruge en viis mnad. Moth.V214. de vare
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meget vrede . . mig undredes, at de torde

bruge saadan en viis Mund i Bormesters

Stue. Holb.Kandst.Y5. Rahb.ProsF.IY3. VSO.
1V.M228. ialem.: den, der har en viis mund,
maa lave sig paa en stærk ryg (ell. have en

stærk bag^, den næsvise maa være forberedt

paa prygl Moth.L64.V215. Mau.6609. VSO.
(give) vise ord: Moth.V214. *om du din

Mund ey temmer,
| Og dine vise Ord og

Næsviished forglemmer,
|
Det skal en anden i"o

gang dig cy saa let afgaae. Helt.Poct.46. VSO.
viis-, i ssgr. se vis-.

Tikar, en. fvi'kaJr] (vulg. og dial.

m. hovedtryk paa 1. stavelse: Borries. P.102.

LollO.). (foræld, m. lat. form (og undertiden

bøjning) Vicarius O'ikarius). J Juel. 184.

RasmWinth.S.145. Hauch.MS.4. Ramsing.
Kbh. 11.98. sj. \ik&rie.ChrMøll.RS.I.80).

flt. -er ell. (foræld.) -icr (Holb.Ep.I.330. Fr
Sneed.1.393. PAHeib.R.ll.xi. HFRørd.Univ 20

H.III.78). (glda. vicari, sv. vikarie, ty. vi-

kar (mht. vicar(i), vicarje^, eng. vicar; fra

lat. vicarius, stedfortræder, af,, af gen. vicis,

vekslen; besl. m. Uge, Vice-; jf. Vikariat,

vikariere) person, der træder i stedet for en

anden; substitut; stedfortræder; især

(emb.) om person, der beskikkes (ell. antages)

som stedfortræder for en embedsmand p. gr.

af dennes sygdom, forfald; ogs. om under-

ordnet medhjælper ell. en, der er foreløbig an- 30

sat i en stilling.

\) i al alm. Vice-Canceleren af det Rom-
merske Riige udj Wien (forretter) alle det

Romerske Riiges sager, og er Vicarius af

Chuurførsten af Maintz, som er dend rætte

dett Romerske Riiges Ca,ncder.JJuel.l84.

de 100 Rdr., som Stampe gav for til en
Vicarium, (skal) nu anvendes til en, som
skal læse in matlies}.Luxd.Dagb.I.80. Der-
som man vil igiennemgaae vore civile og 40

geistlige Embeder, endog dem, hvortil man
ikke bruger Vicarier, Capelianer og Fuld-
mægtiger. JSneed.//.374. vil I antage mig til

Eders Vikarius (0: i et skakparti)? HegermL.
DFort.195. Ledvogtersken . . var Vikar (og)

havde glemt at lukke for Bommene. fieWTid.

"/il951.Aft.3.sp.2.

2) om forsk, gejstlige personer. \\ m. h. t.

romersk-katolske forhold og den ældre prote-

stantiske tid i Danmark: person, der varetager 50

et kirkeligt embede, som en højere gejstlig er

indehaver af og oppebærer indtægterne af.

(bisperne) lode dem (0: embederne) forrette

ved Fuldmægtige eller WcdLrier.Holb.Ep.I.

331. Nyervp.LittM.239. HFRørd.UnivH.III.
78. KirkeLeks.lV.857. jf. G en er al vi kar,
den romersk-katolske biskops stedfortræder i

jurisdiktionssager. Sal.V11.606. Kardinal-
vikar, pavens stedfortræder i styrelsen af det

romerske ærkestift. Schindler. Liturgi.(1928) . eo

96.
II

(kirk.) præst, der varetager de gejstlige

forretninger for en højere gejstlig (biskop,

provst), hvem administrative forretninger paa-
hviler. Dionysii Landemode 1730, hafde

ladt mig ind, at sidde som En Vicarius for

Proust F., da ieg baade prædickede og for-

rettede de andre Hans Vartes. RasmWinth.
S.145. Cit.l877.(KirkehistSaml.6R.II.600).

jj

apostolisk vikar, (katolsk-kirk.) pavens
stedfortræder i lande, hvor katolicismen ikke
er herskende. CSPet.Litt.706. KathOrdb.lO.

II
(katolsk-kirk.) om paven som Kristi sted-

fortræder. Christi Wka,nei.Holb.Kh.I.b3.^ den
vanartede Nutidsslægt . . ydmygede Kristus
i hans pavelige Vikar (da Bonifacius over-
faldtes og toges til Feinge).VVed.RF.30.
Jesu Kristi \ikane.ChrM0ll.RS. 1.80. || evig
vikar, (katolsk-kirk.) præst, som forrettede

gudstjenesten ved de mindre altre, der var
doterede af private personer ell. foreninger;

alterpræst. H FRørd. Kbh.s Kirker og Klostere.

(1859-63).212. PJJørg.RH.400.

3) (foræld.) om ty. forhold: kurfyrste, der

træder i kejserens sted, naar tronen er ledig

efter dødsfald, da Kæyserdommet var ledigt,

hafde (kurfyrsten af Saksen) været Vicarius,

indtil en ny Kæyscr blef ud\Sildt. Slange.
ChrlV.774. ConvLex.XIX.147.

4) (især skol.) person, der varetager under-
visningen under en lærers sygdom olgn. min
Vicarius og Medlærer. RasmSør.ML.212. Rec-
tors \icarius. Ing.Levnet. II. 80. Hun havde
nok en flink Vikar, men saaledes at holde
Høstferie til Vinteren var saa utilladeligt,

at hun næsten ikke kunde forsvare det for

sin Skolebestyrerinde -Samvittighed, sagde
hun.Tops.II.248. en fast ansat Lærer ..

Timelærer eller fast WiliSir. Regl.Nr.298"U
1946.§3.1. Folkeskolens løse Vikarer. CiVA;.

Nr.299*y»1946.§4.

5) (jf. vikariere 2 ; 1. br.) billedl., om ting

ell. forhold, der træder i stedet for noget. Nu
maa jeg lade et Brev være min Vicarius.

Monrad.(PLaurids.S.IV276).
Vikar-, t ssgr. især (skol.) af Vikar 4,

bl. a. Vikar-bctHling^, -hjælp, -len, -tid,

-tjeneste, -udgift.

Vikariat, et. fvikBri'aJd] flt. -er, {ty.

vikariat, fr. vicariat; afl. af Vikar) stil-

ling, funktion som stedfortræder, vikar for

en anden. I) i al alm. Leth. (1800). Vi-

kariat (0: som chef for Sorø akademi) . .

er allerede nær ved at lægge mig øde.Ing.

(Grundtv.Breve.255). *En borgerlig Konge,
en kongelig Borger (o: Ad. Thiers)

|
I Vi-

kariat for en afdanket Keiser. Z)rac/im.Z).4S.

jf.: kunde endogsaa et saadant Vikariat

(0: at en anden end den skyldige lider straffen)

finde Sted i Staten, som det virkelig ikke

kan, saa kan det dog ingenlunde gaae an
for Guds hiertegrandskende Domstoel.fiircA;-

ner.Tr.91. 2) (kirk., især foræld.) svarende

til de forsk. anv. a/ Vikar 2. Hannem ^3.• en

universitetslærer) blef til Løn tillagt et Vi-

cariat udi Roskilde Capitul. Slange.ChrIV.694.

Vicariat i Proustiet. Rasm'Winth.S.144.'Dexiue

Bestemmelse synes at medføre, at Skolemeste-
ren har haft et Vikariat (0: har været „evig
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vikar") ved Kirken (o: Frue Kirke). Ram-
sing.Khh.lI.108.

\\
(katolsk-kirk.:) aposto-

lisk vikariat. LTtd. 1755. 345. I de fem
nordiske Lande findes der Apostoliske Vi-

kariater. iCa//iOrd6.J6). 3) (skol.) svarende til

Vikar 4. MinSkr.Nr.ll5'U1902. For vika-

riater (i folkeskolen) i tiden fra 1. januar til

1. november 1948 ydes der efterbetaling af

midlertidigt tillæg til de gældende vikarbe-
talingssatser. Cirk.Nr.316 "/„ 1948.111. Vi-
karic, en. se Vikar, vikariere, v. [vik'B-

ri'c'ra] -ede ell. (nu sj.) -te. vbs. (sj.) -ing (Lar-

sen.), {ty. vikarieren, fr. vicarier; afl. a/ Vikar)

I) i egl. het.: være stedfortræder, vikar
for en anden, især m. h. t. stilling, embede; ogs.:

være foreløbig ansat. I.i) i al alm. JBaden.
FrO. (han) var vikarierende Marineminister.

KGBrøndst.E.220. Der er forsvundet 300
Kroner af Kassen ved Luge 2, mens De,
Fru Hansen, har vikarieret for mig i For-

middag. Aa Hermann. PH. 122. vikarierende

distriktslæge P. W. (er udnævnt) til di-

striktslæge af 2. grad i Grønland. Stats-

tidende. ''1*1950.l.sp.l. 1.2) (især skol.) være
vikar (4) ved skole, en Andenlærer har Ret
til Godtgørelse for at have vikarieret

for Forstda:reren.Skr.(GR.)'ynl894. Særlig

drev Drengene Løjer med de vikarierende,

unge og uerfarne Lvarere. Bobé.Livsdagenlang.

(1947).42. 2) (uden for fagl. spr. især O,
spøg.) overf. om ting ell. forhold: træde i

stedet for noget; være erstatning for noget.

eet Organ kan vicariere for et andet. Sibb.

Fsychologie.(1843).51. en gammel sort Kjole,

som undertiden har vicarieret for Sommer-
frakken paa Skovture. VKorfitsen. KF. 222.

I Holger Danskes gamle Land vikarierer

Skadefryden for den umiddelbare Lystig-

hed, firandes. F. 202.
II

vikarierende ar-

ter (former), (zool.) nærstaaende dyrearter

(former), som erstatter hinanden paa tilstø-

dende lokaliteter; repræsentativformer. Sal.V.

642. Brehm.DL.*III,2.209.
I. Viking:, en. ['vikeq] ell. (nu sj.) f'vi*-

keix] (jf.Jesp.Fon.510). fit. -er fivi|ken,'ar]

ell. t -e (se u. Jomsviking^. {ænyd. d. s.

(PClaussøn.Snorre.(1633).52), run. wfkingR,

8V., no. viking, oldn. vfkingr, oeng. wicing,

oldfris. wiking, wi(t)sing; af uvis oprindelse

(jf. IL Vikingj; se om etymologi og betydning

Askeberg.Norden och kontinenten. (1944).114 ff.

II
i oeng. og oldfris. muligvis laan fra nordisk,

i da. og sv. optaget fra oldn.) I) (jf. Vikinge-

farer, -mand ; hist.) m. h. t. nordiske forhold

i oldtiden: person, som leder ell. deltager i

søtogter med søkampe og plyndringer paa frem-

mede kyster; søkriger; sørøver; især i fit.,

(jf. Norman^ om de skarer af nordboer, der i

9. og 10. aarh. hærgede paaVesteuropas(navnlig

Englands og Frankrigs) kyster; ogs. (nu l.br.)

om de venderskarer, der i 12. aarh. hærgede

fma Danmarks kynter; ogs. (jf. u. Vikinge-

ag, -samfund; hist.) betegnelse for medlem

af Roskildebrødrenes sammenslutning til be-

kæmpelse af venderne (Sal.XV.216). De som
øvede dette Handverk (o: sørøveri), blive
udi den Norske Krønike betegnede med det
Navn af Vikinger; og udi de Danske Histo-
rier blive de kaldne Fribyttere. Holb.Søhist.
94. (kong Erik) seiler . . til Sudurøerne, de
Norske Søerøveres da værende rette Stand-
Qvarter i Vester-Havet, hvor en Hob Vi-
kinger og adskillige Hær- eller Søerøver-

ip Konger sloge sig til ham, for at erhverve sig

Ære og Bytte paa forestaaende Krigstog.
GSchoning.NorgesHist. II. (1773). 297. (han)
samler Skatte ved at fratage andre Vikinger
deres giorte Bytte. PEMiill.(SkandMuseum.
1803.1.251). Oehl.XXX.174. *Naar Vikingen
plyndrer en Kræmmer,

|
Saa plyndrer jeg

Viking ig\en.smst.XXXII.20. Grundtv.PS.
11.92. den Første han (o: Frode) mødte,
var Vitte, en frisisk Viking, sa. Saxo. 7.85.

20 *Venden lurer i Skovens Hule,
|
Og Vi-

kingen slæber Qvinde og Mand
|

Til Slave-
marked i fremmedt Land. Ing.VSt.5.HC
And.(1919).III.268. AOlr.NA.47. (borgene

paa Fyn og Sjælland) skulde være Vikin-

gernes Skræk og Landsfolkets Tilhold; men
begge siges at være lagte øde af Venderne.
JOlr.SD.III.197. jf.: Vikind, Viking, en.

Er på gammel dansk det samme som en
Søerøvere. Moth.^V163. \\ i sammenligning:

30 * Troer du, en gammel Ridder
|
Ei drikke

kan saa godt, som nogen Viking? Oe/iL/X.S7.

Det blæste stærkt . . men (hun) stred sig

dog fremad, ukuelig som en Viking. ^aDons.
MV.214.

II
i videre anv. m. h. t. andre tider

og lande: søhelt, fribytter ell. i al alm. (væl-

dig) kriger. Bagges.V.173. Jeg trykke vil

den bolde Vikings ^a; Tordenskjolds) Haand.
Oehl.IX.70. Kampen førtes fra nu af som en
Sørøverkrig, støttet af de tyske Herrer og

40 Stæder . . Vikingerne kaldte sig „Fetalje-

brødre" . . fordi det oprindelig var deres

Opgave at forsyne det belejrede Stokholm.
AD Jørg.NH. 1.264. Kong Christierns tro

Mand, den forvovne Viking, Skipper Kle-

mevit. Brandt. CP. 311. De homeriske Vikin-

ger. JPJacobs.Manes. 1.20. ^csfcimo^Stammens

Ældste er en gammel Viking fra Egne-
ne omkring Nordpolen. KnudRasm.GS.I.
121. 2) overf. 2.1) person, der er modig,

50 haardfør ell. stor og stærk (som de gamle

vikinger). Ekstrabl.*/il936.3.sp.2. (hans) Kæ-
reste var uinteresseret (i en nyankommen
mand), hun snoede sig op ad en svensk

N\k\ng.AaDons.FR.141. 2.2) (jf. Skjoldmø,

Sørøver 2) (mandlig) udover af vinterbadning

(egl. paa badeanstalten Helgoland ved Kbh.);

vinterbader. D&H. Sporlsleks.II.668. 2.3)

(bag.) navn paa et bagværk, se NordiskBager-

ogKonditor-Leksikon.il.(1949). 1100.

II. Viking, subst. ['vikeii] ell. (nu sj.)

[ivi-keri] /^fVlkinge, et. Moth.V165). (ænyd.

d. s. (PClaussøn.Snorre.(1633).92.106), run.

wfking, SV. viking, oldn. vfking; af uvis op-

rindelse, jf. L Viking; optaget fra oldn.; jf.
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Vesterviking; hist. og poet.) vikingefærd;
vikingetog. Til disse forbindelser (o: imellem

landene) høre især viking, handel og rejser.iVM

Pet.(Annal.l861.6). i forb. i ell. paa viking.
Historien viiser, at unge Prindser, førend

de finge Skiæg paa Hagen, bleve af Kongerne
udskikkede udi Yiking. Holb.Søhist.92. hånd
. . var udi Viking oc Siørøfuerie. »Snorre.

Heimskringla,v.Schøning.1.(1777).171. *Den
tappre Thorkil Eigilson; paa Viking nu. lo

Oehl.XII.lo6 (jf.smst.389). *han var dragen i

Ledingsfærd,
|
Var seilet i Viking fra sin Mø.

smst.XXXI.llO. Han brugte hver Sommer
at fare i Viking , . og holdt derfor altid

mange Folk. Molb.DH. 1.308. De ældre Brø-
dre droge i Viking. NMPet.(Annal.l836-37.

87). være ude paa Yiking.JohsSteenstr.N.I.

166. JVJens.Skibet.(1912).237. døden uden-
lands i viking. Bæksted. Runerne. (1943). 80.

jf.: Paa en slig Høstviking indtog han 20

endog DnUin.Wors.DE.301.
Tikinge-, i ssgr. (nu 1. br. Viking-.

se u. de enkelte ssgr. ndf. — især br. i første

halvdel af 19. aarh. Viliings-. fx. Vikings-

bytte (Oehl.V11.20. Ing. DM.216), -fakkel

(smst.127), -flaade (Molb.DH.1.343. Boye.
Brødr.14), -fiag (Ing.DM.86), -flok (Grundtv.

PS. II. 127), -folk (Bagges.V.172), -kamp
(Oehl.V1 1. 369), -mængde (Ing. DM.126),
-skude (smst.127), -sværm (Wors.DE.410), 30

-vold (Ing.DM.8). se endvidere u. de enkelte

ssgr. ndf.). til I. (og II.) Viking; af ikke med-
tagne (hist.) ssgr. kan anføres flg., der sig-

ter til vikingetidens forhold: Vikinge-anfører,

-baad, -bevægelse, -bygd (0: i England),
-emne, -fart, -flaade, -flok, -fører, -haand-
værk (Grundtv. Saxo. 1.290) , -helt, -hær,
-kamp, -krig, -rede, -rige, -røre, -sejl,

-skare, -skude, -stat, -sværd (Aarb.1868.

140), -sværm, -vedtægt (Grundtv. Snorre. I. 40

49), -vælde, -væsen; endvidere (o) flg., der

indeholder en sammenligning med vikingens

væsen: vikinge-agtig (Goldschm.III.254. Lar-
sen.), -bryn (JVJens. Di.23), -lynne (Rørd.K.

87), -sjæl (DrewsenChrist.RM.27); af mere
tilfældige (poet.) ssgr. kan anføres: Vikinge-

moder (0: om Danmark. Ploug. 1.119), -sten

(o : gravsten for viking . Drachm.Vag.232), -vagt
(smst.). -aand, en. den aand, som prægede vi-

kingerne. Vikinge-: Det synes som Noget af 50

den gamle Vikinge Aand endnu levede

hos åem.Allen.I.ll. CF Holm. Sundtoldens
Hist.(1855).22. AOlr.DII.II.36. Viking-: *I

Nord er Viking-Aanden født og baaren.

Ploug.VVII.129. Vikings-: Wors.DE.149.
-blod, et. (jf. Blod 2.3). der maa være
Noget af det gamle Vikingeblod i mine Aarer.

Hauch.VII.477. Da vårtoner løde
|

fra

lærkernes bryst . . |
da sad som i fængsel

|

vort higende mod,
|
da svulmed af længsel

| 60

vort vikingeblod. Æos<r..S'Z)./,63. -horg, en.

(jf. -sæde ; hist.) borg, hvori vikingerne boede

under ophold i hjemlandet, ell. som i de

hærgede lande var udgangspunkt for deres

togter. Vikinge-: fra Fastlandet gik Ven-
derne over til Rygen, og anlagde ligeledes

her Vikingeborge. H CAnd. (1919). III. 279

.

NMPet.DH.II.129. AOlr.DH.II.105. Ud-
gravningen af vikingeborgen Aggersborg.
Information."U1950.3.sp.l. Viking-: NP
Wiwel.R.245. -bol, et. (f -bøle, en. Moth.
V165). {efter oldn. vfkingabæli) tilholds-

sted for vikinger. Vikinge-: Der fand-
tes . . hele rækker af vikingebøle eller

vikingesæder fra Vigen af igennem Øre-
sund og langs om med Gøta- og Sviaskær.
NMPet.(Annal.l861.7). ADJørg.I.162. *et

Vikingsbøl,
|
Et Smuthul for en vild og

fremmet Skare. Grundtv.Optr.11.45. -farer,
en. [II] (jf. -mand; poet.) d.s.s. I. Viking 1,

*Saa er den øde Kyst
|
Befriet for en farlig

Vikingsf ar er, OeRF/LiiS. -færd, en.

(jf. II. Viking; hist.) vikingernes udfærd til

fremmede lande; ogs. om det enkelte vikingetog

ell. (jf.-liy) om vikingernes adfærd. Vikin-
ge-: Annal.1851.207. Oldtiden handlede i

god Tro til, at Vikingefærd var høist hæ-
derlig. Goldschm.NSU.NyR.1858.1.253. Svend
(Tveskæg) drog fra vinterkvarteret (i Eng-
land) atter ud i vikingefærd. 4r«/).Z)ff./.

127. (Starkads) Vikingefærd gennem Rusland
til Byzans, i Italien og Irland. OFriis.Litt.

27. Viking-: Winth.SS.86. OMads. D. 20.

Vikings-: Langebek.(K SelskSkr.V11.465).
Oehl.V11.19. NPWiwel.R.22. -høvding,
en. (jf. -konge; hist.) høvding, anfører for

et vikingetog. Vikinge-: NMPet.DH.II.
264. AOlr.DH.I.125. Viking-: HVClaus.
(LandeogFolk. I. (1910). 528). Vikings-:
Molb.DH. 1.344. om middelalderlige forhold:

Endnu gjorde den gamle Venderfyrste og
hans Brødre nogle Indvendinger mod den
fredelige Maske, som ikke huede den
gamle Yikingshøvding. Ing. VS. 1. 172. Den
stærke Vikingshøvding (0: jarl Mindre-
Alf) kastede . . Messedrengskappen ; han
stod i sin Ridderdragt, set. £^M. //i. 252.

-kong;e, en. (jf. -høvding; hist.) konge,

der er anfører for et vikingetog. Vikinge-:
NMPet.DH.II. 691. Vikingekongen Regner
Lodhrog. CSPet. Litt.553. i videre anv.: Vi-

kingekongen Agamemnon. Roos.Goethe.(1932).

79. Vikings-: Wors.DE.78. -lag, et. (jf.

-samfund samt Lag 6.1 ; hist.) sammenslut-

ning af vikinger, der er underkastet bestemte

regler, dette Vikingelag (o: i Jomsborg).

Allen. Haandb. 69. AOlr.DH.II.312.
\\ (jf.

-samfund slutn.:) paa Vedemans Ord og Bud
opstod et Vikingelag i Roskilde, til Værn
mod alle de mange Sørøvertog (o: vender-

nes). JOlr.SD.III.198. il
(jarg) til L Viking

2 2 : ARNielsen. Ryssensteens Historie. (1933).

26. -liv, et.^ ^/. -færd; hist.) vikingernes liv

og adfærd. Vikinge-: Nødvendighed og Til-

bøielighed forenede sig om at udvikle det

vilde Vikingeliv, der gjorde Nordboerne saa

frygtede og berømte. Allen.Haandb.l6. AOlr.

NA.50. Vikings-: Fra Ungdommen af hær-
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det i Vikingslivet, var han til sin Død mere Sø-
konge end Erobrer. Molb.DH.1.388.

\\ (jf. I.

Viking 2.2 ; sport., 1. Ir.), den højst excentri-
ske Teolog P. H. Steenschwang, der (i PalM.s
barndom) vakte Opsigt i Byen (o: Kerte-
minde) ved sit Vikingeliv, sin Vinterbad-
ning, PersonalUstT.1942.152. -loT, en. {ejter

oldn. vikingalgg; hist.) betegnelse for den kri-

gerske sædvaneret ell. vedtægterne for det en-
kelte vikingesamfund. CCRafn.Nord.Fortids
Sagaer. II.(1829).174. JohsSteenstr.N.1.323.
Starkad var i sin ungdom blandt de elleve

udvalgte, der fulgte Hakes strænge vikinge-
loYe.AOlr.DH.I.211. -mand» en. [II] (jf.

-farer; poet.) d. s. s. I. Viking 1. *Folkvar
er en Vikingsmand,

|
Hans Stand er fri,

LSom B.&wets.Oehl.XXX.lSO. *Paa det vide
[av i Norden hærgede en Vikingsmand.

*Kaalund.HS.48. -mø, en. (poet.) ung kvinde,

der gaar i viking ell. deltager i kampe. Viking-:
Signes Broder Alf maatte strides med en Vi-

kingmø, hun hed Alvilde, hun maatte nødes
til at lægge Hjælm og tage Huen (o: gifte

sig).Gravl.DD.43. billedl.: *Bornholm, du
prude vikingmø

|
med sagnets gyldne spang,

LKofod.Bornholms drape. (1871). 3. -natur,
en. (person med) natur som en viking. Vi-
kinge-: JohsSteenstr.N.I.169. Drachm.BF.
163. Hun vilde haabe, at hendes Barn .

.

maatte blive en Havets Ætling, en Vi-

kingenatur, besat af den kamplystne Udve,
der var i Slægt med Uroen i hendes eget

jødiske Bloå. Pont. LP. VI1. 197. Viking-:
Kaalund. 288. -samfund, et. (jf. Sam-
fund 6.2; hist.) d.s.s. -lag. Sal.XVIII.261.
AOlr.DE.1.211.

\\ (jf. -lag slutn.) om sam-
menslutning dannet i Roskilde (Roskilde-

brødrene) til forsvar mod vendernes angreb

i 12.aarh. Sal.'XXV133. -skib, et, (jf.

-snekke; hist.) skibstype, som benyttedes af

vikingerne. Yikinge-: Hauch.V128. Drachm.
HI.324. DanmRigHist.1.256. Det danske Vi-

kingeskib fra Laåhy. Tilsk.l936.II.309. Vi-

king-: Rørd.GK.195. jf. VSO. Vikings-:
Wors.DE.33.45. -skjold, et. I) (poet.,sj.).

jf. Hærskjold 1: *lune Dage, | Da du
(o: Danmark) endnu bar Vikingskjold,

|

Dem, man saa gjerne kalde vil tilbage,
|

Som Mønstre for vor egen Old.CKMolb.SD.
251. 2) Sf Alocasia macrorrhiza Schott. Joh
Lange.Pl^l949).75. -snekke, en. (jf. -skib

;

hist.). Vikinge-: NMPet.Afh.II.25. AOlr.

NA.53. Viking-: Jernskæg. D. 59. Ploug.

VVII.27. Vikings-: Grundtv. PS. 11.108.

-sæde, et. f^7. -borg; hist.) sted (borg), hvor

vikinger har deres tilhold. Vikinge-Sædet Joms-
borg i Yenåen.VedelSim.Nat.II.3. det for-

dums Vikinge-Sæde paa Jungshoved, Repholtz.

Stampenborg.(1820).19. NMPet. (Annal.1861.

7). -tid, en. (hist.) den periode (9.-10. aarh.),

da vikingetogene florerede. Vikinge-: Aarb.

1868.140. De danskes Kultur i Vikingetiden.

Wors.(bogtitel.l873). et karolingisk Kastel,

anlagt før Yikingetiå. JohsBrøndst.LL.9. Vi-

king-: en Vei, som allerede fra Vikingtiden
af var dem (0: nordboerne) bekjendt. FTerJ.

(Annal.1836-37.48). Vikings-: Hans For-
kjærlighed for . , denne Levning fra Vikings-
tiden (0: et gammelt vagttaarn) . . røber
en nordisk Natur. Ing.LB.IV59. -tog,
et. (jf. -færd, -togt; hist.) betegnelse for
vikingernes farter med dertil hørende plynd-
ringer og overfald. Vikinge-: Schlegel.Stats-

iQ ret. (1827). 283. (de danskes) vikingetoge til

Northumberland og Bretland. NMPet.Afh.
II.8. AOlr.NA.50. billedl. og i sammenlig-
ning: 1846-47 drog . . Worsaae paa videnska-
beligt Vikingetog til Øriget (0: England).
JohsSteenstr.HD.252. man hører dem (0: bør-

nene) larme og huje som et Vikingetog alle-

vegne. MLorentzen.AL. 14. Viking-: Werl.
(Annal .1836-37. 29). AOlr. (Aarb. 1894. 147).
Vikings-: drage paa Yikingstog.PE Miill.

20 (SkandMuseum.l803.I.251). *Har man . .

ifor lidt af Penge,
|
Gaaer man paa Vikings-

tog og henter Bytte. Oehl.XI.70. *hvi (vil)

du nu i Alderdom
|

, . give dig paa Vi-

kingstoge? Grundtv. PS.II. 114. Wors.DO. 56.

Normannernes Vikingstog. Brandt CP. 131.

-togt, et. (hist.) d.s.s. -tog. LJac.l2 Epist-

ler.(1928).136. OFriis.Litt.69.

Vikke, en. ['vega, ogs. 'viga] flt. -T.{ænyd.

d. s., SV. vicker (egl. pi.; sj. vicka, t vickj; /m
30 ty., mnt. wicke, af ?ai. vicia; besl. m. Veger; jf.

Fugleært) 2( (plante af) slægten Vicia L.;

spec. i flt., om planter af dyrkede arter, navnlig

fodervikke, Vicia sativa L., der især anvendes

som grønfoder, ofte (jf. Havrevikke,Vikkehav-
Te) saaet i blanding m. havre; ogs. (jf. Saavikkej
om frøene af de dyrkede arter (sml. Kobber-,
Perlevikke^; især i ssgr. (se Bukke-, Kaffe-,

Knolde-, Kron-, Perle-, Svinevikke^ om an-

dre planter af de ærteblomstrede (JTusch.

40 122.158). vikker (1871: DM) skal ikke tær-

skes med en skarp tærske-vogn . . men
. . afslaaes med staiven. Es.28.27(Chr.VI).

Vikker kan saaes tidligere om Foraaret end
ETteT.JPPrahl.AC.42. Størrelsen (0: af en

snegl) er forskiellig fra en Vikkes til en

Sukkererts og derover efter Alderen. KSelsk
NyeSkr.1.572. JTusch.84.262.263. en Fjer-

ding med YikkeT.Cit.l908.(AarbFrborg.l946.

43). dunhaaret (Lange.Flora.844. LandbO.

50 IV.781) ell. uldhaaret (se uldhaaret 3)

ell. ond polsk (Tidsskr.f. Landøkonomi.
1880.621. MøllE.V1.242. LandbO. IV. 781)

vikke, sandvikke, Vicia villosa Roth. laad-

den vikke, (jf. Kornvikke^ Vicia hirsuta

(L.) Koch. Lange.Flora.847. Rostr.Flora.238.

polsk vikke, se III. polsk 2.2. smalbla-
det vikke, Vicia angustifolia Roth. Lange.

Flora.846. LandbO.IV.781. \\ tyske vikker,
(dial.) om markært, Pisum sativum L. var.

60 arvense. O Sarauw. Frederiksborg Amt. (1831).

215. ZakNiels.K.143.

Vikke-, i ssgr. af Vikke; foruden de ndf.

medtagne kan anføres: Vikke-ager, -art,

-blomst, -foder, -frø, -gruppe, -halm -slægt.

XXVI. Rentrykt »/, 1952
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-sæd. -byg, en, et. (jf.-h3iYTe;landbr., foræld.)

ilandingssæd af byg og viklcer. Den Viborger

Samler}yil822. TilL2.sp.L f -benne, en.

2p dels: gul lupin, Lupinus luteus L. Moth.V
165. dels d. s. s. Bønnevikke. ChMourier.Brød.

(1821). 118. -havre, en. (dial. Vikker-,
LollO. UfF.). (jf. -byg; landbr.) om blan-

dingssæd af havre og vikker (hvori vikkerne

er overvejende; jf. Havrevikkej. Rawert&
Garlieb.Bornholm. (1819). 53. LandbO.II.443.

II
(foræld.) navn paa en dans. Vigge Havre.

KPKristiansen.FortegnelseoverforskjelligeDan-

se.(1893).[2j.

Tikkel, en. ['vegfa)]] flt. vikler, {fra

ty. wickel; besl. m. Væge; jf. Viklers) i)

(fagl.) den inderste del af en cigar
(under dæksbladet), bestaaende af indlæg og

omblad. OpfB.'Y111.413. Hage.'914. (han)
sad . . og formede det, der skulle blive

cigarernes indmad . . Når en sådan vikkel

var færdig, skubbede (han) den hen til B.

Martinson.Vejen til de tusind drømme. (overs.

1949).15. 2) i flt., om affald, der frem-

kommer ved, at taverne (vægerne) vikler sig

om valserne i strækværk. Hannover. Tekstil.

11.197. 3) baand olgn., der vikles om
noget.

\\
(nu kun dial.) svøbeliste. Vind-

lernes og Viklernes rette Brug. J C Lange.

B.5. hans Sind videde sig ud, rakte sig

som et Spædebarn, der bliver befriet for

Wikhrne. And Nx. MJ. 11.226.
\\

07- Viklers

2; 1. br.) i flt., om baand ell. strimler,

der vikles om benet. NAJensen.Ventetider.

(1926).160. (sigøjnerskens) flade, hvide Lær-
redssko er bundet i Vikler op over ^m^-
henet.EmilRasm.BH.6.

\\
lærredsstrimmel,

der vikles om gummislange ved vulkanisering.

Kemisk-tekniskHaandbog.(1938).719. 4) gen-
stand, hvorom noget vikles; spec. (^,
foræld.): vindsel (vinder) til signalraket. Mil
TeknO.249.
Vikkel-, i ssgr. af Vikkel og 1. vikle.

-baand, et. (Tikle-. S&B. D&H.). {ty.

wickelband; ;/• Vikkel 3; nu l.br.) svøbeliste.

(ammen) havde den Maner, naar hun svøbte
Barnet, da med et langt Vikkelbaand at

svøbe Armene med ind.CLiith.FA.80. -form,
en. (jf. -maskine; fagl.) apparat (træklods)

med cigarformede rum, hvori viklerne (!)

presses, før de rulles. OpfB.^V111.413.
JHjorth.Varelexikon. (1883). 873. -gama-
che, en. (1. br.) i flt.: d. s. s. Viklers 2. Han
bar . . Uniform, korte Ridebukser, Sko og
Vikkelgamascher om sine tykke Lægge.
KaiHolb.FC.VI.78.
Tikke-linse, en. (i?/, wicklinse ; land-

br.) foderplanten Vicia monantha L. MøllH.
IV.170.

Tikkel-kone, en. (foræld.) d. s. s.

Svøbekone. JCLange.B.5. -mager, en.

(fagl.) tobaksarbejder, som laver vikler (1).

D&H. PoV/itl941.16.sp.5. -maske, en.

(til 1. vikle 1 ; haandarb.) maske, der slaas

fire gange ell. mere om hæklenaalen; snoet

stangmaske. BerlHaandarb.il.83. -maski-
ne, en. (fagl.) d. s. s. -form. Sal. IV. 403.
•pind, en. se Viklepind.

Tikke-lus, en. (landbr.) bladlus, der

lever paa forsk, bælgplanter, Siphonophora vi-

ciae. SRostr.LS.59. LandbO. 1.299. -mel,
et. (foræld.) mel af vikkefrø (anvendt til

omslag og som tilsætning til rugmel). vAph.
Nath.VlII.439. -rug, en. (landbr., foræld.)

10 blandingssæd af rug og vikker. OrdbS. -træ,
et. (dial.) almindelig guldregn, Cytisus labur-

num L. Moth.V165. Sal.XVIlI.262. JTusch.
70.297. Guldregn har man før kaldt Vikke-
træer — efter Blomsternes Lighed med
Vikkeblomster. Halleby.227.

I. vikle, v. f'vegla] -ede; imp. vikl
(Bagges.Ep.99. HKaarsb.TS.l. KnudRasm.
MS. 11.37), ogs. undertiden skrevet vikkel

(jf. EJessen.Gram.123) ell. (nu næppe br.)

20 vikle (jf. smst.). vbs. -ing (s. d.), jf. Vikleri.

{ænyd. d. s., sv. veckla; fra ty. wickeln, aft.

af wickel, se Vikkel; jf. Vikler, Viklers; sml.

bevikle, forvikle)

I) sno, svøbe (et baand, et klæde, et pa-
pir olgn.) om noget, saaledes at det omgiver,

indhyller, tildækker det; rulle (garn olgn.)

sammen omkring sig selv; vinde; ogs.

(især fagl.): danne (vinding olgn.) ved sno-

ning. I.l) i al alm. de tidligere viklede

30 vindinger. Thaulow.M. 11.236. Viklet Knude
(Possement). BerlHaandarb.il1. 335. 1.2) i

forb. m. præp.-led. \\ i forb. m. præp. i, til

angivelse af de dannede vindinger olgn. (der-

efter) vikler Kæmmeren 10— 12 Baand
. . i Ru\\er.Manufact.(1872).141. vikle Haa-
ret i Krøller. S&B. \\ (jf. omvikle i; i

forb. m. præp. om ell. omkring, resten

(o: af et klæde) vikle de saa tit om Li-

vet, som det vil tihtTekke.Pfiug.DP.1099.
40 *Jeg fegter ei af Hevn, og ei af Had;

|
Kun

for at øve Kraften og mit Mod,
|
Og for at

vikle Krandsen om min Tinding. OeM.F/.
159. *Det var den aarle Morgen.

|
I Teltet

stod Dragonen
1
Og vikled Purpurskjærfet

|

Om Livet paa Baronen.Aarestr.SS.11.172.
Bertel vikler hendes lange, sorte Lokker
om sin Haand.JPJac./.5. (han) viklede et

Klæde om Halsen. Elkjær.MH.186. (kunne)
vikle en om sin (lille) finger, se Finger

50 2.4.
II refl. ell. i pass. Tang var viklet om

mit Hoved. Jon.2.6. (valsen) afgiver Ulden .

.

til en Træcylinder, hvorom den vikler sig

flere Gange. Manufact.(1872).137. jf. bet. 3.2:

den brogede Løber . . gik løs fra sine Tæppe-
søm og vikledes om de dansendes Ben.
TomSmidth.Finmark.(1923).63. billedl.: Op-
digtelse og Fabel har i rigt Maal viklet sig

om den sande Kærne. Johs Steenstr.HN.6. om
slange: slynge, sno sig omkring noget. De

60 greb hver andre om Lifvet, og vickiede sig,

som toe Slanger omkring hver andre. I>ume-

tius.III.94. LTid.1728.72. *En Brilleslange

vikler sig i Bugter
|
Om hendes ¥od.Oehl.

11.85.
II

(især fagl.) i forb. m. præp. paa;
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refi. og i pass.: en lang .. Kobbertraad
er i mange indbyrdes parallelle Vindin-
ger viklet paa en Ramme af Træ. G Silfver-
berg.ChemiskPhysik.(1847).62. tråden vikles
stramt på dornen. Thaulow.M.11.236.

2) svøbe i, omvikle med noget (iøj, papir
olgn.), der tildækker og beskytter; indhylle.
2.1) (især fagl.) i al olm. Jordemødrenes In-

strux . . strækker sig ei heller videre end
til det, der nødvendig i de første Timer i'o

efter Fødselen maae skee, og siden i at
vindle, vikle og rense et Barn haandværks-
mtosaig. JCLange. B. 5. hun viklede sine Ben;
de var tykke og fulde af Aareknuder. 4«diVa;.

DM.IV.79. Den saaledes viklede Vare vul-

kaniseres i fri Damp og beholder da ofte

efter Vikkellærredets Aftagning et Aftryk
af dette. Kemisk-tekniskBaandbog.(1938).718.
j'/. skabelonviklet: (motorerne) havde haand-
viklet Anker. Kbh.sSporveje.(1936).87. 2.2)20
t forb. m. præp. i til angivelse af det, hvori

genstanden svøbes; især refl. ell. i pass. (nu
oftest i forb. vikle ind i, se bet. 6.2^. de (gaar)

til et Vand og toer sig, vikler sig saa i et

Linned Catoen Klæde. PJflug.DP.61 9. usunde,
i aldrig skiftede, giennemsvedte Pialter vik-

lede Mennesker. Bagges.DYXI.95. (dragten)

var aldeles ny . , de blanke Knapper endnu
viklede i Silkepapir. Winth.Nov.70. (jf. Blaar
sp.753^''^) talem. f- Jeg, saadant „galant 30

homme" som jeg, skulde være Tyv. Ney,
Argus! man vil vikle dine Øyne i Blaar.

Argus.l770.Nr.2.3.

3) sno, slynge, filtre ind i ell. fast i.

3.1) (nu næppe br.) bringe i urede; spege.
Hist vikler den (o: fisken) dit Garn.jPJweL
LL.61. 3.2) i forb. m. præp. i, nu kun olm.

i forb. m. adv. fast, ind (se bet. ^.2) i olgn.,

især refl. ell. i pass.: snos, filtres ind i noget;

holdes fast af noget, som er filtret olgn. hendes 40

Haar . . var vikklet og snoet i hverandre
ligesom en Filt. Schousbølle.Saxo.191. *Sivet

sig vikler i lia.a.ret.Oehl.XXX.92. En lang

Flig af et rødt Silkeshavl havde viklet sig

fast i en Gren. JPJac.11.276. hendes sidste

vædder viklede sig fast med hornene i et

tornekrat. AOlrE.NG.232. billedl: *(de) Som
i Lyders Natte-garn

|
Viklet var til ævig

I)ød.Kingo.SS.IV320.

4) i forb. m. visse præp., adv. (se bet. 6) 50

ell. adj. som obj.-præd., i udtr. for at fjerne
(baand osv.) ell. frigøre (fra baand) osv.

4.1) til bet. 1, i forb. m. præp. af: aftage
noget, som er snoet ell. svøbt om noget andet

(ved at rulle det af ell. op). Vægen vikler

sig . . af den første 'Rulle. Funke. (1801).

1.643. (han) griber paa Bordet sit Sværd
— vikler af dets Haandfæste et broderet

Ba&nd. Drachm.Gurre.(1898).120. VSO. 4.2)

til bet. 2: frigøre noget fra det, der omslutter eo

det, ell. som det er indfiltret i. \\ i forb. m.

præp. af. *Sin Dolk fik rask han viklet
|

Af Kuttens side Læg. Winth.HF.243. *Ra-
faella vikled | Sig smidig af hans Favn.

VThist.B.9. (nu sj.) i forb. m. præp. fra.
Den forskrækkede Søn flygter til sin Moder.
Morderne stræbe at vikle ham fra hende.
CJ Møller.Kong Svend.(1808).57. refl., ofte bil-

ledl.: De Neapolitaner bære . . altid For-
trydelse derpaa (0: en afgift), eftersom de
adskillige gange har forsøgt at ville vickle
sig derira,.Pflug.DP.241. skønt (stillingen

som teaterleder) var ganske ulønnet, kunde
(Goethe) dog ikke mod Hertugens Ønske
vikle sig fra den.Mantzius.SH. VI, 3.26. (især
refl.) i forb. m. adj. som fri, løs (jf. løsviklej:
Hun trippede, hun sprang forgjæves i

hans stærke Arme — forgjæves forsøgte
hun at vikkle sig løs fra vor Jydske Helt.
Ew.(1914).IV.52. hendes Haar viklede sig

løs i Fletningen. Elkjær.HA.90. Han er me-
get længe om at faa viklet Snøren fri af

St&ngen.KAabye.PT. 37. billedl: Den Dag,
der nu vikler sig løs af Nattens Skiød.
Mynst.Mall.3. Vi vikler os fri af M'elroses

venlige Hovedgade med de talrige Kirker.

BerlTid."'/Bl949.Aft.2.sp.3.

5) (sj.) i videre anv., uden præp.: ud-
vikle (4). *Altid saae man Lyset silde

|

Brænde paa Dit stille Kammer.
|
Uden Ro

Du slukke vilde
|

Tørsten, som i Sjelen

flammer; | Derfor vikledes Din Vinge,
|

Kunde tidligt bort Dig svinge. Cit.1820.

(Gravblomster. II. (1826). 41).

6) i særlige forb. m. adv. 6.1) vikle af, til

iet.l: d.s.s. afvikle (1). Moth.V201. 2 (silke-

orme) spinde sig sammen . . og danne en
Dobbeltcocon, som senere ikke kan lade

sig vikle a.i.Manufaci.(1872).86. „Nu skal

du se, Boel," sagde hun og viklede Papiret

af (o: af pakken). Elkjær.HF.65. refl.: DSB
Banebygning.88(se u. bet. 6.5J. ||

(jarg., sj.)

billedl.: afvise; vinke (en) af. Han forsøgte

atter at nærme sig Fru Antonie, men blev

viklet af. Prøvede igen . . Hun viste ham
atter tilhage. KLars.MH.92. 6.2) vikle ind

II
til bet. 2: svøbe, pakke (noget) ind; ind-

vikle (l.i). vikle noget ind i Papir. JWO.

(han) Vikler sig ind i Fl&iden.Soya.AY16.

den Tilskadekomne . . var viklet ind i Gaze

om Hoved, Arme og Ben. MLorentzen.R.1.17.

jf.: (hun) viklede sin hjemkomne Plejesøn

ømt ind i sine Arme. Soya.FH.208. billedl.:

Henrik viklede hende ind i kønne Ord og

milde Kærtegn. KLars.MH.140. især (jf. ind-

vikle 2.1 slutn.): søge at tilsløre noget for

at holde det skjult, ell. for at det ikke skal

virke for stærkt. *Han vil os bilde ind, at

give andres Tanker, |
Men han saa vist

faae Skam paa begge sine Skanker,
|
Som

hvad han skriver, er hans eget Hierne-

Spind,
I

Endskiønt udi et Brev han Sagen

vikler ind. Anti-Spectator. 141. Deres mor-

genpille (0: en bebrejdelse i en morgenavis)

tog jeg derfor uden at føle spor af bit-

terhed, og De havde desuden viklet den

ind på en . . elskværdig måde. Verner.(Bran-

de8.Br.II.407). || (ofte refl.) til bet. 3; i

93*
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egl. het.: indfiltre; indvikle (I.2). *eii Ørk,

hvor L3aiget |
Dem vikled Foden ind.Oehl.

ND.20. Han sad nervøst og viklede Fing-

rene ind i hveT&ndTe.AAndreasen.DN.åO.
Rustvogne og Kanoner viklede sig ind i hin-

anden. Rubow. Napoleon III. (1948). 113. Ul-

ledl.: d.s.s. indvikle 2.2-3. (jeg) viklede ham
ind i Discours om Huus-Sager. Holb.Stu.II.5.

jeg er saa bange for . . at han vikler mig
ind i nogen Ulykke. Wess.LbF.73. Jeres Hr. 10

Søn har nok viklet sig ind i noget Lapperie,

som vil koste Jer en Hoben Bryderie, ikke

S3i&? Skuesp.Y242. jeg skal have viklet mig
ind i gyselige Modsigelser. Brøchner. Et Svar
tilRNielsen.(1868).17. Madam Jensen bragte

mig det Svar fra Datteren, at hun gjerne

vilde bort fra det Liv, hun var viklet ind i.

Schand.VY289. (tidsskriftet) viklede . . Ud-
giveren ind i en Kulissestrid med Hei-

berg. VilhAnd.Litt.il.985. 6.3) vikle om ell. 20

omkring; til bet.l: (jeg skal) hjælpe til at

vikle Bindet om. Korch.LL.71. man (har)

anskaffet sig et Stykke af en knækket Ski,

lagt det langs Armen og viklet et Bind .

.

omkiing.Pol."/il942.9.sp.2. 6.4) vikle op;

til bet.l: d.s.s. opvikle 1. Moth.V201. Ved
at spænde fra, spænder Kudsken . . Linerne
fra hinanden, vikler dem ordentligt op og
fæster dem paa Vandkappen. PTrBone.Z.22.
under Indkjørselen (af traaden) vikles det 30

spundne Garn op paa Spindelen. ikfawM/ad.

(1872).124. han (sad) atter . . og viklede Uhr-
kæden op og ned og op igen, som det var

hans Y&Tie.KLars.Ix.l68. jf. opvikle 1 slutn.:

hun reiste sig, og uden at . . vikle Haaret
op, rev hun i største Hast en liden linnet

Byldt tU sig.Biehl.DQ.il.103.
\\ (jf. bet. 4=)

d. s. s. opvikle 2. Moth.V201. *De vikled

op det hvideste Liin,
| Og toge deraf det

sorte Skriin. Oehl.XXX.103. vikle noget sam- 40

menrullet Garn op. D&H. hun (tog) Mod
til sig og viklede Papiret op. Elkjær.NT.109.

Han viklede Tøjpakkerne op paa Gulvet.

Elfelt.NB.60. billedl: i mit Hjærte sidder

Evighedens Spøgelse og tvinder i Traad
og vikler op og tvinder igen alt det, som
er dræbt for min Forstand (o: minderne).

Stuck.III.50. 6.5) vikle paa; til bet. 1:

Tromlen drejes rundt, saaledes at Kæden
vikles Tp&a.. DSB.Banebygn.86. Under denne 50

Sideflytning vikler Kæden sig af ved den
ene af Skiverne . . og vikler sig paa ved
den anden. smst.SS. 6.6) vikle sammen; til

bet.l og 3: d.s.s. sammenvikle. Moth.V201.
paa samme Tid lukkede han sin Bog og
viklede sine Tegneredskaber sammen. Hauch.
VI.68. vikle (folde, krølle) noget sammen.
D&H. billedl.: gøre indviklet, opdragelsens
naturlige midler . . er blevet viklet sammen
til et forvredent virvar af problemer. £ri eo

Krist.(Pol.*/7l949.8.sp.5). 6.7) vikle ud (til

bet.l og 3J. || d.s.s. udvikle 1; i egl. bet.:

d.s.s. udvikle I.1-2. Vikle ud . . Er at tage
noget ISst som var indvikledt. Mof/i.F2(?i.

Stille viklede Antonie sig ud af hans Arme.
KLars.MH.139. jeg var allerede begyndt at

overveje, om jeg skulde vikle mig ud af det
ene Tæppe og give ham det. Fr Poulsen.
VN.27. vikles (vikle sig) ud af svøbet, se

IL Svøb 1.4. uegl.: skille sig ud fra, komme
frem fra noget, der har omgivet en. nu øjnede
han nogle Skikkelser, der viklede sig ud af

Skoxmørket. Elkjær.RK.132. Personalet vik-

lede sig ud af en Klynge og røg hen paa
deres FlsidseT.ErlKrist.DH.181. billedl. (jf.

udvikle 1.3^, refl. ell. i pass.: gøre sig fri af
noget (især: af noget ubehageligt, uheldigt ell.

af noget, som binder, tvinger); i forb. m. præp.
af ell. (sj.) fra. leg vil . . stræbe, at ieg

paa en behændig Maade kand vickle mig
ud af denne S&g.KomGrønneg.II.443. „hvor-
for Fanden søger du . . onde Selskaber?" —
„Jeg stræber nok at vikle mig ud derfra,

men al min Umag er forgieves."(S'A;Mesp.YS7.

Shakespeares Væsen viklede sig ud af Men-
neskers Dom. Brandes.IX.95. vikle (rede) sig

ud af en Knihe. D&H. Naturvidenskaberne
. . er endnu ikke viklet ud af den humani-
stiske ATtes-Giupipe.OFriis.Litt.328.

\\ (jf.

udvikle 2(.i); sj.) refl.: folde sig ud; forløbe.

Samtalen viklede sig ud efter de vante
Linier. Soya.FH.273.

\\ f d.s.s. udvikle S.i.

*Jeg disputerer meget gierne;
|
man sliber

jo derved sin Hierne,
| og vikler sine Tanker

ud. Trojel.1.121. *(bøger) Som vikle grant
Naturens Kræfter ud. Rein.310.

|| f d.s.s.

udvikle 4. Vikle Naturgaver ud. Leth.(1800).
Heib.Poet.1.377. jf. ovf. 1. 28: Maaskee . . lod

han . . den ene Tanke vikle sig ud af

den anden, indtil . . det Uendelige viste

sig for ]\a,m.Kierk.IV135.
|| f d.s.s. ud-

vikle 6. *I tætte Trækar rundtom vikles

ud
I
Den Luft, som fylde skal dens (0: bal-

lonens) Silkehud.0rst.lv.148.

IL t vikle, v. (no. vikla; af uvis oj

rindelse) forvride (et lem). *Peer fik et Hi
i Panden,

|
Niels viklede (Holb.Skiemt.D8':^

vriklede; sa.Skiemt.(1728) .F4^ : vriklede; sa.

MpS.208: viklede; sin "Pod. Holb.Skiemt.(ef

-

tertryk.l722).D8.r

III, vikle, V. -ede. {jf. jy. vikkelveje,

vippe paa et vippebræt, no. dial. vikla, vakle,

og no. dial. vigla, d. s., eng. wiggle, vippe,

svinge frem og tilbage, vrikke, (m)nt. wiggelen,

vakle, holl. wiggelen; til jy. vikke, vippe frem
og tilbage, logre med halen (Feilb.), henh. no.

dial. vigga, vakle, eng. wig, bevæge sig frem
og tilbage; parallelformer til de u. vakle og

II. vakke nævnte former (sml. ty. wackeln,

vifte, logre med halen); jy.) svinge, vifte

frem og tilbage; om hale: Fra Vester og

Sønder kom Skytterne kjørende, og bagefter

Vognene med Hundene: deres Haler viklede

(Blich.(1920).VII.14 af udgiveren med urette

rettet til: viftede^ over Vognfjelene, og imel-

lem stak der et Hoved op. Blich.(Læsefrugter.

XXIII.(1824).159). jf.: vi kan ikke i Læng-
den leve en Vikle-Vakle-Tilværelse. Det er
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normalt for Mennesker at sige Ja eller Nej.
Tandr.(BerlTid?U1933.M.ll.s'p.6).

IV. vikle, V. se vigle.

Vikle-, i ssgr. af I. vikle, -baand, et.

se Vikkelbaand. -bjørn, en. (ty. wickel-
bår; zool.) d. s. s. Snohalebjørn. Sall. 696.
BøvP.I.lO. -pind, en. fTikkel-. Haararb.
23). (fagl.) pind, hvorpaa haar vikles ved
tilberedning til parykker olgn. Haararb.23.
Vikler, en. (afl. af I. vikle^ fU. -e. I) per- lo

son, der vikler; især 0: arbejder, som er beskæf-
tiget med bevikling af elektriske maskiner. Øvede
Viklere for Vekselstrøms- og Jævnstrømsarbej-
de ant3Lges.Pol.^*/il918.10.sp.2. \\ hertil:\ik-

lermester. BerlTid.*y»1925.M.13.sp.2 (se u.

ViklenJ. 2) (zool.) i flt.: betegnelse for en grup-
pe af smaasommerfugle, Tortricidae,
af hvilke flere arters larver lever i sammenrullede
blade. Cuvier.Dyrhist.il. 275. Brehm.Krybd.
617. Boas.Zool.*362. Vikleri, et. vhs. til 20

I. vikle
II

værksted, hvor bevikling fore-

tages. Viklermester, som er . . øvet i Ledelsen
af et Vikleri, hvor der forfærdiges Lige og
Vekselstrømsmaskiner . . kan faa Plads
straks. BerlTid."'/* 1925.M.13.sp.2.

Viklers, pi. ["veglarsl O^iklere. Pol^'U
1920.9. sp.5. JVJens.(PoWU 1942. 12. sp.l)).

{vist egl. flt. af Vikkel (3), hvortil der er dannet
en ny flt. paa -e (se ovf. 1. 26) ell. m. fremmed
endelse -s (jf. ChrMøll.RS.1.119) || ofte (m. 30

urette) opfattet som et laaneord fra eng. (fx.:

VTFrO.; det eng. ord er putteesj, hvorfor det

ogs. findes skrevet wicklers (Bom.S.1.66) olgn.)

\)(sj.) d.s.s. Vikler (se Vikkel 1^. Jeg købte
Dæk og Viklers for to Kroner, deraf rullede

jeg hundrede Cigarer. Buchh. Vanda Venzel.

(1939).134. 2) (jf. u. Vikkel 3) stofstrimmel,

der vikles om benene som en art gamacher
(brugt til spidsbukser), med korte Benklæder
og Wiklers om de lidt for klodsede Lægge.
Rostock.Den alvidendeliærlighed.(1919).91. al-

le de gamle Vikinger bar Yiklers.Sv Claus.

Kulturaben.(1927).89. Manufakt.(1942).121.
Vikle-sommerfng:!, en. (zool.,l.br.)

d. s. s. Vikler 2. HavebrL.*II.82.

Vikling, en. flt. (især i bet. 2) -er. (vbs.

til 1. vikle; jf. Bevikling^. I) (fagl.) vbs. til

L vikle 1 og 2.Moth.V202. Vikling af fjedre.

Thaulow.M.II.236. Ved Slanger med for-

stærkende Indlæg . . udføres Vulkaniseringen 50

ved „Vikling", d. v. s. at den raa Vare,

oftest opskudt paa en Dorn, vikles stramt

ind i vaade Lærredsstrimler. ZemisA;-(eA;msA;

Haandbog. (1938). 71 7. Elektromekanikere

,

dygtige til Reparation (Vikling af Jævn- og

Vekselstrøm og Montering). SorøAmtstid.**U

1944.12.sp.4. jf.: Maskine til æblevikling.
En engelsk ingeniør har konstrueret en ma-
skine, som svøber æbler i silkepapir. Ing

Bygn.l951.68.sp.2. 2) konkr. 2.1) (jf. Be-, eo

Ind-, Omvikling^ det, der er viklet om noget.

efter nogle faa Omviklinger (0: paa hanken
til en kurv) indstikkes 2 eller 3 Skinner paa

som vekselvis lægges over og under

Viklingen for at fastholde denne. Haandgern.
182.

|| (fagl.) parti haar, viklet op paa en
viklepind. Haararb.24.25. || spec. (jf. Anker-,
Parallel-, Primær- (u. primærj, Sekundær-
(u. sekundær;, Serie- (u. Serie-^, Sløjfevik-
ling; fys.) traad (ledning) viklet om anker
i dynamo olgn. EHolstein-Rathlou.S.I.193.
Transformator. Et Apparat forsynet med
to Viklinger. RadiolytterensLommebog.^(1927).
39. jf.: Er en Vikling direkte viklet med
Haand paa selve Ankeret (0: dynamoens),
kaldes den en Haandvikling.i7agf./.260.
2.2) (med.) f strimmel sugende traadvæv,
charpi olgn., der lægges i saar for at lede af-
sondringen ud til overfladen (Méche). Man
holder Saaret aaben med en Vikling af

Charpie. I Begyndelsen betiener man sig af

den tørre Charpie, siden efter bliver Vik-
lingen hvergang med Forbindingen bestrøget
med Digestivsalve. Hock. Veneriske Tilfælde.

(overs.l792).76. 2.3) (ikke i rigsspr.) bundt
halm olgn. Hun er næppe færdig med at

malke, før Niels kommer med en Vikling
Halm til Køerne. PJKjærgaard. Skarnsfolk.

(1937).67.

Viks, en. (oftest uden art.), [vegs] (sj.

Vikse. Drachm.PHK.38). flt. (i bet. 2) d.s.

(sml. ty. wichse, pudsevoks, blanksværte,

prygl; til II. vikse; jf. Voks) I) sværte.
*Potz Tausend! gaar ikke Pigerne dér | og
sender til fremmede Mandfolk Blikke.

| Jeg
maa ind i en Bod og sværte mit Skæg,

|

uden Vikse gaar det nok ikke ! Drachm.PHK.
38.

II
nu kun (dial.:) skosværte; skovoks.

Feilb. UfF. ell. (fagl.:) sammensætning af

linolie, sæbe, kønrøg, gelatine m. m., hvormed
viksskind er indgnedet (farvet). VareL.^1120.

2) (nu næppe br.) prygl; slag; irettesæt-

telse; ofte i forb. faa viks. *Et got og
ærligt sælle Skind,

|
Der aldrig slog paa

Næsen Krøller,
|
Undtagen . . naar en Vix,

af Herremanden , . |
Han havde faaet.

Bagges. Danf. II. 80. Han fik sine Vix. JH
Smidth.Ords.177. *Han (0: en nar) maatte
more det hele Hof, |

Hvis ikke, saa fik han
Tix.Aarestr.SS.III.110. *ved Hjælp af Vix

I
Og sin tykke Brix | Laved han (0: en læ-

rer) . .
I

Saadan yderst pæne, smaa Studen-

ter. JPHenrichsen. UngdomsMinder.(1866).91.
sætte en i viks (0: irettesætte en). Feilb.

I. Vikse, en. se Viks.

II. vikse, V. ['vegsa] -ede. vbs. -ning
(ORung.K.139). (fra ty. wichsen, sen. mht.

wihsen, der m. en dial. vokalændring svarer

til ty. wåchsen, se vækse)

1) (nu kun dial.) indsmøre og pudse
lædertøj, især læderfodtøj, i (sko)voks.

JHSmidth.Ords.177. den Smørelse, hvori de

vikser deres Støvler. Hørup.II.84. Feilb. UfF.
især i part. viks et. vixede Blanklæders

Støvler. CBernh.XI.13. Schand.SB.223.

2) indgnide skæg (især: overskæg) med
voks olgn. (for at enderne kan sidde rigtigt);

ogs.: sno enderne af overskæg ved at gnide.
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rulle dem ml. fingrene. For at give sin Haan
en flot Understregning, havde han vixet

sin forpjuskede Knebelsbart. G;eLi2.2<39. hans
rødbrune Skæg var blevet studset spidst og

begavet til . . Fippen var vokset og vikset

en halv Tomme længere. Nans.JD.44. (hun)

lo tøset og viksede min ene Overskægspids,

som var faldet ned. AWinding.SD.lll. jf.:

Der sad (katten) nu og . . viksede med det

stride Knnrskæg. Bregend.MAG.70. || i part.

vikset brugt som adj. vixede Knebelsbarter.

CBernh.IX.155. den smagløst tilspidsede,

vixede Moustache. Bråndes.NG.7O . Soya.FH.
192. (meton.) om person: grumme fin er

Manden . . altid soigneret, ja endogsaa
— pomadiseret og „\\kseV\HWulff.DR.99.
rol.*/tl935.12.sp.l.

il (if. opviksej i forb.

vikse op. Se, hvor den venstre Knebels-

bart hænger . . 1 Jeg kan ikke faae det

Asen vixet op. Baud. S. 143. jf.: Vi vik-

sede Enderne af hans Overskæg opad med
Husblas. Kipling.Engelskm^end i Indien.(overs.

1891). 287. i videre anv. m. h. t. person

(jf. u. bel. 3j." fikse op; stadse op; ogs.:

oplive; kvikke op. JHSmidth.Ords.177. „nu
skulde De see ham, hvor han er vixet op
i Kjøbenhavn." — „Det vil sige, han har

faaet nye Klæder, ellers er han ligesaa keitet

som da han kom fra JyW&nå." Gylb.V1.199.
CKohl.MineVenner.(1908).37. billedl.: *Fix-

stjerner, lær os
| Op vor Aand at vixe.

Cit.l863.(Gadeordb.'401).

3) (m.h.t. bet.-udvikling sml. III. smøre 6;

nu kun dial.) tugte; straffe; revse; irette-

sætte; slaa; ogs.: tumle, magte (Feilb.).

Bagges. Danf. 1 1.87. „Har Blomster (o: poe-

siens blomster) før da siunget ei for dig (o: et

prosaisk menneske)?'^ — „Jo det skulde De
(o: en gudinde) kommet mig med, saa havde
jeg ganske artig vixet Dem, for slige Uan-
stændigheder." Oe/i?.riecA;./.i36. „han er un-

dertiden lidt stridig." — „Saa maa du vixe

ham. En Hund maa lystre." Hrs. II.50. Bet
Menneske har traadt op ad mig — men
jeg har vixet ham — og jeg har lovet ham
Satisfaktion. Go/dsc/jTO. 77.226. jf. Rask.Fyn-
skeBS.68. JHSmidth.Ords.177. vikse af, be-

handle en paa en overlegen, afvisende maade.

jeg har hørt ham vikse Amtmanden af, som
kunde det være en Staldknægt. ESkram.AV
88. vikse op, piske op; stramme op. Saadan
en Klør, som skulde forestille at være sva-

gelig; nej rigtig vikses op til at bestille

noget skulde hanlBSteenberg.SangeniMør-
het.( 1926). 114.

Vikser, en. ['vegsar] fit. -e. (a/ uvis

oprindelse; soldat.) forbier (1); vifter. Bom.
S.II.113. OrdbS.
Vikse-voks, et. se Viksvoks.

Viks-skind, et. (jf. Viks; fagl.) beteg-

nelse for rødgarvede fedekalveskind, hvis kød-

side ved indgnidning med en viks faar sort

farve og en vis halvglans.VareL.'^1120. -voks,
et. fTikse-. Larsen, jf. D&H.). (jf. II. vikse

1; nu næppe br.) skovoks. Oversk. Gom.
11.218.

I.Viktoria, en. [vig'to'ria] (tidligere

ogs. Viktoria (Victorie). Pftug.DP.158. Holb,

Intr.1.229. Viktori (Victori). sa.Ul.III.7).

best. f. (nu næppe br.) viktorien; flt. (nu
. næppe br.) viktorier (P{lug.DP. 1031. LMFa-
sting.VT.lO. Slange.ChrIY1331). (ænyd. vic-

tori(e); fra lat. victoria, afl. af victor, sejr-

10 herre, til vincere, sejre (perf. part. victum^,
besl. m. IV veje; jf. II. Viktoria) sejr; sejr-

vinding. I) (nu næppe br.) i al alm. *Blok
merkede, at hvis hånd Katten kunde fælde,

I

Victorien da til hans Side vilde hælde. Holb.

Paars. 188. efter den sidste Victorie og Hec-
tors Død kand vi strax angriibe Asiens
Dronning, jeg meener den stolte Stad Troja.

sa.Ul.Ili.l. Der sees tit mere Mod og Viis-

dom i Retraiten end i Attaqven og Victorien.

20 OeconT.V.47. 2) (især foræld, ell. arkais.) i

udtr. for (glæde over) sejrvinding, held, med-
gang. 2.1) (jf. u. I. Sejr 1, Triumf 3.2J som
interj. *TriumphI triumph! victoria! /Jrors.

SS. 1. 148. Triumf! Victoria! De ere alle-

rede løbet bort med hinanden. Heib.Poet.

VII. 108. Hrz.X.126. *Trala!alara viktoria

.. semmedemling viktoria. /£n's^S'/i:7:e)u<e-

viser.(1901).39. 2.2) i faste forb. m. ver-

ber, blæse viktoria, se u. blæse 2.5. raa-
30 be viktoria, udstøde sejrsraab. hor hvil-

cken Allarm! Byen er over (o: har over-

givet sig), jeg hører somme raabe Victori,

og andre Qvarteer.Holb.Ul.il1.7. billedl.:

nu først begynder det . . at blive klart .

.

hvor vi . . maa opsøges . . naar man vil

ramme os og ej som hidtil, slaas med sin

egen Skygge og saa raabe Viktoria, fordi

Modstanderne synes blæst bort, hvor de
aldrig har været. Birkedal.(Grundtv.B.II.546).

40 skyde viktoria, affyre skud i anledning

af en sejr. Den Ode Septembris blev i Floden
skudt victorie. LMFasting.VT.118. der (blev

i beg. af 18. aarh.) skudt Victoria i Anled-

ning af Sejre under Krigene. HislMKbh.VI.

194. i billedl. udtr.: „De skyder Victoria;"

sagde Vang med Lune; „det er for tidligt;

De har vel bragt den ene fjendtlige Fløj til

Retirade (o: i en diskussion), men den Anden
har endnu ikke været i Ilden." Blieh.(1920).

50 XX.28. Forsynet har sendt Dem (o: en læge)
\

. . for at redde mit unge Liv . . Aa, jeg veed
nok, man skal ikke skyde Victoria, førj

Fjenden er slaaet helt paa Yhxgt. Gjel.RS.

I

11.205.

II. Viktoria, en. [vig'toJria] fit. -ei

["la'ar]. (fra eng. victoria; opkaldt efte

Victoria, navn paa Englands dronning 1837A
1901 (af lat. victoria, sejr, se I. Viktoria/|

let, firhjulet vogn med kuskesæde og bag

60 sæde, der er forsynet med kaleche. Dot fineste

naar man ikke er selvejerkørende, er

være to i en af Jørgensens Viktoriaer. /vsr

1.82. Sal.VI.265. jf.: Landauere, Jagt-, KaU
che- og Viktoria vogne. Po/."/»iS39.5.sp.
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Viktril, Viktriol, en, et. se Vitriol.

Viktaalie-, i ssgr. til Viktualier; fx.,

foruden de ndf, medtagne: Viktualie-butik,

-ekspeditrice, -forretning, -varer, -broder,
en. se Fetaljebroder. -handel, en. (bu-
tik, hvor der drives) detailhandel med lev-

nedsmidler, især flæsk, ost, smør, æg olqn.

Larsen. AaHermann.PH.22. ForrO. -hand-
ler, en. person, der sælger viktualier; nu
(jf. Spækhøker^; handlende, der driver vik- i'o

tualiehandel. Er han Victualiehandler, saa-
som Brygger, Bager, Slagter o. desl. (osv.).

Nørreg. Privatr.VI.72. han er bleven en
stor Mand og er bleven Spækhøker —
om Forladelse! Victualiehandler. VKorfitsen.
EV.139. Høkerne, der ikke arrogerede Nav-
net Viktualiehandlere. Davids./£/£.23.

|| (jf.

Spækhøker slutn.; nedsæt.). Forundrer Vic-

tualiehandler Billes („Dagbladet'^s redaktørs)

Adfærd Dem egentlig? Mig ikke det Mind- 20

ste. Saaledes handle Spækhøkere. Brøc/iner.

(Brandes. Br.1.160). -kælder, en. (jf. -rnm
samt Madkælder^ kælderrum til opbevaring

af (let fordervelige) fødevarer; ogs.: kælder-

butik med viktualier. S(&D.11.702. det lækre
Skue af en Viktualiekælders fede Herlig-

heder. Nans. FR. 158. TeknLeks. 1.596.

Viktnalicr, pi. fvigtu'aUior] (-fm.lat.

form Victualia. Pflug.DP.ll57). {ænyd. vic-

tualia (DGrammat.III.27), f?/. viktualien; fra 30

lat. victualia, til victualis, hørende til livets op-

hold, afl. af victus, livets underholdning, næ-
„ ring, til vivere, leve; jf. Fetalje) levneds-

midler; fødevarer; proviant; nu især:

fedevarer. Dette Landskab har skiøn Græs-
gang og Victualier af Evede.Pflug.DP.1157.
da Kong Theodoricus skikkede ham nogle

Victualier . . slog han alle Karr i Stykker,

sai at Viin, Erter og andre Sager bleve ud-
øsede paa GnWct. Holb.Kh.367. Kjød, Flesk 40

og flere Yictna.Uer.MR. 1783. 893. Foruden
rede Penge sendte mine Forældre mig og-

saa Victualier, saasora Smør, Ost og Gryn.

Nyerup.Levnet.9. Naar Selskabet improvi-

seredes . . gik Gjæsterne ud og kjøbte billige

Victualier ind i Nabolaget; en Kasse Sar-

diner var en Flothed, som tog Applaus. iVic

Holm.GA.107.
Viktualie-ram, et. O'/. -kælder^ rum

(i kælderetagen) til opbevaring af (let fordær- 50

velige) fodevarer. FagOSnedk. -træn, et. (jf.

Træn 1 ; ^, 1. br.) dm del af en hærs træn,

der transporterer dens forsyninger. Drachm.
DM.168. i

vil, præs. af ville.

Vil l>rad, en. se Vildbrad.

I. Vild, en. [vil'] {æda. wild, gunst,

partiskhed, sv. våld, partiskhed (fsv. \M),
oldn. vild, ønske, velvilje; afl. af adj., der

indgaar i got. gawiljis, endrægtig, silbawiljis, ep

frivillig; jf. oldn. vil, lyst, begæring, og vil-

hallr, partisk; besl. m. ville; jf. III. vilde,

I. vildig, uvildig) I) personlig tilbøjelig-

hed, ønske, vilje m.h.t. handlinger, de

Lærere, som vel tilsyneladende troede Lo-
ven og Forjættelserne, men saa i kødelig
Visdom, efter menneskelig Vild udlagde dem.
KFViborg. De fire Evangelier. (1863). 114. nu
kun (dial.) i forb. egen vild. Hånd lever
effter egen vild. Moth.V177. giøre noget paa
sin egen Vild o: uden at tage andre paa
Raad.ikfDL. han gaar paa hans egen vild

. . o : på egen hånd, om den udlærte hånd-
værker, der forlader mesteren for at arbejde
trit.Feilb. 2) gunst; velvilje; især (jur.,

foræld, ell. hos sprogrensere): gunst, der giver
sig udtryk i, at man paa en vilkaarlig maade
foretrækker, tager parti for en (noget); par-
tiskhed, (ofte i forb. (for) uden vildj.
(dommere) skulle skikke hver Mand Lov og
Ret uden vild. DL.i

—

5—1. i min kiære
Herre har (jeg) en Landsmand, der dømmer
uden Vild, i det han ikke for meget ophøier
det fremmede eller fornedrer vort eget.

Langebek.Breve.l5. *At ej Vild og Glans og
Guld

I

Skulde mine (0: en konges) Øjne
\i\\nåQ.Orundlv.PS.in.284. *Hvem tør og
stole paa deres Vild,

| Som sveget have en
Konning mild. smst.V.396. *Ordlivs-Kraften
er Hovedsagen,

| Og naar den vejes foruden
Vild,

I

Fra Jødelandet til Øresundet
|
Den

samme Aand er i Ordet fundet. sa.SS.IlI.

321. Tilsk.1925. 1.219. \\ især i forb. m. andre
subst. af lignende bet. Kand det og bevisis,

at Dommeren haver taget Gunst, Gave, Vild,

eller Frændskab for Retten. DL. 1— 5—3.

den strængcste Upartiskhed i Uddelinger (af
præmier viger) ikke sjelden . . for Vild og
Gunst. Blich.(1920).XXII.239. Det paavistes

ikke, at han havde bøjet Retten for Vild

og G&\e.NMøll.VLitt.n.679. ofte i forb.

(for) vild og (eller) venskab, for Gunst,

eller Gave, Vild eller Venskab, Had eller

Yrede.DL.2—17—16. Lad os sige Sandhed
for Sandheds Skyld, men ikke for Vild eller

Venskab, Had, eller Avind, eller nogen an-

den A3irsa.g.Rahb.E.V305. Grundlv.Saxo.ilI.

363. Protestantisk Tidende.1907.8.83. Feilb.

II. Vilfl, subst. [vil'] i forb. vild og
vove {muligvis omdannelse af Feddevav(e)

(m. forsk, sideformer: videvov(e). Moth.V146
(i bet.: forvirring, fare), vevverivave. Feilb.

IV 363) m. tilknytning dels til V vild og

Vove, risiko, dels til forb. for vind og vove

(se u. I. Vind l.i^ og derved tilknyttet Vove,

bølge; nu næppe i rigsspr.) betegnelse for en

tilstand, der er præget af forvirring, usikker-

hed, tilfældighed, planløshed ell. risiko, man-
gel paa ledelse, røgt, beskyttelse ell. kend-

skab til vej, fremgangsmaade olgn.; dels efter

præp. i: det ståer i vild og yove.Moth.V173.

Saa løb de videre ind mellem Træorne.

Jørgen kendte Genvej. „Vi løber jo i Vild

og Vove I" raabte Erik, da Jørgen krøb ind

mellem Yyrretræerne. Rist. FT. 10. Rendte

hun een Vej, kom hendes Fæstemand hjem
ad en anden. Hun vilde bare sætte sit Liv

til ved saadan at rende i Vild og Vove.
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Elkjær.RK.60. dels efter præp. for: det ståer

for vild og vove. Moth.V173. *Er Skibet styre-

løs, det gaar for vild og vove.Schandrup.

E3.^ qvæg, som ikke korne og følger med
hyrden, men driver for vild og vove. Cif.

1748.(Vider.IY314). hans Børn . . løb for

Vild og Vove paa Gader og 8tiæåer. Rahi.
Tilsk.1798.477. Naar andre Folk beskyttede
deres Fabrikanter ved passende Monopoler
til at beskatte deres Medborgere, burde vor
egen Industri ikke ligge hen for Vild og
Vove, men ogsaa have Lov til at opkræve
noget Klækkeligt. Hørup.III.172.

III. Vild, en. se II. Ville.

IV. Vild, et. se Væld.
V. Tild, adj. [vil'] Høysg.AG.134. intk.

-t ell. (nu kun dial.) d. s. (Feilb. jf. (muligvis

at opfatte som ssgr.): vild Kiød. HesteL.(1703).
B6.r et vild Dyr. Holb.Hh.11.160. flesket af et

vild svin (sa.Staat.97:YM-SYmJ.sa.DNB.96).
adv. -t ell. (nu kun i forb., hvor ordet ogs. kan
opfattes som præd.) d.s. (Moth.V166. i bet. 6.4:

Oehl.XXXI.249{co Ild), i bet. 9.3: Grundtv.

SS. IV 324 (cv) mild), se endvidere u. bet.

4.1j. II
(uden for forb. i vilden sky (se

bet. 6.3) poet.) gi. kasusform (egl. akk. m.
sg.) Tilden, i bet. 2: *vilden BarheiT. FGuldb.
S.llO. i bet.3.1: DFU.nr.44.26. Hauch.LDR.
262. i bet. 4.1 : *vilden Malurt. ThøgLars.
Dagene.(1905).19. sa.DF.29. i bet. 6.1 : Pram.
Stærk.104. se ogs. ndf. u. bet. 6.1. i bet. 6.2:

*paa vilden Fior. PoulPed.DP.(1937).70.
Eauch.SD.1.324. Boye.PS.II.105. se ogs. ndf.

u. bet.Q.2. i bet.G.3: *Hendes Lokker flag-

red i vilden Blæst. Hauch.LDR.261. *vilden

Ymd.JVJens.Paaskebadet.(1937).16. i bet.

8.1: ThøgLars.DF.56. i bet.d.i: Oehl.VI.199.

Ploug. 1.5. JPJac. 1.160; — hertil vel (se

ndf. 1. 62; især poet.) vildene (ogs. skrevet vil-

dende, sj. vildne. Oehl.Digte.(1803).106. sa.

AV.(1810).102. Marton.EB.16). en vildende

'Rmgst.GyrLemche.S.1.24. paa vildende Vej"

smst.II.218. Elendigheden (maa) omskabe
sig til ene vildene Rædsel. KMunk.A.55. i bet.

d.3:CEw.GS.75. KMunk.C.52. især som best.

f. og flt., i bet. I.2 : Brodersen.T.183. se ogs. ndf.

u. bet. 1.2. i bet. 3.1 : *(vi) fange paa Veien
den vildene E.a.Te.Hrz.VI.12. Vejrup. Plov-

mandssange.(1922).24. i bet. 5.1 : *de vildene

Syner. Oehl. XXI. 258. Emil Rasm. Mallorcas

Paradis.(1936).ll. se ogs. u. bet. 6.1. i bet. 6.3:

PM0ll.ES.III.44. ibet.e.2: FGuldb.S.150.
Goldschm.VIII.353. se ogs. u. bet. 6.2. i bet. 6.3:

Blich.(1920). XIV 215. Rørd.VM.7. AxJuel.
KF.22. i bet.1.%: Rørd.H.197. i bet.8.5: JPJac.
1.326. i bet. 8.6: Drachm.DM.144. i bet.lQ.:

SMich.D.57. {ceda. willær, wildær, flt. wildæ
(dat. Willum^, sv. vill (i fara vill og ssgr.) og

vild, oldn. villr, no. vill, ty., eng. wild, got.

wi]J)eis
II

SV. vild (og muligvis ogs. æda. wild,

se Brøndum-Nielsen.GG.II.5.236.273) skyldes

laan fra mnt. wilde, ty. wild
||

formen vil-

den(d)e (ænyd. wilden(d)e, glda. willene

(Rimkr.), sv. villande (fsv. villande, villen-

(d)e^, no. villande^ maaske dannet som best.

f. og flt. til formen vilden, efter at denne
ikke mere føltes som en bøjningsform, vel i

tilknytning til (og delvis opfattet som) præs.

part. af II. vilde, sml. den videne verden
u. III. vid

II jf. I. Vilde, II. vilde, Vilding,

Vildling, vildne, Vildnis, vildre, vilds, II.

vildse, vildsk, I. Vildskab, I. Vildt samt
forvilde)

10 I) (jf. vejvildj som er ell. gør en des-
orienteret m.h.t. vej, retning.

I.l) som præd. (nu som regel uden kon-

gruensbøjning og derfor undertiden opfattet som
adv. og erstattet af adverbiel form (se ndf. 1.46);

som eksempler paa ældre tilfælde af kongruens-

bøjning i flt. kan anføres: Fremmede bilde sig

vel ind, at der aldeeles ingen manufacturer
ere udi Dannemark, men de fare derudi meget
vilde. Holb.DNB.17. smst.29). om levende

20 væsen: som tager fejl af vejen ell. lokali-
teterne, er desorienteret; som ikke kan
finde vej; vildfarende. \\

(nu uden for de

ndf. l.45ff. nævnte forb. især dial.) i forb.

være, blive vild. Levin, en Skipper, som
sejlede paa Vesterhavet, udbrød: Enten er

vi vild, eller er Silkeborg-Taarn skudt ned!
SvGrundtv.GlM.I.51. Det er almindelig Tro
hos Menigmand, at naar man er vild, saa
behøver man blot at vende et Klædnings-

30 stykke, for atter at kunne finde Vejen.

sa.DF.266. Feilb. jf.bet.l.z: *Er jeg da her

allene vild og fremmet? Brors.209. i forb. m.
præp. i ell. paa, især overf.: desorienteret

m. h. t. situation olgn. Præsten Josef Lebon,
om hvem imidlertid Efterretningerne lyde

saa forskjellig, at man bliver vild i det.

Grundtv.MM.196. Om Dagen kan man jo

rette sig efter Solen; men om Natten er

man jo reent vild i Tiden.CBernh.il1.119.
40 Du er helt vild paa den, Ludvig. Korch.

PalleJarmer.(1925).126. Hun hørte til de

Intelligenser, der altid er vild paa Vind-

og Vejrretninger. Jo Jacobsen. HusetHansen.

(1925).100. vild paa kareten, se Karet 3.

II
i faste forb. som præd. ell. (1. br.) adv. (se

sp.1489"'''', 1490*''^^) ved bevægelsesverber.

fare vild {glda. the faræ wildhe, oldn. hann
for villr; jf. vildfar, vildfare, Vildfarelse,

vildfaren, vildfarende) 1. komme bort fra
^

50 vejen, saa man ikke ved, hvor man er;i

ikke kunne finde vej til sit maal. Om eti

Menneske havde hundrede Faar, og eetl

af dem foer vild, forlader han ikke del

ni og halvfemsindstyve, og gaaer paa Bjer-

gene, og leder efter det, som var faret vildi

(1907: det \imaxenåe)l Matth.18.12. I "

fare vild . . og times da aldrig den Lykke
at omfavne eders Qvinder igien. Oehl.XXXÅ
12. *Har du faret vild i dunkle Skove? f|

60 Kjender du Ym? JPJac.(1924).III.52. pas-

ser man blot paa at dreje til venstre . . kanl

man næppe fare vild af Søen. KnudChristen-l

sen.Gribskov.(1929).41. det er bedre at spørgef

to gange end at fare vild een gang, se II.|
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spørge 3.7. 2. (overf.; nu 1. Ir.) tage fejl

(m. h. t. meninger olgn.J. Moth.F68. Du fa-

rer vild Henrich! der er anden Aarsag til

min Desperation. Holb. Mase. II. 4. De fare

. . groveligen vild, som stole formeget paa
deres Yenner. sa.MTkr. 191. Dog fore de
Lærere vild, og ledte Andre \ilå. Mynst.Ref.
57. hans fleste Domme . . kan man vist let

overbevise Læseren om, at han farer vild i.

Hjort.KritLit.il. 4. 3. (overf.; især Ubl.) i'o

komme paa afveje m. h. t. (rette) livsførelse,

moral, tro olgn.; fejle; synde, de ere et Folk,
som farer vild med Hjertet (1931: et Folk
med vildfarne HjerterJ, de kjendte ikke mine
Yeia. Ps.95.10. Farer ikke vild, mine elske-

lige Brødre! Al god Gave og al fuldkommen
Gave er ovenfra, og kommer ned fra Lysenes
Fader. Jac.1.16. Han foer vild i sin Ung-
dom. VSO. jf.: end fare disse vild (1871:
rave) af vinen, og ere forvildede af den 20

stærke dTik.Es.28.7(Chr.VI). i forb. m. præp.
fra: Jeg søgte dig af mit ganske Hjerte;

lad mig ikke fare vild fra dine Bud. Ps.119.10.

Herre! hvorfor lader du os fare vild (1931:
leder du os vild) fra dine Yeie?Es.63.17. føre
en vild (sj. vildt. Ing.EF.VI.il. Bønne-
lycke.Sp.223) (jf. vildføre^. 1. faa en til at

gaa vild, forvilde sig.Moth.F444. D&H. jf.:

et Bidsel, der fører vild (Chr.VI: forvilder;

1931: Vildelsens Bidsel^, lægges i Folkesla- 30

genes Kiæ\eT.Es.30.28. 2. overf. *Vort Haab
ei vild kan iøres.PalM.TreD.306. Hos ham
(0: gud) er Styrke og Kraft; ham hører

den til, som farer vild, og den, som fø-

rer vild (Chr.VI: forvilder;. Job.12.16. hans
Redelighed . . førte ham Yild.Vodskov.SS.28.

gaa vild (sj. vildt. Holb.MTkr.224. JVJens.
HH.10) (jf. Vildgang;. 1. d. s. s. fare vild 1.

Moth.Vléé. *Gaa nu blot ej vild i store By,
Grundtv.PS.1.419. han gik ganske vild, og 40

før han kom paa den rette Vei, var det

Aften. HCAnd.(1919).I.21. Søiberg.KK.II.27.
billedl.: Det er ikke nogen ukendt erfaring,

at de skriftkloge og folket let går vild af

hinanden på lidt ulændig mark. Grønb.RN.43.
de gamle Klostre, der gæstfrit aabner deres

Porte for dem, der er gaaet vild i Livet.

Cit.l946.(Jørg.BrevetilStuckenberg.(1946).10).

(fagl.) om ting i bevægelse: Det er meget
vigtigt, at ^raÅ:e<;Stokken sidder godt fast, 50

da den ellers slaar af, saa Raketten gaar

vild. MeddRytt.l 37. 2. (l.br.) overf.: d. s. s.

fare vild 2. (de) der undsee sig ved at give

deres Tvivlsmaal tilkiende, og derfore hel-

ler gaae vildt, end tilstaae deres Uvished.

Holb. MTkr. 224. Naar der fremkom noget

Nyt, som alene en almindelig sund Sans

kunde bedømme, gik (Chr. Molbech) vild. Johs

Steenstr.HD.205. i forb. m. præp. af éll. (nu
næppe br.) om: tage fejl af; gaa glip af. eo

Føden og Klæden, Hus og Hjem,
]
Skulde

Guds Børn gaa vild om dem? Grundtv.SS.

111.441. (Hauch) er saa moralsk, at han
bestandig frygter, Læseren skal gaa vild af

XXVI. E«ntrykt "/i 1062

Moralen. Brandes.1.410. Var han gaaet vild

af sin Opgave i den Tro, at han var Digter?
MNeiiendam.KM.108. 3. (sj.) overf. i forb.

m. i: ikke kunne finde ud (af); være i vilde-

rede (med); kludre med, gaa i vandet (paa
noget), man kan hartad gaae vild i, om man
her (0: i marsken) er til Lands eller til

Yands.Grundtv.Saxo.I.148. Kresten . . skulde
købe Hest og gik saa rent vildt i det. J7Jens.
HH.10. køre vild, tage fejl af vejen under
kørsel. Da Kudsken ikke veed Veien, saa
have vi ofte den Fornøielse at kiøre vild.

Bagges.DVX.353. PoU*/iol943.14.sp.l. bedre
at vende om end køre vild, se u. IL vende
31.5. lede vild (jf. vildlede;. 1. (sj.)

d. s. s. føre vild 1. Lygtemanden . . der
gik om Natten med sin Vildlygte for at

lede Folk vild.Fylla.*^/>1872.2.sp.3. D&H.
2. (især Q)) overf.: bringe til at fejle, tage

fejl; lede paa vildspor. Mynst.Ref.57 (se ovf.

sp. 1489''). *Denne Stjærne lys og mild,
|
Som

kan aldrig lede vild,
|
Er hans Guddoms-

Ord det klare. Grundtv.SS. III. 106. VVed.
FF.42. (bibl.) bringe til frafald, synd. Hvo
som leder de Retsindige vild (Chr.VI: for-

vilder de oprigtige; paa Ondskabs Vei, han
skal falde i sin egen Grav. Ords.28.10. løbe
(rende. Elkjær.HA.139) vild. 1. d.s.s. fare

vild 1. Moth.L281. løbe vild af Gaderne.

PEdvFriis.S.123. Man behøver Forsigtighed

. . for ikke at løbe vild og gaae sig træt i

dette Chaos af Gader og Stræder. Mdb.Reise.

1.235. løbe vild i rapsmarken, se Rapsmark.
2. overf.; dels: være i vilderede med noget.

Moth.L283. Slange.ChrIV.274. den Bekym-
rede var løben vild og løben fast i Overvei-

else, saa han ikke mægtede at handle, fordi

der fra begge Sider lod sig sige ligemeget.

Kierk.V.89. Foruden det obligate Mund-
held . . løber han vild i Fremmedordene.
VilhAnd.Litt.il.867. dels (jf. bet. d.i): for-

vildes; være ubehersket i følelser ell. meninger.

Frygter De ikke for at løbe vild i en for-

færdelig Lidenskab? XierA;. 777. 226. Mange,

som løbe vild i Ungdommen, løbe sig senere

saa meget des mere fast. Mange unge Him-
melstormere ende som Filistre. Høffd.E.198.

ride vild f's^ vildt. vAph.(1764).546), tage

fejl af vejen under ridning, vi (tog) feil af

Veien og reede vild i en tyk Skov. JBa^^es.

L.II.37. Blich.(1920).X.54. D&H. Feilb.

(sj.:) sejle vildt, (skibet) seilede vildt med
os og løb paa Grnnd.Cit.l864.(KLars.UK.

250). O vanke vild, (nu 1. br.). 1. være

vildfarende; vanke om paa ukendte steder;

vanke viden om. vende Hjemmet Ryggen
og vanke vild omkring blandt Fremmede.
Grundtv.Saxo.il1.182. *Saa vilde (Hauch.

SD.I.6: viden; vi (0: bølgerne) vanke. Hauch.

(Molb.Athene.V275). 2. overf.: komme i vilde-

rede med noget. *Viljeløs vanke
|
vild i sin

Tanke. VilhAnd.GD.124.

1.2) om vej: som er af en saadan be-

skaffenhed, at man kan tage fejl af

94
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den, forvilde sig; som ikke fører en til

maalet; som fører en ud i det ukendte; billedl.:

*han (undgik) tavs sin Hustrus vildne Spor.

Marton.HB.16. næsten kun i faste forb. vild
sti. *Fordi træder Ebbe Skamraelsøn saa

mangen Sti vild. DFU. nr.44.1. Suhm.fSkVid.
X.59; se u. I. Sti 1). *Jeg lytter helst til

Klokkeklang fra Skovens vilde Sti. Hauch.
LDR.168. *Du burde jages den vildeste

Stie
I

I Skoven med Gaardens Hunde.
Hrz.SvD.24. VilhAnd.GD.21. billedl.: *0
lad da Toner milde

|
Os røre dybt i Aand,

I

At ei paa Stier vilde
|

Vi vandre fra

Din B.a.Sind.Oldenburg.S.10. vild vej; især

i flt. vilde (vildene. Heib. Poet. X. 366. Røse.

MD. 75. Rønberg. GK. 107) veje (jf. Vild-

vej^; ofte (jf. vilde vover u. bet. Q.2) i

forb. som være, komme, føre paa (de) vil-

de veje. 1. i egl. bet. (jeg) kommer paa
vilde Veje og maa gaa en Omye]. ZakNiels.
Minder.11.175. det maatte være en vild Vej,

vi var inde Tpa,a. Jørg.VF.274. min gamle
trofaste Koffert, der havde fulgt mig paa
de vilde Veje i saa mange A&r. Bergstrøm.

Ve.208. 2. overf. *Ak! trang er Stien, vi til

Himlen gange,
|
De vilde Veje, ak! de er

saa mdi.nge.Grundtv.PS.III.29. dette støtte

Trav . . med Øjet rettet lige ud efter det

afstukne Maal for Løbet — var det ikke at

foretrække for hans egen . . Lyst til at

springe over Gjærdet og forsøge de vilde

Yeie.Schand.TF.il.363. der er Mestre, som
tage sig faderligt af Lærlingen, denne .

.

kommer (da) ikke saa let paa de vilde Veje.

YortHj.1,1.63. \\ i videre anv., om hvad der

er vildsomt, forvilder; m. overgang til bet.:

vidtstrakt og ukendt, fremmed (jf. u. bet. b).

saa reent venneløs og pengeløs reyste (jeg)

ud i den vilde Yevdexi.Ew.(l914).IV.257.
Pers rare Øjne, alt hvad der er Tryghed og
dyb Forstaaelse i denne vildende Verden.
Brodersen.T.183. i forb. som ude i (paa) det
vilde. 1. i egl.bet. Disse mægtige Handyr
(o: tyre og hingste), der hjemme paa Gaarden
spiller den store Rolle, er her (o: paa dyr-

skuet) ude paa det Yiide. Pol.''/? 1910.2. sp.3.

jeg leder efter den Sø for ikke at ride helt ud
i det vilde. Elkjær. RK. 40. Skibet kastede
alle Bånd los og . . gav sig ud på det vilde.

StDrewsen.K.119. 2. billedl.: paa vildspor;

især (jf. bet. l.s) som udtryk for, at noget

er planløst ell. forrykt. *Ve dig mit Folk, der

ledes i det Vilde
|
af Førere, der Vej og Sti

forspilde. EBrand.J. 9. (en) almindelig ven-
ding: Dette her er fuldstændig ude i det

vilde, går især på det forvirrede i tanken,
men også på det mindre lovlige i handlingen.

Hjortø.ST.31. Det er jo ikke helt i det vilde

med disse Indvendinger. KMunk. BF. 113.

1.3) i forb. vild ^vildt. Stuck.FO.36. Leck
Fischer.A. 82. Pol.*yi2l936.Sønd.lO) frem-
med, (jf. SV. vilt fråmmande og vildfrem-
med samt ovf. sp.l48S'^^) om person: d. s. s. vild-

fremmed 1. Her er ieg vild fremmed, ilfo^/i.

V173. Gaardens Ejer . . der var for os gan-
ske vild fremmed, tog imod os med gam-
meldansk Gjæstfrihed. Blich. (1920). XVIII.
157. nu er jeg vild fremmed her og ganske
ene.Goldschm.BlS.il1.137. En vild fremmed
Mand.ilfO. substantivisk: De har handlet alt

for voveligt deri, at overgive Dem saaledes

til en vild Fremmed. Skuesp. VI. 164. om-
ringet af vild Fremmede, der ingen ret le-

10 vende Interesse kunde have for B'ig.PAHeib.
(FruHeib.HG.*(1947).I.308). lille Svoger! nu
troer Du nok at kunne dølge mig Sand-
heden . . Skamme Dig, maa Du! at vild

Fremmede skal have større Tillid til mig,

end Da.Etlar.GH.II.192. i videre anv., især

om sted: d. s. s. vildfremmed 2. En vild

fremmed Egn. 750.
2) om menneske: som lever i naturtil-

stand, uberørt af civilisation og kul-

20 tur; uciviliseret; især om folkeslag: som
under primitive forhold lever af jagt og fiskeri

uden udviklet agerbrug ell. teknik, og som ikke

har tilegnet sig en højere (især: europæisk)
kultur ell. religion. Og han (o: Ismael) skal

blive et vildt Menneske (1931: et Menneske-
Vildæselj, hans Haand skal være imod hver,

og hvers Haand imod hum. lMos.l6. 12. Ind-

vaanerne ere grumme, omflottige og meget
vilde, de æde Orme, Slanger, Insecter og

30 andre giftige Djr; De gaar og gandske nøgne.

Pfiug.DP.1144. De vilde Folks fornemmeste
Indretninger. Kraft.(bogtitel.l760). Han yn-
kedes over at et Folk (o: grønlænderne), som
efter hans Formodning maatte nedstamme
fra norske Christne, nu var vildt og usædet.

Mall.SgH.258. vilde Indinnere. Hjort.KritLit.

11.102. Den vilde mand . . tilbeder sin

Gud i skikkelse af en sort sten eller en
plumpt tilskåret træklods. Z?rucÅ;er.L.79. jf.

40 (spøg.): der er Masser af Penge at tjene

derovre mellem de vilde Jyder. OBock.Pigen
fraNørrevold.[1922]. 67. || om tilstand. Laster

og Uorden, der fulgde med Menneskenes raa

og vilde Tiht&nd.Schytte.IR.I.338. Et Folk
gik Vejen fra vild Tilstand til Civilisation.

Brandes. L.11.22. || substantivisk. *Jeg var

en Vild, som Fuglen fri. Kaalund. 183. *den
Vilde (o: en indianer). Drachm.1 .365. i sam-
menligning: *Som en Vild af de Brune

|

50 Paa Java gaaer Amok . .
|
Saa farer han

med sin Kølle
|
Blandt Mængden omkring.

PMøll.(1855).I.119. (han) voksede . . op
som en lille Yild. Pont.LP. 1.14. især i flt.;

i ubest. /.; *Det er ey ret, at den, som er

en Romer baaren, |
Af Vilde fængsles skal,

mens Keyseren er til. Falst.Ovid.36. der le-

ver Vilde, som slaae deres Fjender ihjel

for at æde dem. Kierk. XIV333. (haandu.,

foræld.): de gifte Snedkersvendes Kaar.

60 „Vilde" blev de kaldte. Navnet skrev sig

fra den Tid, da Kristiansborg Slot blev

bygget; da havde den for Snedkerarbejdet

dér staaende Mester givet dem det, og det

hang stadigt ved dem. CNyrop.Haandv.228Å
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m. hest. art.: Snart var hans Skib ikke bleven
seet af de Vilde paa Landet (o: Orønland),
førend de komme om Bord, hvor Amiralen
tog imod dem med Glæde. Holb.DH.IIMOl.
*Du (o: Robinson) Konge dog paa Ø^n
var,

I
Og redded Fredag fra de Vilde. Oe/iL

Bidr.II.24. Tredive Aar blandt de Vilde.

Rougemont.(overs.bogtitel.l900). talem.: (det

er) haps, tjep for de vilde, se I. Haps,
tjep 2. 10

3) (mods. tam 1) om (hvad der angaar,
hører til) dyr i naturtilstand. 3.1) (mods.
tam l.i) som lever i naturtilstand, ikke
er tæmmet og anvendt som husdyr. DFU.
nr.44.26. Mon et vildt æsel (1871: Vildeslet)

skryde over græsset; eller skulde en oxe
bøge over sit ioder?Job.6.5(Chr.VI). Jer-

ven og den vilde Raiv. Hauch. II.315. *Jeg
er som den vilde, fremmede Fu2;l, | Som In-

gen i Verden vil kjende. Hrg. F/. jf5. || om 20

dyrs naturtilstand. Thurah. B. 9. Grundtv.SS.
IV186 (seu. 1. Stand 7. ij. Renen forekommer
som vild i hele det nordlige Polarbælte.

Lutken.Dyr.^100. Den (0: kamelen) forekom-
mer i forskellige Racer, men om den tillige

endnu er at træffe i virkelig vild Tilstand,

er omtvistet. BøvP. 1.489. \\ i særlige attrib.

forb., ofte i betegnelser for dyrearter (i zool.

spr. bruges nu alm. tilsvarende ssqr. m. Vild-j,

som vild and (Cit. ca. 1700. (Vider. 1. 435). zo

Winth.HF.16. Bogan.I.lOl), vilde hier (vAph.

Nath. 1.263. Fleischer.B.733. Bergs. MS.'* II.

433. nu næppe br., om drone: Suhm.11.85
(se Bi sp.610*')), vildt faar (Brehm. Patted.

675), vild gaas (Huusm.(1793).202. OpfB.'
IV459), vild hund (Brehm. Patted.198. 199),

vild kat (smst. 172. BøvP. 1.304. m.h.t. da. for-

hold om forvildet tamkat: DJagtleks.1365), vild

svane (se Svane 1), vildt svin (Moth.E2. Rahb.

Synt.231. Lieberkind.DVXIl.78), jf. vild 40

skovmand ^«. Skovmand 3^. et vildt dyr,
vilde dyr, (jf. Vilddyr) dyr, der lever i natur-

tilstand; næsten kun: større farlige dyr, især

rovdyr; ogs. (jf.bet. 8.6) m. tanke paa dyrenes

rovgriskhed, grumhed. Føder mand vilde Dyr
op, som ere Ulve eller Biørne. DL.

6

—10—4.

Slangen var trædskere end alle vilde Dyr paa
Marken (1931: end alle Markens andre Dyr^.

lMos.3.1. *nu kommer extra Deserten: en

Fyr,
I
der skal ædes af vilde Dyr. Drachm. 50

UD.123. et vildt (Chr.VI: ont; Dyr haver

ædt ha.m.lMos.37.20. (vildkamelernes) San-

ser er skarpe og deres Livsvaner ganske,

som man kunde vente dem hos et vildt Dyr.

BøvP. 1.490. i sammenligning: Holb.MTkr.
221. (han) styrtede sig som et vildt Dyr
over den fremmede Dreng, der kyssede

Henriette og forhaanede ham. Schand. TF. I.

227. (jf. bet. S.3) som udtr. for sanseløs, for-

virret, rasende optræden: de (for) afsted som 60

vilde Dyr . . ad Rensborg til. Cit.l 850.(Allen.

BK.224). Ridefogeden vilde ha Landgilde,

ellers vraalede han og gjorde sig gal. Han
var et vildt Dyr paa Marken. Gravl.Espen.

(1933).50. naar der blev raabt Klar til at
vende skulde jeg styrte som et vildt dyr
forud og løsne fokkens skøde.MKlitgaard.

GM.42. vild hest, 07- Vildhestj hest, der
lever i naturtilstand ell. er utæmmet, uafrettet

ell. (til bet. 8.3) ustyrlig, løbsk. At ride paa et

spagt Æsel er ingen Merite, men at regiere en
vild og modig Hest, det fortiener Applausum.
Holb.MTkr.539. *Skaf mig .. en vild ara-
bisk Rest. Oehl. 1.86. Brehm Patted. 534. 535 .

Liitken.Dyr.65: jf. Sal.^XI.386. spee. (fagl):
cirkushest uden sadel. B.T.*^U1923.4.sp.4,
talem.: ikke syv (ell. t\) vilde heste skal
(kunne) slæbe mig derhen olgn., intet skal

faa mig til at komme der. Du kommer der-

hen i Aften? bad hun bønligt. — Ikke om
ti vilde Heste slæbte mig derhen, sagde han
hovmodigt. ERode.BÆ.84. Tror du, a vil ud
og bo paa den øde Hede. Syv vilde Heste
skal ikke faa mig slæbt derud. Kirk.D. 158.

II
det vilde, (dial.) vildtet. UfF. 3.2) om hvad

der stammer fra ell. hører til dyr, der lever i

naturtilstand, især (mad)vildt. Vild-bråd .

.

Er en sort suppe af ædike og bl6d, eller

peberkage, som kages på vildt og tamt
kød. Moth.V167. (Johannes's) Mad var Græs-
hopper og vild Honning (jf. Vildhonning^.

MiUth.3.4. Posteier af vilde og tamme
Ænder . . Til det tamme skal Farsen være
af Kalvekiod, derimod af Dyre- eller Hare-

kiød til det Yilde.CMuller.Koge-Bog.(1785).

102.
II

vilde fjer, (dial.) de smaa spidse

fjer under gaasens vinger (UfF.) ell. (mulig-

vis) fjer af vilde fugle (dyner olgn., hvori

fjerene stoppes, antages at volde en urolig død;

sml. urolige fjer u. 1. Fjeder l.i, Urofjor samt
Thiele.lII.170 (se u. 1. Dyne l.i;. Feilb. (u.

vildand^J.^7--" Man kan ikke dø paa Vildfjcr.

Krist.JyF.VI.287. vild silke, se L Silke 2.

vild smag, (nu 1. br.) vildtsmag. vAph.(1759).

den vilde (and) har finere Laar og Been og

en mere vild Sma^ (end den tamme and). Blich.

(1920). XV1 1 1. 162. 3.3) (fagl.) om tilstand,

forhold, der ligner dyrenes liv i naturtilstan-

den; spec. om avl, opdræt under saadanne

forhold, den vilde Bie-^vl Fleischer.B.733.

vildt fasaneri, se Fasanen', (det ell. de)

vilde stod, se I. Stod. vildt stutteri, se

Stutteri.
||

(nu 1. br.) i forb. som gaa, løbe

vild ell. vildt omkring, om tamdyr: gaa, løbe

frit omkring, hvor de lyder. Paa Kiøbenhavns

Politiekammer er . . anmeldt, at tvende

Grise har gaaet vildt paa Gaden, som er

indsadt paa et Sted. Adr.*/il762.sp.l6. *alle

Huusdyr . . lobe vilde rundt paa Marken
der (o: i Palæstina). Hauch.SGr.125.

4) (mods. tam 2) om (hvad der angaar,

hører til) planter , saaledes som de vokser

frit, udyrkede, uforædlede i naturen.

4.1) om planter og deres naturtilstand. Om
Siælands vilde Urter. LTid.1732.52. * Vilde

Væxt . . hærger i Haven den ædlere Plante.

FGuldb.1.38. op ad Naboens Mure voxte vil-

de Wiiar&aker.HCAnd.(1919). 11.280. Haven

94*
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var anlagt paa Engelsk, med mange krogede

Gange og vilde Bnske. CBernh.V1.191. brin-

ger Oliegrene og vilde Olietræers Grene
(Chr.VI afvig.; 1931: Grene af ædle og vilde

OliventræeT). Neh.8.15. (durra) findes intet

Steds vild, men dyrkes i de varmere Lande
over hele iorå&Vi. MentzO.Pl.46. Vilde Plan-

ter i Have, paa Mark og Eng.JELange.fbog'
Utel.1913). *vilde Blomster ved Grøften gyn-
ger. JFJens.Afl.6(?.

II
i særlige attrib. forb.; lo

spec. (især hot.) i talrige plantenavne (se vi-

dere JTusch.reg.119f.; ogs. undertiden blot

betegnende plante, der ligner den angivne:

uægte; falsk); fx. vild abild (o: skovæble,

Pyrus malus L. JTusch. 191. MentzO.Bill.

225), abrod, balsamin, gulerod, havre, humle,
hvede (o: marehalm (2), Elymus arenariusL.

JTusch.76), hør, isblomst, kaprifolium, kar-

se, kastanie, vildt kirsebærtræ, vild kommen,
kørvel, lakrids, laktuk, løvstikke, malurt, 20

merian, nardus, nellike, peberrod, vild(t)

pære(træ) (0: skovpæretræ. vAph.(1764).502.
Bredsted.Pom.l.3) , vild persille, roe, rose,

rosmarin, rug, rybs, safran, skorzonere, skov-

mærke, solsikke, spergel, syre, tulipan, val-

mue, vin, vild(t) æble(træ), vilde ærter, se

Abrod osv. vilde træer, dels i olm.: træer,

som vokser vildt (om skovtræer: MøllH.Y210.
VSO.(u. Skov^^, dels spec: frugttræer, som
ikke er forædlede. Naar det vilde Træ kun 30

udvikler sig efter sin Natur, da blive Frug-
terne nødvendigen bittre; du maa indpode
en ædlere Spire, da forvandler den Træets
Natur, og Frugterne voxe Gud til Ære og
Mennesker til Gavn og Glæde. Mynst.Betr.

1.335. Kierk.III.172(se m. tam 2). Gaarden
er omgiven af en betydelig Have med
mange Frugttræer og Buske samt vilde

Træer. Hylling.HJ.98. det vilde Modertræ af

Greve A.Y Moltkes Pære, der .. har været 40

beskaaret og plejet som et Træ af ædel
Sort (er) dog endnu efter 38 Aars Forløb

. . besat med Torne og ligner et vildt Træ.
Bredsted.Pom.l.3. || i forb. gro (FrSneed.I.

487. ThitJens.AB.88) ell. (jf. vildtvoksende^

vokse vildt (l.br. vM.Blich.(1920).V.121
(cvD Ild). Winth.HF.178 {co mild);. Denne
. . Art af Træer voxer vel paa nogle faa

Steder i Landet vildt, men dog findes den
største Deel deraf næst ved Husene og i 50

Hauger. Thurah.B.35. Det vildt voxende træ.

JTusch.191. hvide Liljer voxede vildt. Jørgf.

EV.83. hilledl.: det Overdrev hvor før Alma-
nakhistorien og Sypigeromanen havde vok-
set vildt. VilhAnd.Litt.IY152. Hjortø.SL.20.

4.2) om dele ell. produkter af saadanne planter

II
om gren, skud, stamme olgn. *Jeg bøjed

de vilde Grene ned,
|

som vilde mig
Vejen si^ærre. Kaalund.ll 8. mit lille Drenge-
hjerte blødte som om der var bleven rørt eo

ved det med en vild Rosengren. Bode.EM.37.

(jf. vildt skud u. bet. I.2) i sammenligning:
ere nogle af Grenene afbrudte, og er du, en
vild Olieqvist indpodet iblandt dem, og ble-

ven meddeelagtig i Olietræets Rod og Fedme,
da roes dig ikke imod Grenene. Rom.11.17.
*Jeg er som vilde Grene,

|
Forvendt og

visnet hen,
|
Din Guddoms Kraft aliene

|

Os giver Liv igien. Brors.53. Forædlingen be-

staaer i at en Deel af et ædelt Træe . . brin-

ges i Forbindelse med den vilde Stamme
(jf. Yilåst&mme). Olufs.Landoecon.350. (gart.)

brugt substantivisk, om vildstamme: Træerne,
der er podede paa Vild, bar mindst lige saa
godt og omtrent lige saa tidligt som Træ-
erne podede paa Dværg. NatTid."/al937.10.
sp.3.

II
om produkt (frugt) af vildtvoksende

plante; ogs. om sur, uspiselig frugt ell. om
produkt, der minder om det angivne: uægte;

falsk, han ventede, at den (0: vingaarden)
skulde bære gode Druer, men den bar
vilde Druer. £s. 5.2. *et Træ med vilde l^ød-

der. Heib.Poet.IV80. en Snor, hvorpaa der

var 11 vilde Kastanier (0: hestekastanier).

Hrz.Y298. vilde Y\gen.ECAnd.lmp.lI.97.
Legekammerat med Egern og Ræveunger,
gnaskende i vilde Bær og Fugleunger. iEode.

(GadsMag.1909/10.613). jf.: man . . lukkede
Døren op og lod den staa aaben som alle

andre Verandadøre en Skærsommerdag. Ah,
her lugtede af en vild Varfnme.AHenning-
sen.KA.76. i særlige forb. vilde kirsebær
(se Kirsebær 1), vild pære (0: skovpære.

vAph.(1764).502. MentzO.Pl.lOO), vild sa-
fran (se L Safran 2), vild virak (se Virak

1;, vildt æble (se Æble^. se ogs. Folk
Lægem.111.116.

5) om sted, egn: som henligger i natur-
tilstand. 5.1) om landomraade: som er

udyrket ell. uegnet til dyrkning; ofte m.
bibet.: barsk, ublid, uvejsom ell. storslaaet;

ogs. (jf. bet. 2): som er beboet af mennesker,

der er uden berøring med den kristne, euro-

pæiske kultur; undertiden m. afsvækket bet.:

som hører til den frie natur, ligger vidtstrakt

under aaben himmel, ell. som strækker sig

viden om, langt bort (i det ukendte), den vilde

øe Schyros. Dumetius. III. 75. *op og ned
blandt Takker

|
Af vilde Field . .

|
Vi van-

dred.Bagges.NblD.45. I et vildt Land, hvor
der kun boe meget faa Mennesker, kan vel

en sund Mand leve i lang Tid uden at føle

Trang til Andre. Han kan leve af Jagt og
Fiskeri og af Rødderne i Jorden. 0rst.IX.49.

Snart skal den vilde nordlige Zone
|
neie

sig for din (0: Christi) Tornekrone. OeR
Digte.(1803).17. En Deel af Skoven lode de

ligge vild, som den var, andre Strækninger

forskiønnede de.Mynst.BlS.I.301. hvor smig-

rende og sød er mig det Håb at gøre Verden
Nytte og Fædrenelandet Ære med hvad der

har kostet mig så megen Møje at hente fra

det vilde Indienl Rask. Br. 11. 59. *Hvorfor
svulmer Weichselfloden som et Heltebryst,

I

Der i Døden knuses mod en vild barbarisk

Kyst? Hauch.SD. 1.82. *flyv da, min Fugl

og vær frank og fri,
| Og syng i den vilde

Natur! smst.169. *En Sønderjyde fra Flens-
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borg stod
I
Midt paa den vilde Slette. Frø.

D.II.117. Den vilde Bjergformation. HC74nd.
Imf.II.96. den meget omtalte Smedehøj,
der . . danner Grænsen mellem det dyrkede
og det udyrkede eller vilde Land. GoWsc/im.
VIII. 205. vilde, sønderrevne, grønne Kløi-
ter.Bierfreund.FN.lS. jf.: alt maae skrint-

pløies (o: skræntpløjes, pløjes overfladisk),

og endda følger det vilde Sand (o: flyve-
sandet) meå.Iris.l801.IY7. det vilde vest, i'o

se I. Vest 2. som adv.: Skovene hænge ikke
vildt paa skyehøje Fjeldrygge. J5Zic7i.fi 92(?^.

X.52. »Vildt i Vest med Klittag Sandet
|

Løfter sig i Bjerges 8tea.HCAnd.SS.XII.
382.

II
(i rigsspr. især poet. ell. foræld.) i

særlige attrib. forb. den vilde (poet. vil-

den. DFU. nr. 31.19. Hauch. S D. II. 9. den
vildene. BUch.(1920).XIV.215. Aakj. Der-
ude fra Kjærene.(1899).100) hede, den øde,

uvejsomme hede. Falst.Ovid.69. Ikke skulde 20

Man tænke, at her . . midt i den vilde

Hede, befandt sig en præstelig Arne, hvis

den ikke stundom røbede sig ved sin Røg.
Blich.(1920).XX.13. Der kan ligge en hel

Snes Spor ved Siden af hinanden, op og
ned, ud og ind gennem den vilde Hede.
JVJens.HH.llO. Feilb. vild (poet. vilden.

DFU.nr.4.8. Grundtv.PrøverafSnorro ogSaxo.

(1815). 53. VSO.IYM76. CKMolb.SD.243)
mark, (jf. Vildmarkj ubebygget og udyrket 30

landstrækning; den øde strækning uden om
ell. fjernt fra menneskenes boliger, hånd
(blev) gantske rasende, søgte Skover, og
vilde Marcker, og vilde hungre sig til døde.

Holb.Intr.II.71. tvende Horse-Føl, som be-

standig gaae paa den vilde Mark.Thurah.
B.4. jeg befandt mig til vild Mark i et ret

alvorligt 8neiog.Blich.(1920).XIX.51. (hun
løb) som en Raa, der er kommen ud paa
vild Mark og ingen Frelse ø\nex. Aakj. YB.252. 40

Feilb.II.559. spec. (foræld.), dels m. h. t. be-

gravelse uden for kirkegaard (i uindviet jord):

(guvernøren) lod endogsaa nogle døde Bønder,

som vare beskyldte at have været hans (0:

en oprørers) Tilhængere, opgrave af Kirkegaar-

den, og jorde dem paa vild Mark. Holb.DH.
11.419. Min salig farbroder druchnede i Paris

og blev begraven paa dend vilde mark. Joe
Bircherod.FF.106. dels m. h. t. udsættelse af

børn: Dersom nogen kand . . overbevisis, 50

enten sit eget, eller andens Barn, paa vilde

Mark, hvor Folk ikke ere, eller lettelig for-

modis at komme, at henlegge og forlade, da
skal den agtis som Manddraber. DL.fi

—

6—
10. ASØrsted.Haandb.1.539. vild mose, vild-

mose. (Kingo. SS. 1.166). Naar havde man
begyndt at optage saa mange Over-Drif-

ter, øde Marker, vilde Moser og andre

ubrugte VlaiåseT? LTid.1759.101. vild (poet.

vilden. Oehl.Tieck.1.356. Winth.YI.200. den 60

Yi\åene.Heib.Poet.II.68. Rich.DM.60) skov,

(jf. Vildskov,^ skov, som henligger i natur-

tilstand (og som er vanskelig at trænge igen-

nem). Kæmperen overfaldt og bortførte

hende til en vild, og bakked Sko\. Suhm.
Hist. 1.496. Molb.UY220. * (jægeren) boer
ei langt fra Borgen,

| I Skoven vild og
in.Winth.HF.153. D&H. vild ^poei. vilden.
Blich.(1920).Y15) strand (ogs. til bet.Q.i).
*0m vilde Strand det vilde Hav sig snoer.
Sagen.D.102. *Drotten paa den vilde Strand,

I
Skielned Øe, som ØsteTS-B&nke. Grundtv.

Krøn.118. *paa vilde Strande
| Guds Riges

Hær staar Vagt
|

i fjerne Hedninglande
|

om Korset ufors&gt.Rich.11.289. jf.: *Stran-
den urolig og vild aflokker Kysten en Klang.
Oehl.XIX.128. billedl: *Hvor er det got at
lande

|
I Himlens søde Havn,

| Fra Verdens
vilde Strande. Brors.3(?3. vild ^poei. vilden.

Winth.SS.108) ørk(en), øde, uvejsom ør-

ken. De droge igiennem den vilde (1871: en
ubeboet; ørk.Yisd.ll.2(Chr.YI). *(bjørnen)
i sin vilde Ørk en soelfuld Plet opleder.
EColb.Foraar.76. *Asbjørn løb fra sin Hytte

|

Alt til den vildeste 0rk.Aarestr.SS.il1.46.
et Sted i den vildeste Ørken i Hjørnet
mellem allieret og arabisk Omraade (0: i

Palæstina-Syrien). Pol. V« 1945. 14. sp.l. 5.2)

(nu vist kun m. bibet. af ell. overgang til

bet. 6.2; om havomraade: vidtstrakt og øde;

stort; aabent. det vilde hav. Engellæn-
derne tilhørde det høyeste Herredømme i det
vilde Haf, baade i Nord- Wester- og Syd-
Søen. Slange.ChrIY.861. Schousb0lle.Saxo.fi.^

Grundtv. Saxo. 1.8. det vilde (0: vejløse)

K&v. D&H. Feilb. den vilde sø.Moth.S
1016. Holb.Ep.IY427. Imidlertid .. sty-

rede jeg Baaden lige ud ad den vilde Søe.

Robinson.1.37 . Opfinderen i Frankerig til

den Kunst, at giøre Søe-Vand sødt, har,

efter Kongelig Befaling begivet sig om Bord,

paa et Skib, for i den vilde Søe at giøre

Forsøg med den Opfindelse.4dr."/io 2763.2.

sp.2. man (søger) at indgjerde (hvalen), at

den ej skal søge den vilde 8øe.YidSélsk
Skr.YI,1.78. YSO. *Hvem var hun? Hans
Egedes,

|
Grønlænder-Præstens Viv . . |

som
fløj over vilde Vande

|

paa Haabets vaade
Vinge,

I

for Is-Ørknens Sjæle
|
et Fredens

Ord at hringe.Rich.il.188. 5.3) om luftom-

raade: vidtstrakt; høj. * Ørnen flyver i vildene

Luit.PMøll.(1855).I.34. nu i rigsspr. kun
i forb. skrige osv. i vilden sky, se I. Sky
2.1, jf. skogre 2. (dial.) i sa. bet.: skrige i

det vilde vejr. UfF.
6) om naturfænomener, elementer: hvis

kræfter, virken ikke (kan) beherskes,

styres af mennesker; som besidder, vir-

ke.r med voldsom styrke, magt; især

som udtryk for at et element er i oprør, at

en naturkraft giver sig stærke udslag, frem-

træder i en for mennesker farefuld, grum form.

6.1) i al alm. de vilde Naturkræfter. Gt/i6.

TT.IO. Ossians Lyst til at udmale vilde

Naturoptrin som Tordenvejr og Hedebrand.
YilhAnd.Litt.il1.289. Gud, det er naturen

selv i dens vilde og ødelæggende kraft. /n-

formation.*U1950.4.sp.6. 6.2) om bølger, hav.
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Skummet slaaer i Kongesnekkens Seil
[

Paa vilden Dyh. Boye.PS. II. 105. Havets
vilde, oprørte W&nde.VSO.VIII.lOO. Natur-

indtryk af Havet i dets vilde Grumhed.
0Friis.Litt.114. en Stormand, som Herren
frelste fra den vilde Brænding. MartinAHans.
JR.16. jf.: den store, afrikanske Konkylie,

i hvis blodrøde Indre Havets vilde Sange
tonede. Pont.LP.VII 1.29. som adv.: *Jeg el-

sker Havet, naar det stormer vildt!
|
Jeg lo

elsker det, naar Fladen ligger mildt. HCAnd.
SS.XII.299.

II
i særlige forb. (undertiden m.

overgang til bet. b.2). vilde holger.Visd.lé.l.

Lettere om Hjertet var jeg, da jeg for tvende
Aar siden pløiede disse vilde Bølger. Blich.

(1920). V11.33. *Maanen sit Aasyn løfter op
i Øst,

I
Dens Glands sig bryder i de vilde Bol-

ger,
I

Der skumbekrandsede hverandre følger.

Hauch. SD. II. 110. jf.: »Trodsige og vilde
|

BrøleBølgerne.Ew.(1914).III.148.det vilde 20

(poet. (det) v\ldenid)e.Grundtv.SS.I.43. Blich.

(1920). XXIII. 30. Schaldem.CN.80. Emil
Rasm.FB.370) hav. i Tryghed høre de (0: be-

boerne ved den vestligste del a/ Limfjorden) det

hule Drøn af det vilde U&v.Blich.(1920).XIX.
134. længes mod det vilde (o : stormende) Hav.
D&H. billedl.: *Skal bittert vi da græde her,

I
Mens højlig de sig fryde der,

|
Som over

Verdens vilde Hav
|
Vor Frelser Bør til

Himlen gavl Grundtv.SS.IY383. man (tør ikke) 30

bortkaste den (0: fællesforfatningen), da vi

herved vilde styre ud paa det vilde Hav
og prisgive os uberegnelige Tilfældighe-

der. RoskildeAvis."/tl858.2.sp.l. v i 1 d ( e n

)

strand, seu.bet.b.i. den vilde (poet. vil-

den. SalmHj.552.2. Oehl.ND.21. Aarestr.SS.

II1.42) sø. det store og stærke Castel .

.

som til Havnens Forsvar var bygt i den
vilde Søe.Borrebye.TF.297. *da hans Skib

|

Fra Landet skulde skydes i den vilde Sø. 40

Oehl.ND.189. Sibb.II.131 (se Sø sp.243'*).

Drachm.SH.72(se Sø sp.240*'). billedl: *Han
(o: Kristus) er den faste Stjerne

|
Paa Tan-

kens vilde Sø.IIauch.(Psalmerudv.af PHjort.

(1843).222). de vilde (poet. (de) vilden(d)e.

Cit.l819.(JLehmann. JacobHolm.(1944). 170).

HGiersing. Om Kunst. (udg. 1934). 16) vover,
han (0: Tordenskjold), de vilde Vovers
Tæmmer. Ploug. (Folkekal. 1853. 26). sejle

paa de vilde Vover. DÆ//. være ude paa 50

de vilde vover olgn., (jf. vilde veje u.

bet. 1.2J leve under usikre, farlige forhold;

være prisgivet risiko, tilfældighed olgn. Se-

natet er atter ude paa de vilde Vover,
vil ikke opgive sin Magt og er nødt til at

bøje sig for Demagogerne. yerden(jZ)./.474.

Hans Liv var bestemt til at være under
Kontrol. Det brød sammen for ham, da han
kom ud paa de vilde Yover. Scherfig.Fu.211.

jf.: (han) bestilte sig seks Stole. Nu var han eo

jo til dels sprunget ud paa det vilde Vand,
saa nu kunde han lige saa godt fortsætte.

LeckFischer.Ka.l24. 6.3) om vejr, luft olgn.:

stormfuld; voldsom; haard; stærk. *Guds

Ærende gaar hver en Storm, | Om den er

nok saa vild,
| Og ihvor gal den bryder løs,

Ham tjener dog hver lld.Grundtv.SS.III.
438. en natlig Dans! og det her paa den
vildene Hede, i den vildene Storml Blich.

(1920).XIY215. Det begyndte at sne, og da
vi havde kjørt en halv Time, vare vi i det
vildeste Snefog. Goldschm.'V 6. Aakj.RS.140(se
u. Dryp 2.3J. *tryg trods det vildene Vejr.

AxJuel.KF.22. jf.: Nattestormens . . vilde

Hviin om Fjeldets nøgne Skulder, Hrz. Lsp.

Fort.flJ. »Blæsten suser sin vilde Vise. ^0^-
mann. (BerlTid.*U1924.Aft.5.sp.3). som adv.:

Vildt Vestenvinden pidsker
|
Den fraadende

Stx2cnd.Holst.I.144. billedl: *0 Viisdom . .
|

Trods Mulm og vilde Hvirvel-Vinde,
|

Viis

os Din sikre Vey til Eeld. Ew.(1914).III.
144. 6.4) om ild: ustyrlig; voldsom.
Kommer Spiritus i Ild,

| Bliver den strax
saasom vild. Clitau.PT.39. Rødgrøn med
gule Strimer Flammen sig snoede vild.Oehl
XXXI.250. Altrets Offerild

| . . kaster

funklende sin Flamme vild
|
Paa Isis' og

Osiris' Helligdomme. Bødt.73. jf.: »Jens Vej-
mand

I
. . hugger vilde Gnister

|
af morgen-

vaade Sten. Aakj.RS. 121. billedl: »Dæmp
Muse — dæmp de vilde Lueil Ew.(1914).
111. 128. Grundtv.SS.1.622.

7) om ting (jf. bet. 3.2^ ell forhold: af
saadan (utildannet, ukunstlet) art som
findes i naturen (ell hos ukultiverede folk),

ell som naturligt opstaar, danner sig ell

som ikke er præget af orden, regelrethed,
regulering olgn.; ogs. (jf. bet. å.2): som be-

tragtes som noget urigtigt, abnormt olgn.

7.1) om uorganiske ting; kun (fagl) i faste

forb.
II
vild ild, 1. (foræld.) ild, der er frem-

bragt ved gnidning af to stykker træ mod hinan-
den; gnidild.Yalhorghlussene (skulde) optæn-
des ikke med almindelig Ild, men med „vild"

Ild. En saadan lod sig kun skaffe paa den
ældgamle Maade ..: ved Gnidning af to

Stykker Træ imod hinanden. TroelsL.F//.
153. DagNyh.yil909.2.sp.3. 2. f en bestemt

art fængsats. og er Fenghullet forsynet

med vild Ild, eller en Beblandelse af Kul-
stof, Svovel og Krud. LTid.1725.76. \\ vild
kampesten, utilhugget, raa kampesten; natur-

sten, at. 1 765. (Seeger. Fredensborg Slotshave.

(1917).58). Indvendig er Granitkvadrene
dækkede af „vilde" Kampesten og Kalk,

den Del af Muren, som paa Mors kaldes

lA&ntel.AarbMors.l929.72. \\
(<t/. wildes was-j

ser; nu I br.) om rindende vand: som ikki

er reguleret (ledet i kanaler, render) ell. tage

i brug til et bestemt formaal; især i forl

vildt vand. en vild Qvæld eller Aare
kommen til dette Yand. LTid.1728.394. el

græsriig Ophøielse, som temmelig foreb5'|

gede Tilflød af vilde Vande (0: til kilden)

KSelskNyeSkr.il.411. VSO.VIII.97. 7.2) (jf

bet. 3-4:) om organisk vækst. \\ om haarvæksti

som er frodig, uplejet og uordentlig. Brandeså

X.547. din elskede Veninde,
|
hende me«



1501 Tild vild 1502

det vilde B.sia.r.FrNygaard.(BerlTid.**/»1921.

MA.sp.5). Hele Onkel Frederiks Ansigt var
et vildt, forfærdeligt Skæg. fimMner.OL.23.
som adv.: hans Haar stod vildt frem over
den solbrændte Fande.Joyce.DubUnFortæl-
linger.fovers.l942).39. \\ om (vækst af) plante

ell. legemsdel: som ikke er i overensstemmelse
med reglerne for den sunde, naturlige vækst;
som er tilfældig ell. skadelig for organismen;
abnorm. Klovenes Hornmasser hos enkelte
Individer . . har en udpræget Tilbøjelighed
til at vokse unaturligt stærkt eller „vildt".

MdsskrDyrl.LIII.536 (jf. vildtvoksende 2).

II
vild gær (gærsvamp), (jf. Vildgær;

bryg.) betegnelse for gærsvampe, der ved uøn-
sket forekotnst i den anvendte gær bevirker, at

øllet bliver tykt og bittert. Meddelelser fra Carls-
bergLaboratoriet. II. (1883-88). 101. smst.147.

Østrup.J.94.
II
vildt kød, (<?/. wildes fleisch;

nu 1. br.) dødt kød; dødkød. Om der voxer
vild Kiød i Saar paa Heste. HesteL.(1703).

B6.^ Tode.SB.91. (naar) der er en hvid
Hævelse paa Huden . . og vildt (Chr.VI:
karsktj Kjød voxer frem i Hævelsen: da
er det en gammel Spedalskhed i Huden
paa hans Kjød. 3ilfos. 73. 20. S Nordentoft.

Vore Sygdomme. (1904). 21. jf.: Vildtkød.

Moth.Conv.V156. \\ vildt skud. 1. (gart.)

d. s. s. Vildskud 1. Amberg.308. min Rose
voxte ogsaa med vilde Skud, som Roserne
i Præstegaardens Have. H CAnd. 8 S. V1.6.

Drejer.BotTerm.l9. jf.: *Blev det forsømte,

vilde Skud (o: Sønderjylland)
\

i Moder-
stammen podet. P/o«^./.i65. 2. (nu 1. br.)

overf., d.s.s. Vildskud 2.i. disse vilde Skud
af en gammel, ædel, men fortørret Stamme
(o: unge nordiske mænd af folkelig afstamning).

JSneed.V.41. de ædle og de vilde Skud (Chr.

VI: børn og børnebørn; 1931: Skud og Vild-

skud;. £s.22.24. jf.: *Et vildt Skud bli'er du
dog, som aldrig bærer Fingt.PalM.III.203.
3. d.s.s. Vildskud 2,2. *Afhugges maa

|

Din Herskesyges vilde Skud.Boye.PS.11.27.

Vistnok var Digtet et vildt Skud, men det

var udsprunget fra et begeistret Hjerte.HC
And.SS.III.107. I Norge, der praler af, in-

gen Adel at eie, grasserer Rangsygen omkaps
med Frihedsfeberen. I andre Lande er man
rasende efter at naae en Deputerets Værdig-

hed. Er Alt Dette andet end vilde Skud
af et gammelt, ædlere Træ? Gylb.(1849).IV
36. Sprogets vilde Skud. KNyrop. (bogtitel.

1882). 7.3) (jf. bet. 10) om (resultatet af) en

handling, virksomhed, bevægelse olgn.: ure-

gelret; planløs; uordentlig; tilfældig, et vildt,

regelløst Spil af F&ntasien.Grundtv.Udv.I.

332. Tempelbygningen rejses ikke ved, at

hver enkelt vildt klasker Sten paa Sten,

men først naar gennem alle de enkeltes Be-

grænsning og planmæssige Ledelse den store

Tanke gennemføres, som kun Bygmesteren

kender. TroelsL.XII.67 . Hans Eiendele laae

vildt henkastede mellem hverandre paa

Gulvet. F/SO. sikke mange Knapper, ja, de

trængte skam til at ordnes . . de laa hen i

en vild Dynge. Buchh.GT.85. jf.: ud af det
vildene Hoved kunde hun lave det (o: klippe

figurer).Rørd.H.197. især i fagl. forb.: Der
er to Slags Jagt: den vilde, hvor man .

.

hele Aaret rundt dræber, hvad der kommer
for . . og den civiliserede, hvor Loven .

.

gjør visse Indskrænkninger. Bogan.1.76. „Drej
ikke Roret mere end nødvendigt, men drej

10 i Tide". Gives der for meget Ror, bliver

Skibet „vildt" og kommer til at gire fra den
ene Side til den anden. KuskJens.Søm.325.
„vilde" Strejker (o: planløse, uorganiserede
strejker).SaUXXII.436.

\\ vildt arbejde,
fremstilling af cigarillos og cerutter, hvor-

ved der ikke bruges noget hjælpemiddel til til-

dannelse af fagonen, som bliver mere uensar-
tet, naturlig. OrdbS. \\ vildt skud. 1. skud,

der affyres planløst, paa maa og faa. en-

20 kelte vilde Skud fra Forposternes yder-
ste lÅnier. Kaptajn Nemo. ModVerdensfreden.
(1907).95. Sal.'XXI.687. jf.: (de) skød vildt

hvor som helst. Salicath.KajMunksmordere.
(1949).79. billedl: et vildt Skud (o: om en
replik paa maa og faa, en ren gælning).

Kierk.V1.359. 2. 07- Vildskud 3 ; jæg.) dels:

haglskud, hvor haglene spredes uregelmæssigt;

dels: riffelskud, som ved at ramme noget for-

andrer retning, fx. springer op fra jorden.

30 DJagtleks.1365.
\\

(undertiden delvis til bet.

lO; om spil, udøvelse af sport olgn. Hans Spil

er ganske vildt. MO. han maa stille sig det

som ufravigelig Regel aldrig at kaste saa
haardt, at Kastet bliver vildt, o: at han
mister Herredømmet over Bolden.Gymn.il.
66. DSt.1943.126 (se u. Vildmand 5 slutn.).

Der var ingen overflødige Driblinger eller

vilde Spark paa maa og isi&.Pol.^U 1944.4.

sp.4. spille vildt. 1. m.h.t. kortspil olgn.:

40 spille planløst og overdreven dristigt. *ved

Tab (o: i lotto) jeg ikkun meer blev drillet,
|

at spille mere vildt og høit. Trojel.I.139. der

holdes (i Monte Carlo) omhvggeligt Øje med
dem, der spiller \Mt.Pol.^*U1941.Till.6.sp.4.

2. (dial.) m. h. t. musikudøvelse: spille uden

anvendelse af noder, ,,ud af hovedet". Jydsk

Jul. 1929. 28. ://. vildspiL Feilb. \\
(ty. mide

paarung, ehe, wildes kind; l.br. i alm.rigs-

spr.) om parring, samliv: som foregaar frit,

50 henh. ikke er lovligt indstiftet; ogs. om afkom:

født uden for ægteskab. Datteren havde født

et „vildt" Barn og senere begaaet Selvmord.

Wied. CM. 156. Hvor Avlen er vel ledet,

sørger man ogsaa nøje for, at Væder og

Moderfaar passe sammen i Henseende til de

Egenskaber, der i det enkelte Tilfælde sættes

Pris paa. Tager man ikke dette Hensyn,

kaldes Parringen „yM".Sal.VI.242. vildt

ægteskab, (foræld., især alm. (efter HIbsens

60 brug af udtrykket i Gengangere.(1881).50) i

sædelighedsfejdens tid il880'erne)om frit sam-

liv, (natmandsfolk blev) snart enige . . om at

indgaae, hvad vi moralske Mennesker kalde

vilde Ægteskaber. Disse skjøre Baand holdt
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endda sammen en 'M.a,a,neåstiå.BUch.(1920).

XXX.53. leve i vildt ægteskab. Ordft/S. 7.4)

som har bevaret et naturligt, primitivt præg;

ukunstlet. Syn for det gamle Testamentes
storslaaede og vilde Poesi havde han ikke.

Schand.O.I.137. Det revolutionære Element
hos Georg Brandes var Instinkt . . medfødt
i al sin vilde Oprindelighed, iVa</ia«s.CrB.9i.

Shakespeares vilde, brogede og lidenskabe-

lige Spil. i2oos.ff5.ii8. 10

8) om levende væsen(s karakter, natur, leve-

vis, optræden, handlinger) : som ikke er bun-
den af vedtægter, hensyn, selvbeher-
skelse; som udfolder sig frit og vold-

somt. 8.1) om mere varig egenskab ved per-

sons karakter, levevis, optræden, handlinger:

som er fri, uhemmet (af takt og tone, hensyn
til andre osv.) i sin livsudfoldelse, giver
sine lyster, tilbøjeligheder frit løb og
ikke kan (ell. vil) indordne sig under 20

reglementer, disciplin olgn.; som ikke

kan lægge baand paa sig; tøjlesløs; ureger-
lig; ustyrlig; ogs.: af overdreven lystigt

humør; kaad; overstadig; vilter. Moth.
V166. Gid hånd var noget vild og flygtig;

thi jeg holder saadant for et got Tegn hos
unge Mennisker. Holb. Pants. II. 6. Forstan-

dens Oplysning er det egentlige Middel til

at udrydde den dyriske Raahed, der lader

Begjærlighederne og vilde Lyster herske. 30

Ørst.II.145. *Hans vilde, hans uregjerlige

Sind
I

Forvoldte mig stadig Kummer. Heib.

Poet. X. 276. *paa Sindighed det brøster,
|

Du er for kaad og YM.Winth.HF.261. Ved
Dagen var det (0: barnet) deiligt som en
Lysalf, men havde en ond, vUd Natur.
HCAnd.(1919).III.277. *var han i Havn,
stod der kogende bag ham

|
et Kølvand af

vildeste Slæng. LCNiels.RR.41. Som Dreng
var han en vild Krabat. CSPet.Litt.746. Ki- 40

sten bares forbi; der var en Stilhed, selv de
vildeste Drenge . . stode og holdt hin-

anden i Rænderne. HCAnd.ML.268. *Surr
surr surrl Lille Bi omkringl

|
Frygt ei

for de vilde Drenge. HRung.TolvBørnesange.
(overs.l844).18. *Du (o: Sønderjylland) sad
i Bolt og Fangejærn til Spot for vilde Drenge.

Pont.(FædrelSange.l68). vild fugl, se Fugl
3. (jf. vildgal; nu især dial.) i forb. m. gal.

Hun er alt for vild og gal.VSO.II.336. Han 50

har dog et godt Gemyt, den Jens; men vild

og gal erhm.Blich.(1920).VII.5. En Fransk-
mand, der var saa vild og gal som Vilion.

Bråndes.V1.256. Feilb. i sammenligning: (ber-

særkerne for) frem som vilde og galne Folk,

hujede og slog om åem.PMøll.(1855).II.
49. i forb. være vild af sig ell. (nu næppe
br.) paa det. vAph.(1759). han havde været
lidt vild af sig her, men derovre (0: i Vest-

indien) var han bleven sat og fornuftig, eo

JPJae.II.126. bryd Dig ikke om, hvis hun
(0: et barn) bliver lidt vild paa det. FOAnder-
sen.EnsommeFyre.(1888).43. \\ vildt mod,
JVJens.G.211. især i forb. som dæmpe (tøjle)

det vilde mod. At Worm var blevet Sogne-
præst . , dæmpede ingenlunde hans vilde

Mod. CSPet.Litt.991. »snart skal vi (ved tor-

tur) tøjle
I

dit vilde Mod. AageRasmussen.
Odeespagnole.(1947).7.

|| om handling, tid,

livsførelse, adspredelse olgn.: præget af en saa-

dan livsudfoldelse. Ew.(1914).IV.250(se u.

Streg 7,3j, *et eensomt Herberg lød
|

af

vilde Glæders R\ir\\xm\ie\.Oehl.Digte.(1803).

61. (han) havde overladt sig til et altfor

vildt, altfor ubundet Levnet.Gylb.Novel.il.
58. Blev Legen ude paa Isen for vild, naar
f. Ex, et mindre Barn blev skubbet til Side
af et større, saa det faldt, lød strax hans
formanende Røst, Schand. TF. 1. 5. nu be-

gyndte en Række vilde Dage med gale

Streger og tøjlesløse Fornøjelser, CZoc^.Gi^.
97. Jeg oplevede den vilde Krigsdans rundt
om det nye Storkespringvand paa den gamle
B.i3\\iro.ORung.K.141. Paa Skomagersalen
gik det , , vildt til (under et mytteri).

Buntzen.MB.117. 8.2) spec. anv. af bet.%.\:

som paa det erotiske omradde sætter sig ud
over den gældende moral, fører et udsvævende,
usømmeligt liv; letfærdig, en vild tøB,

Moth.V166. Det er sandt, han er lidt vild,

men naar han faaer udraset, saa bliver han
en desbedre og kierligere Ægtefælie. Biehl.

Brev. 1.44. Hun er jo vild, sagde Folk, For
Almuefolk betyder Glosen vild noget over-

ordentlig vildt, for der skal meget til, inden
de kalder et Menneske vildt. Jenny lagde
aldrig Skjul paa sin Optagethed af unge
Mænd og sin brutale Ligegyldighed for saa
godt som alt andet i Nerden. JørgenNiels.

FL.25. i forb. være vild af sig, hun var
jaloux paa Robert; og det kom af, at han
havde nok engang for mange Aar siden

været noget vild af sig, og saa var hun jo

bange for, at det skulde komme igjen, Ja/t

Knu.A.102.
II
om livsførelse, tid olgn. *hans

eget Barn, hans Søn . ,
|
Frugt af hans

Ungdoms vilde B&ge. Aarestr.SS.V75. Hugo
var jo saa stærkt sanselig, og han havde i

sin Ungdom levet et vildt Lix. Pont.HK.116.
8.3) m.h.t. midlertidig sindstilstand: som ikke

kan beherske sig; som er ude af sig selv; op-

hidset; ubehersket; rasende; om forhold:

præget af ophidselse olgn. *Nu skal I ikke

længer lee mig ud,
|

I vilde Mennesker! og
spotte mig,

| Og kaste efter mig med Steen
og Jord. Oehl.1.264. *Hvad, om en Gavtyv
stjal ham Skatten? |

Den Tanke fast ham
gjorde vild

|
Og jog ham af hans Seng om

batten. Hrz.D.II.364. »Var Hjertet fuldt af

Klage,
I

Og brused Blodet vildt,
|
Jeg gik

mig ud at jage |
Det yndeligste Vildt. Winth.

EF.210. hun kyssede hans Sanser vilde.EChri-

stians.Hj.284. „Jeg mente kun, vi skulde danse

vildt, bestialsk, saa det røde springer af Øjne-

ne." „Ja, vildt 1" Fru Sommer saa' ud som en

gejl B.oipT^e.Nathans.F.84. vilde sange ved oi-

ieriester.AOlrE.NG.S. I sit Hjerte raabte hun
,, vildt paa B.æyn.PoulSør.BS.51. f vild
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tysker, d. s. s. Vildtysker. Grev Schulin .

.

kom herind (o: i Danmark) som en stakkels
Secretair, og døde som Statsminister . . Han
var, som de sige i Klubben, en vild Tydsker;
alligevel har ingen bebreidet ham, at han
ei var født i Danmark. FolketsRøst om Tyd-
skerne. (1789). 18. vild som en bersærk
(VSO.), som en tysker (Levin; „meest
hos Almuen"^, som en uvan tyr (se u. I.

Tyr 2.1^. ofte i sammenligninger som udtr. lo

for voldsom ell. ivrig fremgangsmaade ell.

en høj grad: ved de første Maaltider der
aad en Del af dem som Yilde. Rambusch.
JE.130. (de) arbejdede som wilåe. ErlKrist.

DH.197. Marta . . stod udenfor, stakaandet
og mørkerød i Hovedet af Hede og Ophid-
selse. — Aah, jeg har kørt som en Vild! støn-

nede hun iorp\istet.Raae.TH.172. børnene
larmede som vilde || om tamme dyr: som
midlertidig er blevet uregerlige, balstyrige; om 20

ko, tyr: uvan (2.3). (faaret bør) omgaaes me-
get lemfældigt, da det ellers bliver vildt og
skye. Olufs.Landoecon.445. *han (0: Oberori)

smiler mild,
|
naar jeg (o: Puk) kan faa

en mæsket Hingst gjort vild,
|

idet jeg

vrinsker som en Hoppeplag. VØsterberg.Shak.
1.13. Kvierne var meget vilde, kvie I (o:

nr. 1) ligefrem nvein.MdsskrDyrl.LXI.268.

II
om blik, udseende. *du seer jo saa vild ud

af Øiet. Riber.II.172. Din Kind blusser, dit 30

Øie er vildt. Oehl.Oberon.56. Han saae vild

og forstyrret nd. MO. (han var) Hæs, rød i

Bøtten som en kogt Hummer, vild i Øjnene.
ErlKrist.DH.207. \\ i forb. m. præp. af til

angivelse af aarsagen til ophidselsen. *den
arme Mand

|
sad vild af Angst. Drachm.DJ.

1.130. de fleste af dem var . . drukne af

det Nyes Teorier, vilde af det Nyes Kraft.

JPJac.II.76. Er hun ikke dejlig, hvad! Er
De vild af Forelskelse? Ellers er De da ikke 40

noget rigtigt Mandfolk? EBrand.UB.108. 8.4)

opfyldt af (overdreven, ubehersket) stærk attraa

ell. iver, begejstring.
\\

(dagl.) i forb. som
være vild med, til ell. (oftest) efter, være

meget begejstret for, tilbøjelig til ell. stærkt

attraaende; gal (2.4), tosset (2) med osv. De
kunde gøre Gerda en uhyre Fornøjelse .

.

At lade hende sé den Ring . . hun er rent

vild efter Stene og Hinge. Bang.DuF.466.
•Zachæus, der efter alt nyt var vild,

|
50

som altid den lavbente Slægt. Aakj.SY11.90.
Sejle var jo baade det næmmeste og natur-

ligste, men det var Tøserne ikke særlig vilde

eiteT.AndNx.DM.III.66. (ministrene) var

ikke vilde til at love. Navnlig var Landbrugs-

ministeren meget forbeholden. Pol.**^iol913.4.

sp.4. det er morsomt med det Orkester (o: et

jazzband) . . Ungdommen er helt vild med det.

ERode. OgsaaideandreHuse—.(1946).176. om
erotisk attraa: Grevens Døtre er som vilde eo

efter mig. Buchh.UH.147. han er da helt vild

efter dig. TDitlevsen.BF.34. \\ om tilhænger,

ynder af noget: meget ell. overdreven ivrig,

begejstret; glødende, han (var) gamle Clemens'

XXVI. Rentrykt "/, 1962

vilde Beundrer og Riertensven.PLevin.Hjem.
(1919). 15. Flor var en vild Raskianer.
PLaurids.S.1.63. Selv for de vildeste Til-

hængere af en formel Dannelse, maa det
være selvindlysende, at (osv).AxDam.F0.69.
8.5) i særlige udtr. (vist egl. til bet. 8.6,

men med tilknytning til forsk, andre bet.)

for overnaturlige væsener ell. gengangere
og deres rastløse, rasende ridt gennem luften

II
den vilde hær, {efter ty. das wilde

(wiitende) heer; nu sj.) i ty. folketro om en
ridende skare af gengangere, ofte m. en an-
fører (den vilde jæger), jf.: Hexenes Fart
paa Kosteskaft er bekjendt nok, den er

St. Hans Nat og til Bloksbjerg, men vi have
ogsaa den vilde Hær, den er indenlandsk og
nutids, den gaaer ad Amager til Nytaarsnat.
Alle de daarlige Poeter, Poetinder, Spille-

mænd, Bladskrivere og konstneriske Offent-

ligheder, de, som ikke due, ride Nytaars-
nat gjennem Luften ud til Amager.HGAnd.
(1919). III. 384. i sammenligninger: den
Flugt, et Jernbanetog har i Frankrige! man
flyver som gik det omkap med „den vilde

Hær", sa. ML. 353. (man) loe og støiede,

som om den vilde Hær var draget ind i

(huset). Gylb.Novel.II.260. den vilde jagt
(især i forb. kong Valdemars (Volmers)
ell. (sjældnere) kong Abels vilde jagt^,

(efter ty. die wilde jagd; jf. 1. Jagt 1.4, Natte-

jagt slutn.) i da. folketro om den vilde jæger

med hans hunde (som jager ellekvinder) ell.

om hans ridt (se Dania.VIII.139ff. DJagt-

leks.l363ff. Feilb.(u. Odins jæger^j; ogs. an-

vendt om den vilde hær, asgaardsrejen olgn.

(SaVXXY.140). Ing.EM.II.148. Den vilde

Jagt . . *Rygtet sagde: „Kongen jager
|
End

ved Nat paa Sjællands 0" . .
|
Paa Gange-

ren høi den Herre man saae |
Ved Fuldmaan-

skin over Lunde,
|
Ham fulgte de Skygger

og Dødninger graae
|
Og glammende sorte

Hunde. Hauch. LDR. 260. Kong Valdemars
vilde Jagt foer just hen over Mosen. HOAnd.
(1919). IV 31 7. Morskabslæsning f. den da. Al-

mue.1840.138. *fjernt igjennem Luften fløi

. .
I

Henover Mark og Eng og Høi
|
Kong

Abels vilde Jagt.CKMolb.SD.296. SvGrundtv.

GIM.III.59. *Da splitter jeg (0: kong Valde-

mar) din (a: guds) Englevagt | Og sprænger

med min vilde Jagt | I Himmerige ind.

JPJac.1.326. overf.: den hele vilde Jagt af

Fortidens trodsige . . Følelser jog genfærds-

agtig gennem hans Sind. Pont.LP.V11 1.94.

den vilde jæger, (efter ty. der wilde jager;

jf. Jæger 1.4, Nattejæger slutn., Odinsjæger)

overnaturligt væsen ell. genganger i skikkelse

af en rytter, der om natten holder jagt gennem

luften. LEft.1810.119. jeg ventede før at see

den vilde Jæger eller et Gjenfærd, end Dem,
Hr. Greve. Ing.EF. 1.208. bange for . . den

vilde Jægers Skrig og Skraal? Hvad skulde

det Kram vel gjøre miglGylb.XII.289. Sv
Grundtv.GlM.il1.59. Den vilde Jæger. Stuck.

(bogtitel.1894). 8.6) som ikke kender hensyn-

96
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tagen ell. harmhjertighed; som hegaar volds-

handlinger mod andre; grum; grusom; bar-

barisk; som er præget af, et udslag af grumhed
osv.; ogs. om dyr (især: rovdyr) ell. (onde) over-

naturlige væsener (jf. bet. 8.6j ; farlig for, grum
mod andre væsener (mennesker); rovgrisk; glu-

bende; ond. Moth.V166. *Dend Nat, dend
blodig Vinter-Nat

|
Da Fjenden sig oprørde

. .
I

Der Døden vaar saa Vred og Vild,
|

Da skiulte os Din Yinge. Kingo.SS.IV248. lo

mon dette vilde Hierte
|
Vel røres ved

min Graaå? Jacobi.SBr.265. *hvi skulde du
dig vove,

I
Mod vilde Rovdyr i de grumme

Skove? Rahb.PoetF. 11.143. *Han blev saa
stærk, som den vilde Bas,

|
Og mere snel,

end en Hare f^?/. Vildbasse l).Oehl.XXIV
160. *Naar Mænd er som Dyrene vilde,

|

Til Lykke er Kvinderne snildelGrundtv.SS.

11.78. * Ingen Stridsmand kom tilbage fra

den vilde Kamp. Hauch. SD. 1.83. * Hvor 20

Kampen rasede vildt og skrsipt. Hr2.D.I.250.

*Fri os fra de vilde Normanner. JffC^nd.

(1919).111.278. Det vilde og mørke hedenske
Emne (0: i Vaulundurs Saga). VilhAnd.Litt.

111.38. hans ansigt var barskt og vildt, i

hånden holdt han et sværd, og i frygtelige

ord truede han hende med døden. Danio.
X.177.

9) videre anv. af bet. 8, brugt uden tydelig

tanke paa indre egenskaber (ophidselse, grum- 30

hed osv.), men m. særlig tanke paa maal,
grad, styrke; ofte i superl. til yderligere for-

stærkning af udtrykket. 9.1) som findes i

særlig rigt maal, i (overdreven) høj grad, m.
særlig stor styrke olgn.; overmaade stor,

stærk osv.; vældig; umaadelig; ofte m.
bibet. af tøjlesløshed, ubændighed (se bet. S.s)

ell. af ubesindighed, taabelighed (se bet. 10^.

der (var) i hans Ord en vis, næsten vild Vel-

talenhed. (?oidsc/im.F///.i42. *Vil du (0: det w
unge genbyrdsliv) vække vilden Styrke,

|

Fordom, Had og Vaabenbrag?PZoM^./.5.
(det) hjælper . . ikke at han gør sig de
vildeste anstrengelser. Grønb. Hellas.1.(1942).
76.

II
om følelse, fornemmelse olgn. et Foster

af den vildeste Indbildningskraft. Tode./Z.
355. Cameelblomster-Thee lindrer Barselko-

ners Efterveer og vilde Smerter i Mode-
ren (0: livmoderen). Aaskow.A. 5. (digteren)

forkynder i vild Humor al sin Ødelæg- 50

gelseslyst overfor det Samfund, som han
har set sig gal peiSi.VVed.BB.296. gribes af

en vild (0: uimodstaaelig) Lyst til noget.

D&H. I de Tider kunde ingen gaa ud og
ind i Fred, thi der var vild Rædsel over
alle Landets Indbyggere (1871 afvig.).2Krøn.

15.5(1931). aldrig i sin vildeste Fantasi
havde hun tænkt sig, at hun skulde beskæf-
tige sig med a,nået.Bregend.HH.I.121. fra

1519 begyndte en Række Indgreb i Kirke- eo

valgene, der vakte den vildeste Forargelse.

DanmKonger.192. \\ om ytringer (raab, skrig

olgn.) som udtryk for en stærk, voldsom følelse

ell, fornemmelse ell. om larm, tummel, virvar

olgn. *Vilde Raab mod Himlen stiger. T^aar.
ES.186. *Den vilde Støi nu lyder ikke
længer.

|
Den store Sværm fremtrænger ei

i Støyet.Oehl.Digte.(1803).292. Nu nærmede
sig den vilde Tummel til KirkedøTen. Blich.

(1920).XI.19. *hendes vilde Klagesang (ved

graven)
|
Blev mig (o: et piletræ) en For-

Sia.rsvind.Hauch.SD. 1.89. da hun Dagen efter

Branden rullede ind paa Slottet, havde hun
fundet alt i den vildeste Forvirring. Wied.S.
330. Et Løb for Børn . . vakte vild Jubel.
PoV/il940.6.sp.4. det hele truede med at
ende i vild V3imk.smst."fil944.8.sp.2. i vild

uorden, se Uorden 1.8 og 2.2. *Havmænd op
af Dybet steeg.

|
De spaaede Ulykker med

vilde Skrig,
|
Og lured' paa Bytte af friske

U\g.FrSchmidt.D.107. Et vildt Skrig fik ham
til at rejse Hovedet. ErlKrist.DH. 85. \\ om
bevægelse, fart. *den hvide Maage,

|
Som

med de vilde Omsving . .
|
Forfølger Skibet.

Bagger.11.435. hvis jeg kunde faae ham sat

op paa en Hest og denne derpaa gjort sky,

og bragt i den vildeste Garnere. Kierk.VII.
267. (vognen) kom kjørende i vild Fart.

JHelms.G.57. Ude i Gaarden var der begyndt
en vild Jagt paa Fierkræet. Bang.SG.69. de
tyrkiske Tropper (drev) Grækerne paa vild

Flugt til Middelhavet. Poi."/n2938.i3.sp.5.

9.2) (meget) yderliggaaende, vidtdre-
ven, outreret. (Flaubert) skildrer to stak-

kels Dumrianer (vilde Karikaturer af ham
selv og B.). Brandes.VII.84. gøre den vil-

deste Reklame for dansk Literatur i Ud-
landet. swsi.Xi/.794. Skikken (0: med testa-

mentariske mindegaver) har utvivlsomt haft

sit Forbillede i Forhold fra den katolske

Tid, men den naaede en vild Overdrivelse

i den lutherske. TroeisL.Z/ ¥17. den vildeste

Rokokostil. Kunsiudstill.(1879).222. det vil-

deste (0: yderste) Højre. D&H. Vild Sensa-

sjon vækker det. CHans.F.253. vilde ryg-
ter: Der gik de vildeste Rygter om denne
Affære. Wted.Fæd. 34. Pol^yio 1939.1. sp.6. ||

om udfoldelse af pragt, overdaadighed, især

m. h. t. paaklædning. Maxi stak Blomsten i

Knaphullet, men Axel gjorde den fast i

Kasketten, det saa vildere ud. VBergstrøm.
HN.59. hun var klædt i en vild Pragt.

Leck Fischer. Ea. 147. i superl. (kan ikke

altid skelnes fra VI. vild 2 slutn.): Kal-

der Du det en lille daglig Middag! Det
er den vildeste Pragt, vi kan sætte op.

Const.GH.131. Ellen er iført sit vildeste

Skrud. TDitlevsen.BG.34. (skibet) var aaben-

bart blevet helt spanterejst . . og klædt op.

Vi andre skulde „klædes paa" i vildeste

Stads (0: til stabelafløbningen), mente jeg.

Pol.*'« 1943. Sønd.7.sp.l. 9.3) adverbiel brug

af bet. 9.1-2. *Korsbannerne vildt i Æthe-
ren væ\te.Oehl.Digte.(1803).18. *En Kokos-
nød

I

paa Havet flød,
|
omtumlet vildt af

Yoven. Kaalund.140. De ler først vildt ad
Morsomheder, jeg synes, jeg maa komme
med. JVJens.EE.57. straks forelskede han
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sig vildt i den smukke Skolerytterske. Po?.

^*/il942.4.sp.6.
II

knyttet til et part. Han blev
. . Medlem af den kristelige Ynglingeforening
og var vildt begejstret over den.CEw.F.79.
Jeg mindes endnu mit Sinds stærke Grebet-
hed ved Bogens 6—7 vildt veltalende Si-

der om Robert Bums. Aakj.MinHædersdag.
(1927).23. T. havde været vildt forelsket.

Søiberg.KK.1.75. hun (var) vildt optaget af

at skrive en Bog. Bennett.PalaceHotel.(overs. i'o

1940). 132.
II

knyttet til et adj. Han var
.. vildt moderne Fritddnker. JakKnu.DG.63.
Om Hrøriks byrd er kilderne vildt uenige.

AOlr.DH.1.30. selv den radikaleste Mand
bliver vildt konservativ, hvis man vil prøve
paa at forbedre en af hans Yndlingsretter.

ERode.JM.54. jf.: Jeg har ingen Ting til overs
for denne gamle, uendelige, graa Kærlighed
ud over Døden . . Jeg vil have den vildene
Tøde.CEw.GS.75. 20

10) som har ell. menes at have brist

paa j orstand, fornuft; dels (nu ikke i

rigsspr.): aandssvag; fra forstanden; dels: som
midlertidig (fx. p. gr. af feber) ikke tænker

og taler normalt, som er i vildelse; dels (dagl.):

som tænker ell. handler meget ubesindigt, tanke-

løst, ufornuftigt, urigtigt; tosset; taabelig;

skør; ogs.: som vidner om saadanne aandstil-

stande. Vild . . den, som er fra sindet. Mo</i.

V166. blive vild i en Sygdom. Lew'n. Den 30

Febersyge er heelt wilå.VSO. Vi omtalte i

Gaar den vilde Automobilist, der . . havde
kørt som en v&nvittig. Klokken 5.*htl920.2.

sp.5. De gik med (den gamle mand) hjem,

da de kunde se, han var vild (0: p. gr. af

feber). RibeAmt. 1924. 130. tror du, jeg har

penge sidst paa maaneden! Er du vild,

mand!
[
(isærdial.:) vild i hovedet. Levin.

LollO.
II

(landbr.) om dyr; spec. om faar: som
har drejesyge. Naar Faarene blive „vilde", 40

hugger man Hovedet af et af dem og sætter

det op over Faarehuusdøren, saa skeer det

ikke igien, saalænge det sidder der. Thiele.

111.60. (hønen) blev slagtet, fordi den, som
det hedder, var vild eller tos&et.FMLange.
Criminelsager.Y (1839). 185. \\ om persons

tale. (nu sj.:) vild sn&k. Holb.Philos.II.l.

jeres Penge, som I staar og brumler om med
nogen Sladder og vild Snak. KomGrønneg.
1.148. snakke, tale vildt. 1. tale i vil- 50

delse. *Med Feberblussen (han) talte vildt.

Oehl.XXIX.159. Jeg troede, at han (0: en

syg) snakkede vildt. AntNiels.(Folkekal.l865.

141). 2. tale uforstandigt. *„Er intet Haab
om Redning?"

|

— „Om de maaskee kan
bierges i vort Bund-Garn."

|

— „Tal ei saa

vildtV'Ew. (1914). 111. 157. i Dag snakker

Argus vildt og op ad Væggene. ^rg«s.i77i.
Nr.45.1. Den anonyme Forfatter .. snak-

ker . . undertiden forstandigt og ofte vildt, eo

KMads.SS.5. \\ om andre handlinger, tanker,

planer olgn. Hun rejste sig, kold, klog og

besluttet. Det vil sige: Beslutningen var

vild, gal og tosset. Hun vilde endnu denne

Nat spasere til Kiøhsta,dm.Schand.BS.159.
At man kunde møde en Helt, en virkelig
Helt, møde ham ridende i Store-Færge-
stræde, saa vildt havde hun aldrig drømt.
JPJac.1.66. Rækkefølgen (af retter) i de
danske Maaltider er fuldstændig vild efter

Nutidsbegreber. Trods L. Tf 257. Da de har
Penge som Græs, er de villige til at be-
tale vildt for dQt. E Gad. (Pol.*/iil917. 15).
tør man regne med, at han (0: stenalder-

manden) bandede? Det kan være en vild
Hypotese . . Grunden vakler under enhver
kntdi.gQ\sQ.MartinAHans.TS.70. \\ ofte i forb.

som vilde drømme (GrundtvP S.V111.418.
Winth.HF.301), en vild idé (JLange.III.
47. ErlKrist.DH.146), plan (EBrand.UB.
148. KrErsl.MH.1.70), vilde tanker (S
Mich.D.57. SalmHj. 504.4 (Brors.123: tviil-

som;;, det er vildt (AndNx.PE.lY201.
Bregend.HH.II.76). ordspr. (ikke i rigsspr.):

mange hænder rask arbejde, mange
hoveder vilde raad. i Krig gjør mange
Hænder rask Arbeide, men mange Hoveder
kun vilde 'Ra,a,d.Grundtv.Saxo.III.206. Krist.

Ordspr.589.

VI. vild, adj. (f (egl. gi. bøjningsform
(nom. ent. m.)) vilder. Moth.V154). komp.
vildere (ofte skrevet villere^; supert, vildest

(ofte skrevet villest^ ell. (sj.) vilderst (vil-

lerst) (RasmHans.M.lO. sa.M.1.162. Aakj.

VB.44. GSchutte.B.4.14). {ænyd. komp. wil-

der(e), superl. wildest, glda. wild, fsv. vilder

(sv. dial. viller^, oldn. vildr, som er efter øn-

ske, behagelig (især i komp. vildri (vildari)

og superl. vilztr (vildastr), bedre, bedst), no.

dial. komp. vildre; besl. m. ville; dial.
||

1. br. i grundform, hvor det delvis erstattes

af vildelig, II. vildig)

i) som er fremtrædende, anselig, ud-
mærker sig; ogs.: rig ell. elskværdig, flink.

1.1) som er af god stand; som hører til de

mest ansete p. gr. af velstand ell. dygtighed.

Hånd var den vildeste (0: ypperste og rigeste)

mand i hyen.Moth.V154. Hånd bliver aldrig

vildere (0: driver det aldrig til mere) end

hånd er. smst. Kongen og de villeste Høv-
dinger. GrMndii;./S'aa;o.///.32(5. De var . . altid

klædt paa Moden, som de villeste af deres

Stmd. AntNiels.LL.152. Bygge Hus og skaffe

Jorden . . for fire Hundrede Kroner! Det
kan ikke den villeste Mand paa hele Øen!

KMich.K.14. MDL. Feilb. 1.2) som er dyg-

tig, rask til sit arbejde; som har færdig-

hed i noget. Hånd er en vild kkrl.Moth.

V154. han var . . den vildeste Degn til at

rime der paa Egnen. Skjoldb.JJ.12. i Høsten

skulde de presse hinanden for at se, hvem
der var den villeste.NordsjællF.V.184. I har

skikket jer vel i min Tjeneste og bliver

nok snart end villere K&rh.Isl Sagaer.II.

292. Esp.384. LollO. 1.3) om ting og forhold:

udmærket; ypperlig; fortrinlig; god.

Vilder vin, ø\.Moth.V154. ingen Hø-slyde

kan være vildere at sidde T^&ei. Rask.Br.1.308.

96*
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„Bysbrød" til Kaffetaaren om Søndagefter-

middagen er meget nær det „vildeste", der

kan præsteres i Retning af Traktemente.
Wied.MB.II.77. da Sølsig var en Herre-

gaard, var det altid vildere og mere fint at

tjene dér end andre Steder. Aakj.VB.129.
Keld ejede en af de villerste Ejendomme
dér i Himraevleind. GSchutte.B.4. HansPovls.
RF.249. Junge. MDL. Feilb. Brenderup.§7.

2) som er smuk af udseende; som er lo

fint klædt paa; pæn; flot; prægtig; ogs.:

som har et pænt væsen, opfører sig ordentligt.

til Kirkedragt skulle de ennu være en
Punkt villere, smukkere og Rinere. Cit.1815.

(FynskHjemstavn.1939.166). MDL. hun skal

blive kjønnere end den villeste Kongedatter.

KlBerntsen.Æ. 1.153. Med stor Omhygge-
lighed var Bruden bleven pyntet, at hun
kunde være blandt de „villeste". i^rGrMndiv.

LK.231. den villeste af jeres Piger staar og 20

snyder Næsen med Fingrene i Butiken. HP
Hansen. Renlighedigl.Dage. (1928). 83. Flem-
løse. 144. LollO. || om dyr. *Hesten er den
vildeste, man skued,

|
Den glimrer, som

sin Rytter, hel af Guld. Grundtv. PS. II.

305. Almagten ihjælslog den vilderste af

hans Fø\og.Aakj.VB.44. MDL. || om ting.

sidst i August var en Del af Sognemændene
samlede i Kroens villeste Gæstestue. i2asm
Hansen. PaulBang. (1901). 64. MDL. (jf.Y.30
vild 9.2 slutn.) om paaklædning: Iris.1800.

11.182 (fynsk), i forb. vildeste stads. Bør-
nene . . havde været iført deres vildeste

Stads (o: til høstgildet). Wied.S.297. CReimer.
NB.323.
Tild-, i ssgr. I) ['vil-] (jf. dog vild-

fremmed, -gal, -tosset^, f'vildt- ['vild-] fore-

kommer som (sjældnere) sideform: 1. ved alm.

subst., haade af intk. (hvor der delvis kan fore-

ligge sammentrækning (juxtaposition) af til- 40

svarende attrib. forb.) og af fk.; i reglen fore-

ligger her vel indflydelse fra tilsvarende ty.

ssgr. m. wild-; se u. Vild-hud, -klo, -krat,

-læder, -skud, -svin, -tysker, -æsel samt
Vildtstutteri. 2. ved vbs., ved opfattelse af

1. led som adv., se u. Vildvanding. 3. i adj.

(part.); se u. vild -faren, -fremmed og u.

vildt-voksen(de)^. af V vild (hvor intet andet

angives ndf.: i bet. 2-A); de udeladte ssgr.

falder især i flg. grupper: 1. dannelser af 50

tilfældig art til bet. 1; som eksempler kan
nævnes: En vildfløjen Humlebi brumlede
ind. ErlKrist.Ler.(1930). 146. en vildgaaet

menneskehed, der maser for at løfte sig op
af moT&dset. Nis Pet. EB. 144. Lygtemanden
. . der gik om Natten med sin Vildlygte for

at lede Folk \M.Fylla.''/sl872.2.sp.'3. Vær
tryg, min Søn! Du har en Stjerne at gaae
efter, som ikke vildlyser Dig. Cit.l841.(Aug
Rothe. Chr Rothes Levned.(1854). 110). 2. til 60

bet.B.i (vekslende m. attrib. anv.): Vild-bøffel,

-faar, -fisk, -ged, -kamel, -kanin, -karpe, -ko,

-svane. 3. til bet. 4.1, især (jf. Vild-rose, -vin

samt -tjørn; 1. br. i fagl. spr.) i plantenavne

(og -betegnelser), vekslende m. attrib. anv.:

Vild-gulerod, -hejre (billedl: Boye.PS.I.139),
-hør, -kløver, -kørvel, -plante, -urt, -vækst.

2) af I. Vildt, se u. Vildt- i ssgr. -and, en.

{glda. wil and; y/- -andrik, -ælling samt vild

and u. V vild 3.i) \. and, der lever i vild

tilstand; især om graaand, Anas boseas. Moth.
V166. *en blodig Vildand bag Sivet laa,

|

af Jægerens Bøsse var den dræbt. Kaalund.
218. Lieberkind.DYVIII.121.

||
(dial.) i flt.,

ret bestaaende af varm mælk med tvebakker
ell. brødterninger. Bom.S.11.68. UfF. || hertil

Yildande-fangst, -flok, -jagt, -rede, -steg,

-træk, -æg, ^7. Vildand-art (Sal.*XXY767).
-anderi, et. (jæg.) indhegnet stykke jord

med dam til opdrætning af vildænder. Bo-
gan.I.lOl. -andrik, en. (l.br.) vildandens
han. JPJac.(1924). V.159. -bamse, en. (jf.

-bjørn 2; 1. br.) kraftig og voldsom person,

(han havde) forestillet sig ham (0: en præst)

som en Friluftskæmpe, en kristnet Vild-
bams. Poni.LP.7//.27. -bane, en. se Vildt-

bane, -basse, en. (sj. -bas. Ing.P.325. sa.

VS. II. 195. Wilst.Od.IVv.457). (glda. wil-

bassæ (Mand. 132. 171)) I) (jf. I. Basse 1

samt vild bas u. V vild 8.6; nu kun poet.)

betegnelse for vildsvinet, især vildornen. Reenb.

11.315. Viborg.S.24. Vildbassen søger ham
. . han trækker sin Hirschfænger, og vil jage

den i Bringen paa Svinet. Blich.(1920).VII.9.

*I Mosen havde Vildbassen
|
Slaget sig til

Ro,
I

Den snorkede ved Siden af
|
Sin gryn-

tende So. Winth. HF. 14. * Vildbassen aad
mine (0: skovens) Ymper og rev dem med
Rode. SigfrPed.BlaaMandag.(1931).42. i sam-
menligning: Dumetius.III.93. som en Skade-
lig Vildbasse søger (han) efter at oproede
Herrens Yiinbierg.Borrebye.TF.239.

\\
(he-

rald.) som skjoldmærke. PBGrandjean.Heral-
dik.(1919).129. jf.: (adelsslægten) Basse Føre
udi Vaabenet et rødt Vild-Basse-Hovedt.
LTid.1724.439.

|| {efter PLaale.nr.87) ordspr.

ofte gribes (stor) vildbasse af liden hund.
Moth.V167. Man har før seet en lille Hund
slaae Tand i en stor Vild-Basse. Grunde«.

HVII.637. 2) (jf. -bjørn 2, -kat 2) overf.

(jf. V vild 8.1,3); vild, uregerlig person;

nu især: ustyrligt barn; tidligere ogs. (jf. Y.

vild 8.6^ om grum, grusom person. Vild-basse

. . kaldes, lignelseviB, et grumt menneske.
Moth.V167. ret ligesom jeg talede om .

.

Vildbasser, Pak og Afskum, og ikke om
ædle Gemytter. Eilsch.Brev.20. en ung Vild-

basse, der skal have en Arv, hvis han inden

Aarets Udgang . . ægter en af sine Cousiner.

PVJac.Breve.49. Marie var en Vildbasse, der

af og til var borte om 'Na.tten.CESim.22.

„Du er en rigtig Vildbasse", sagde Tante
Helga (om en lille pige). KBirkGrønb.KD.117.
Feilb. Esp.385. LollO. || (1. br.) om dyr. Saa-

dan et Par Vildbasser (om fyrige køreheste)\

Gjel.T.158. -bi, en. (sv. vildbi; jf. yilde bier

u. Y. vild 3.1 samt Skovbi) betegnelse for bier,

der er vildtlevende; f om drone (Moth.V167).
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Lægen.XIL296. Der var et Bo af Vildbier
under Gulvet. Rørd. DL. 116. -bjørn, en.

(glda. d. s. (GldaKrøn.5); lir.) I) vildt-

levende bjørn; i sagn om hjørn som stamfader
til person: AOlr.DH.1.216. Gravl.DD.54. 2)

(jf. -bamse, -basse 2, -kat 2) overf.: person,

der er voldsom, grusom ell. ustyrlig, uregerlig.

*„Prinds Christjerns Skaal!" . . „Den danske
Vildbjørns SkaalV HCAnd.SS.X.139. Hun
havde lært at elske ham som den Vild-
bjørn, han vsiT.Pont.LP.Y155. -borg^, en.

se -brad. -brad, en ell. (nu næppe ir.)

et (Holb.DH.II.67. Hersl. En Christens Liv.

(1731).44. jf.: noget Vildbret. ii:etser.77.246.

Vildbrad er sødt for Lækkertsind. Grundtv.
SS.II.54). rtVil-. Pflug.DP.3. t Vild-bret.
Reiser. 11.246. jf. VildbretkøUe. smst.300.

j -pret. Hersl. En Christens Liv. (1731). 44.

vAph.(1759). dial. -borg. DagNyh.**/iol892.
2.sp.5. Feilb.(u. vildhTSid)). {ænyd. m\{å)-
bradh, wiltbradh, wildbret, wildpradh, glda.

wilbradh, wildbradh (Skraaer.1.741), æda.
wildbradh (Harp.Kr.195), sv. villebråd, oldn.

villibråS, ty. wildbret, -braten (æriht. ogs.

wiltpret, wilbred, mht. wildbrat, -bræte, mnt.

wiltbrat, -brede, -bret^; nu kun poet, og

dial.) I) vildt, som jages, og hvis kød an-

vendes til føde; jagtbytte. Skiød jeg meere
Vildbrad, end jeg kunde fortære, saa maatte
Hunden eller Uting æde det.Robinson.I.200.

Oehl.XXXI.69. *En Vildbrad har han (o:

vor vært) fra Skoven bragt,
|
Saa kostelig

har han os msiået.Heib.Poet.X.274. * Ørnen
har sin Rede,

|
Sølvkilden er dens Kruus,

|

Dens Vildbrad gaaer paa Heåe.Winth.IYM.
billedl.: Den Svenske Historie siger . . at det

var for at overlegge med Dannemarks Raad,
hvorledes han (o: Chr.II) skulde handle

med det Vildbrad (o: Sverige), som han
havde udi Ga,Tnet.Holb.DH.II.67. nu bliver

troen for ham et vildpræt, som hånd før i

sin sikkerhed har holdt saa let.Hersl.EnChri-

stensLiv.(1731).44. 2) kød af vildt, der er til-

beredt (især: som steg). Som Ganen smager,

hvad der er Vildbrad (1938: Mad af Vildt;,

saaledes mærker et forstandigt Hjerte falske

Orå. Sir.36.19. (da Rebekka) efter Sædvane
skulde lave Vildbrad til for sin Fader, lavede

hun en Ret til af Geede-Kid, som hun befoel

Jacob at bære til den blinde Fader, og bilde

ham ind, at det var Esau med Vildbraden.

Holb.JH.I.61. skiøndt der . , ingen Mangel
var paa Kiød af tamme Dyr, saa var dog

Vildbrad det Meste man sa&e.Grundtv.Saxo.

1.294. saltet Vildbrad . . betragtedes som
en finere Ilet.TroelsL.1.49. \\

(n<. wildbratt

;

;/. I. Lummer ; dial.) om en slags sort suppe

af eddike og blod, kogt paa vildt ell. tamt kød.

Moth.V167. en Suppe, der tilsattes med
Oxeblod og Eddike . . kaldtes „Vildborg".

DagNyh.^*/iol892.2.sp.5. MDL. (u. 2. Lum-
mer;. Feilb. Esp.385. jf. f Harevildbrad.
Moth.H96. Kogeb.(1710).104. -brønd, en.

[Ml] (dial.) naturlig brønd, en Slugt i Mar-

ken Øst for Gaarden, hvor der fra gammel
Tid var en YMhrønd.Aari Skive. 1945.86.
-bak, en. I ) (ænyd. d. s.) steniuk, Capra
iiex. vAph.Nath.VIII.440. Raff. (1784). 485.

2) (sj.) om raaiuk. Ekstrabl.yiol950.9.sp.7.
-bygning:, en. [V7] (biavl.) om biers an-
bringelse af voks paa tilfældige steder i bi-

stadet under en periode med for stærk voks-
produktion. Biavl.92. HaandbogiBiavl.(1944).

10 84. -bæk, en. [V. 7.i] især om sydeuropæiske
forhold: vandløb med rivende strøm (og stærkt

fald) i den regnfulde tid. Hauch.G.52. *jeg
synger om Vaar, mens det bærer mod Høst

|

og alle Vildbække hrusQl Drachm.M.iii. Uss.
AlmGeol.44. -dansk, adj. {dannet som
modsætn. til -tysk; sj.) yderliggaaende dansk
(i national henseende). Dansk, pæredansk
og „vilddansk", det er tre Kategorier; jeg
kan forlige mig med de 2; men den 3die

20 troer jeg kun at kunne bruges under sær-
egne . . Omstændigheder. HBegtr.Christen
Berg.(1896).179. -dyr, et. iglda. wilddiur
(DGL.I.77), oldn. villid^r; jf. vildt dyr u.

V vild 3.1) I) dyr, der lever i vild tilstand;

især om farlige rovdyr. *Han kunde . . slumre
trygt for Fjeldets grumme Yildåyi. Hauch.
G.48. *Skoven,

|
hvor Vilddyret bygger.

Drachm.RR.22. Sikkert er det, at de vildt-

levende Kameler i et og alt gør Indtryk af

30 at være virkelige YHddyr.BøvP.1.489. De
udmagres af Sult og hentæres af Pestglød

og giftig Sot; saa sender jeg Vilddyrs (1871:
Rovdyrs; Tænder og Slangers Gift imod
dem. 5Mos. 32. 24 (1931). i sammenligning:
*De lumpne Lidenskaber dem (o: sig)

\
Paa

Rov som Vilddyr styrte frem.Rahi.Synt.259.

Et Øjeblik stod han og saa paa hende som
et Vilddyr paa sit Bytte. Wied.S.265. Stor-
men som et Vilddyr raser. Bergstrøm.'Ve.72.

40 2) (jf. -basse 2, -bjørn 2) overf.: grusomt,

vildt (V8.6) menneske; ogs. om menneskets

grusomme natur, (vor) Sjæl (er) en Verden
, . fuld af de onde Drifters glubendes Vild-

dyr og af Dydernes hvide Lam. JPJac.1.43.

Han er mere en Ulv end et Menneske, et

rasende YMdyr. ESkram.AY26. Vilddyret i

Mennesket kan være saa godt skjult, at

Ingen kan opdage det, og Ingen aner dets

Tilstedeværelse. Nordsjælland.^'U 1907.1. sp.5.

50 uden åg og pisk vil de (o: masserne) blive

vilddyr, som lægger alt øde.Kirk.VS.lll.

I. Vilde, suist. [ivilo] (jf. glda. (oblik.)

willo, forvildelse (SjT.19), sv. no. villa, oldn.

villa, vildfarelse, blændværk; til V vild; sj.)

i forb. i vilde, i uvished, vildsomhed; vild-

farende. *Jeg løb, som Thyades (o: bakkant-

inder) de løber om i vilde,
|
Naar de opirred

er med B&cchiY'mtræ-st&ng. Rose.Ovid.L129.

*I Vilde (isl. orig.: villu; her vi vanke,
|

60 Det veed slet Ingen om,
|
Hvad Stund han

(o: døden) paa vil hanke. Brandt. (Kirketid.

1854.697).

II. vilde, V. ['vile] -ede. vbs. -elsc

(s. d.). {æda. willæs (Harp.Kr.93), oldn.
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villa; til Yvild; ^7- forvilde, vildne, vildre;

i rigsspr. højtid., især poet.)

1) gøre vild (1), vildsom. I.l) levirke,
at en bliver vildfarende, ikke kan finde

vejen. *Stormen driver,
|
Og Mørket vilder.

Zetlitz.NH.58. *en Tåge,
|

der . . vilder

enhver, som farer iorhi.Blaum.AE.lOl.
\\

i pass. og refl. Moth.V175. *i et dunkelt
Land,

|
Hvor fremmed Vandrer vildes. Ing.

P.55. *Du naar det aldrig! Du er jo vildet!

Aakj.{Foraarsbogen.(1917).9). billedl.: der-
for feylede Hun ey

|
Paa Hendes Himmel-

Stie og Vey
|
Og vildedes som andre. Wadsk.

OverSusannaMohr.(1744).3.sp.2. *naar i El-

skerindens ømme Arm
|
Vort Øie vilder sig.

Zetlitz.Poes.72. *Frants Henrik løfter Buen
|

og griber sin Violin
|

. . hans Feberfingre

vilder sig
|
ad klingre Strålestier.J?ørd.G'Z).2.

II
i forh. m. adv. *I slige Tanker han vildes

ned j Paa en af Ararats flakke Sider. Zetlitz.

11.247. Kampstensstøtter, der — som Vid-

sker i Snefog . . — viser den rette Vej, og
hindrer vejfarende i at vilde sig ud i sumpige
}ln\\eT.Skjoldb.A.27. *Tankerne bliver saa
bange . . |

nu (o: ved midvinter) Solen har
vildet sig hort. Bregend.FiltretHøst.(1937).ll.

1.2) gøre en vej vild (I.2), vildsom. *Et
endnu kun trøst mig tyktes:

|
flux den

fagres fjed at følge . .
|

til de salige sjæles

øland —
I

— og nu vilder du (0: gud) mig
vejen,

|
har mig alle stier stænget,

|
dybt

hvert spor med driven dækket. Rosenb.Sjæ-
lenesØ.(1875).18. Samtidig faldt det paa
med tyk Luft og tæt Taage, der vildede Vej

og Sti for J)a.neme.JOlr.SD.IV27. i pass.:

*Jeg vil frem paa Skovens Stier,
|
hvor de

vrides, hvor de vildes. Stuck.SD.96. *Hvor
Vejen vildedes af hvide Flammer (0: maane-
straaler),

|
snubled han fremad over faldne

Sta,TameT.Rørd.JH.I.123. billedl.: SvOrundtv.
(DgF.III.342). der er få der vil gå den
tornefulde vej, henrevne af tankens stor-

hed følger enkelte efter, men snart vildes

stierne. ^DJør^./.iW.
2) gøre uklar; forvirre. 2.1) berøve en

dømmekraften; bringe en til at fejle; lede en

paa vildspor; forvilde; forvirre; ogs. (jf.

V vild 10, sindsvildet^; berøve en forstan-
den; gøre sindssyg. Moth.V174. *naar hvert
Lys er slukket,

j
Der paa Jorden vilded . .

|

Siælen. Bagges.III.244. vække storm og uvejr

og vilde sine fjenders syn.ADJørg. 1.297. *Nu
vilder <''sagtens atter

|

jert Saar jer Tale.

Stuck.1.298. *8indssygt vanvid
|
har ham

vildet. NMøll.B.63. jf. (som ytringsverbum)

:

„du skal . . nok faa den rødmalede Drag-
kiste .

." vildede han (0: en feberpatient) op.

Bregend.DenblindeRytter.(1927).122. \\ i pass.

Moth.V175. Zetlitz.(Rahb.Tilsk.l795.570). Vi
ville . . afhandle dets (0: modervandets) Nytte,
hvor vi mindre vildede af Gisninger, kunne
overlade os til vore Undersøgelser. Ørs^.iVaf.

/.iS.^*Du, som paa en Tid, da Mange vil-

des,
I

Trolig søgte Ordets Ledetraad. /w^.

RSE.VI.123. *Jeg vildes, jeg segner,
|
det

vorder min Bane. Rich.DM.60. *Hun er vil-

det af Trængslen og døvet af Larmen,
|

hun puffes, hun stødes, hun rendes paa
Armen. Drachm.GG.115. hun fører aldeles

vildet Tale (0: taler i vildelse). Skjoldb.G.56.
Hun . . kan ikke komme paa det, men vil-

des Inelt. AntAnd.L.234. 2.2) w. h. t. ru-

ner: gøre ulæselige ell. ved rettelser give
10 en anden, forvansket mening. *Bavtasten

luder
I

Og bukker for Ælde,
]
Runerne vil-

des,
I
Og Ridserne slettes.Grundtv.PS.IX.53.

han . . skønnede nok, at Runestaven var
bleven vildet, GormdenGamle.(1919) .192

.

3) (sj.) gøre vild, uregerlig, disse magre,
hvide Jomfrusjæle, der som en Flugt af

vildede Duer presser sig imod det sorte

Gitter og raaber: grib os! ud til tænkte,
ædle B.ø^e.JPJac.II.365. *de dunkle Øjnes

20 Gøglen
I
den vilder alt hans Blod. Stuck. II.

225. refl.: Haaret var lige stædigt, og Kam-
men vilde ikke igennem. Haaret rejste sig,

det vildede sig. KMich. (III.Familie-Journal.
^yiil938.8.sp.2).

4) part. vildende brugt (til bet. 1-2) som
adj.: som leder en vild, forvilder en, gør

en ør, uklar olgn. (undertiden vanskeligt at

skelne fra og undertiden skriveform for vil-

dene (se u. V vildjj. det var Alt det, han
30 (0: den afdøde) kunde have blevet . . der nu

førtes frem for Broderen i vildende Skiften.

JPJac.II.14. om han er bleven hjemsøgt af

vildende Drømme, eller onde Vætter have
gjort ham Ska,de.sa.DU.101. nu fornemmer
han . . Afstanden mellem Storbyens vildende
Tummel . . og Skovens lyse Fred. Lunde.
Midsommerbarnet.(1898).158. *Nat kun og
vildende tk^e.NMøll.EL.40. jf.: (herren vil)

lægge et vildende (1931: Vildelsens^ Bidsel

40 i Folkeslagenes M.vind.Es.30.28(Buhl).

III. vilde, V. (ogs. skrevet villej. -ede.

{ænyd. d. s.; afi. af I. Vild; dial.) upers., i

forb. det vilder en, det behager, passer en.

det viller mig så. Moth.V.180. * Viller det hen-

de, i Fjederham . .
|
Hun flyver til Himmel-

bjærgs Tinde. Grundtv.PS.VII. 137. sa.SS.
IV. 105. „Snak lidt med os!" Hun taug ..

„Nu viller det hende ikke," sagde hdin.Blich.

(1920).VII.38. naar det vildede ham, kunde
50 han skjælde og smælde saa forfærdelig.

JySaml.IV.329. (sjællænderen) vil blot, hvad
der „viller" \vdim. Gravl.DFS. 45. MDL. Feilb.

MRasmussen.VendsHerredsFolkemaal.(1948).
256. UfF.

IV. vilde, præt. af ville.

V. vilde, adj. se IL vildig.

vildelig, adj. (ogs. skrevet villelig,

villele^. {ænyd. d. s.; til VI. vild; fungerer

som grundform til vildere, vildest (se VI.

60 vild^- jf. II. vildig; dial.} l)tom person.

I.l) anselig; af god stand; formaaende; vel-

havende. Rostgaard.Lex.V67 c. Korsgaards-

slægten var en villele Slægt. ThitJens.Jydske
Historier.(1916). 39. MDL. Feilb. I.2) som er
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dygtig til sit arbejde, rask i sin færd; dygtig;
om barn: fremmelig; ogs.: fortræffelig; ud-
mærket. Moth.V154. NBlich.VP.167. JPalu-
dan.Møen.II.(1824).264. Eieren . , var en
„villele" Mand og „gemen" mod Alle og
Enhver. BaMd.Sp.20. For Resten var Laust
i mange Retninger vildeligere end Faderen.
Fremfor denne havde han . , Mod og Snille.

Staun.UD.94. Køn var han ikke . . men en
villele Karl til at snakke. Kirk.F.30. MDL. i'o

Feilb. 2) om dyr, ting ell. forhold: prægtig;
flot. Cit.l863.(AHey. CCMøller.(1891).105).
HjælpeO. Det havde været et villele Gilde.
FrPoulsen.VV 22. Feilb. 3) som adv.: godt;
udmærket. JPaludan. Møen. II. (1824). 264.
(sj.) som gradsadv.: meget; vældig. *Han var
en munter og venlig Mand

| og altid så
villele vågen,

|
vant til at styre i Stormen

|

og ro betænksomt i Tigen. Rørd.GK.107.
Vildelse, en. ['vilolsa] flt. -r. (glda. 20

willelsæ, vildfarelse, fejltagelse; vbs. til II.

vilde; ;;'/. Forvildelse)

1) (nusj.) vildfarelse, fejltagelse, fejl i

tekst, overlevering; især (jf. Trykvildelse) om
trykfejl ell. skrivefejl i tekst. Holb.Intr.I.G.^

Bøger, hvilke Lykken
|
Har vogtet med

særdeles Flid
|
Fra Vildelser i Trykken. Falst.

37. de 2 af disse lærde Rabiner har revideret de
andres Oversættelser, at ikke nogle Vildel-

ser .. skulde findes i åen.Borrebye.TF.677. 30

Oehlenschlåger læste sin „Jesus" for. Schle-

gel yttrede sig ikke synderlig, uden naar
han fik en grammaticalsk Vildelse at rette.

POBrøndst.RD .12. rette de mange Vildelser

i den Ghemenske Tryk.Cit.l856.(ChrPed.Y
526).

2) det at forvirre, bedrage. 2.1) f des-

orientering; bedrag, at oprycke eller forfløtte

skiæl, sten eller stage nogen mand til vil-

delse eller skude. Cit. 1723. (Vider.III. 210). ao

2.2) sansebedrag; hallucination. Vildelse . . i

syn. Moth.V174. MO. nu kun hos sprogren-

sere i ssgr. (se Sanse-, Synsvildelsej. Syns- og

Hørelses-Vildelser (Brandes.Shakespeare.

II. (1895). 363: Hallucinationer;. Brandes.
VIII.489.

3) (jf. Højhedsvildelse; det at være forvirret;

(sygelig) tilstand med manglende aands-
klarhed; sindsforvirring; ofte efter præp. i.

Skeer Drab af nogen i Vildelse og Raserj. 50

DL.6—6—17. der meenes, at hun i Vildelse

har taget Livet af sig selv. Liuxd.Dagb.I.401.

denne Kærlighedens frygtelige Vildelse, den
har lammet mine YingeT.JPJac.II.42. Her-

ren skal slaa dig med Vanvid, Blindhed og

Vildelse (1871: Sindsforvirring^. 5Mos.28.28

(1931). spec. (jf. Febervildelse; om tilstand af

uklarhed under febersygdom. NBlich.(DenVi-
borgerSamler.''>/»1824.3.sp.2)(se u. vilds 3). et

voldsomt Feberanfald med Vildelse. Brandes, eo

Br.I.158. *Hans Temperatur var svimlende

høj
I
med Feber-Uro og Brækning; |

der ind-

traf Vildelser. BZawm. AZ?. 232. Emmely var

falden i YMelse.Buchh.FD.243. || snakke

(Feilb. LollO.) ell. tale i vildelse, tale uklart
under sindsbevægelse, vanvid ell. feber; fanta-
sere. Blich.(1920).XII.46. Goldschm.HjUII.
135. KMunk.EI.123.

4) (sj.) ubændighed; voldsomhed; eks-
tase, udenfor Murene .. naaede Jubelen at
arbejde sig op til den fulde, sydlandske Vil-
delse. £fmt7i?asm.Z)L.i(?4. Særlig en Zweitritt
. . havde været præget af Styrke og Vildelse.
FrPoulsen.VV. 22.

vilden, vilden(d)e, adj. se Y. vild
(og II. vilde 4;.

Vild-eng, en. (I, br.) eng, der ikke er
genstand for engkultur. Vanvidet bar hende
. . over Kjær og dampende Vildenge, hvor
den gule Okker sætter Rust om Foden.
Aakj.VB.253.
Vildeniis, et. se Vildnis.

I. Vildep, et. se Vælder.
II. vilder, adj. se VI. vild. Tildere,

komp. af VI. vild.

Vilderede, et ell. (nu 1. br.) en (Moth.
V174. Biehl.DQ.III.91. Ørst.VI.120. Rask.
11.291. NMPet.Afh.1.62. Cit.l927.(Oehl.Poet.

Skrifter V.Topsøe-Jensen.II.(1927).xvii). In-

formation.'y,1950.2.sp.l). [ivil8,re-63] fVild-.

[
I vil-] Rostgaard. Lex. V 66 c. Blich. (1920).
XXXIV 172. Wilst.Il.XVI.v.471. Brandes.
(DetW.Aarhundrede. 1874/75. 120). CMøll.F.
259. SophClauss.K.97. Buchh.UH.71. Isak
Din.FF.148. denne form er nu den alminde-
ligste og optaget som eneste form i Glahder.

Retskr.'(1929). f Vilde-red. JRPaulli.Kan-
dest.E5r). flt. (sj.) -r (Storm.FF.75. SBloch.

Sprogl.317). (ænyd. vilderede; til Y. vild og

II. Rede; jf. vildredig || i alm. spr. især i

forb. i vilderede)

I) (jf. II. Rede 2) (hvad der er præget
af) urede, uorden, kaos olgn. I.l) det for-

hold at forsk, ting, dele er uordentligt sammen-
filtrede ell. indviklede i hinanden, ligger i

uorden, er blandet sammen og vanskelige at

udrede; i videre anv. om uorden, kaos i sager,

tilstande; virvar. Jeg maa bekiende rundt ud,

at hvad vilderede hans Hiemkomst end sæt-

ter mine Sager i, saa vilde jeg dog icke for

meget got hånd skulde blevet hoite. Kom
Grønneg.11.149. ofte i forb. bringe (Lodde.

(Skuesp.IV271). VSO.), komme, være i

vilderede. det eri vilderede for h&m.Moth.
V174. alt er i Yildrede.Rostgaard.Lex.V66 c.

Hans concepter ere komne i Vilde-reede. smst.

67c. *Er Finantserne maaskee
|
I Vilderede?

Hrz. XII. 74. Gaardenes Drift . . var kom-
men i Vilderede. Feilb.BL.214. Garnet er kom-
met i Vilderede. VSO. komme i vilderede,
spec. f; opføre sig slet, umoralsk; komme paa
gale veje. Luxd.FS.57. han blev til et ær-

ligt og skikkeligt Menneske igien, som han
var, førend han kom i Vilderede. smsf.87. 1.2)

(mere) konkr., om genstande, dele, der ligger

kaotisk, uordentligt mellem hinanden, ligger i

urede; i videre anv., om virvar, labyrint af

veje, linier, om kaos, sammensurium af ord,
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begreber, tanker olgn.; næsten kun i forb. m.
gen. ell. præp.-led m. af, *Et Vildereede af

Dædalske Labyrinter. Steners. Ode. 50. Yng-
lingen (hørte) aldrig Ordet Lov nævnes uden
som et Vilderede af Vanskeligheder. ÆrjgfeZsf.

Nat.125. *(jeg) svarer dig
|
Med Orden paa

din Tales Vilderede. OeAL/Yi 73. (dette) Vild-

rede af Touge, Reeb og Linier regjeres af

enhver .. ^ømd.Två.Blich.(1920).XXIV.172.

Naturen syntes at have slynget (hendes haar)

sammen i det mest fortryllende Vilderede

for at umuliggøre enhver konstig Frisur.

Bøgh.UF.1.141. ved at tage fat paa rette

Sted (i en runeindskrift) skaber han Orden
i Vildredet. CSPet.Litt.593.

2) (if. IL Rede 3^ det forhold, at en
person ikke forstaar, er klar over, har
rede paa noget, staar forvirret over for
noget, ikke er i stand til at træffe en af-

gørelse, et valg; ogs.: tilstand, præget af

ukendskab til sagerne, raadvildhed olgn. Som
jeg nu sad i denne Vildereede og disse Be-

tragtninger, overfaldt der mig . . en meget
dyb Søwn. Biehl. DQ.III. 206. Forklar mig
Sagen . .! hjelp mig ud af dette Vildereede.

PAHeib.Sk.1.113. tre uniformerede Herrer

. . bragte Jomfru Mortensen i en mærkværdig
Tilstand af sprogligt Vilderede ved afvex-

lende at tale Svensk, Tydsk og Fransk til

hende. Bergs.GF.11.320. (sygdomsbilledet faar)

Karakter af en agiteret Depression, kende-

tegnet ved voldsom indre Uro og Vildrede.

IbOstenfeld.Lundbye.(1937).206. (han) havde
staaet ganske i Vildrede over for dette Kod af

hans Kød (o: sønnen). Tejn. Der skalvære Op'
rør.(1943). 70. \\ i forb. som bringe, (1. br.)

føre (ChrFlensb. DM. 11.15. Biehl. DQ. III.

78), komme, være i vilderede (med no-

get). Med dette fortrykte Ord kiører Hr. Cri-

ticus saaledes i Ring, at De tilsidst kom-
mer selv i Yi\deTeede.LTid.l756.340. Til-

sidst var jeg aldeles i Vilderede med mine
egne Tanker og med min Beslutning. JEfetft.

Poet.X.48. Geburtsdags-Aftenen (o: kongens

fødselsdag) giver Publicum ingen Mening
tilkjende (i teatret), og derved komme Folk

i Vilderede med deres Dom. ECAnd. Breve.

1.284. det Dobbeltliv, Per levede (havde)

bragt ham . . i Vilderede med Hensyn til

sig se\y.Pont.LP.VIII.161. For ham var

Teatret det virkelige Liv. Hvor han ikke

kunde spille Komedie stod han usikker over-

for Tilværelsen og var ofte i Vildrede med,
hvorledes han skulde gribe den an.IsakDin.

FF.148. Jeg har . . været lidt i Vilderede
med mig selv (o: angaaende trossager).

Pont.LP.17.123. Buchh.UH.71.
Tildernis, et. se Vildnis.

vil<le(r)st, superl. af VL vild.

Tild-far, adj. [-jfa^r, -fer] {jf. sv. dial.

villfari samt sfedn. Villfarahogen (Rietz.808),

Vildfarekær (Stedn.X.173); dannet til fare

vild (se u. V. vUd l.i^; s;'.) d. s. s. vild-

farende 2. billedl.: *Da vogter hånd sig

for Udyders vildfar Vey. Graah.PT. 1.208.

*Hun, som han højest ophøjede,
|

sejled

for vildfar Ymd.ThøgLars.Dagene.(1905).32.
-fare, v. præt. -for ell. (sj.) -farede (Staf-

feldt. D. 11.69); part. -faret. vbs. -else

(s. d.) ell. t -ing (i bet. 2.i: LTid.1746.
708). iglda. wildfaræ, wilfaræ (Fragm.50);

jf. fare vild (se V vild l.\); nu kun i (de

delvis hertil hørende) part. vild-faren, -fa-

10 rende) I) tage fejl af vejen, den, hvis Fod
længe har vildfaret i et dunkelt Øde. Kampm.
ChrIII.170. *fra Himlen en Engel paa
Jordkloden fordum vildfMed.Staffeldt.D.II.

69. *naar i Ørkner Vandrere vildfare. /ngf.Z).

1.246. 2) overf. 2.1) tage fejl m. h. t. anskuelse,

tro, bedømmelse olgn.; fare vild (2). (jeg)

holder . . stift ved dette Principium, hvorudi
jeg meener ikke at kunne vildfare, og om
jeg end vildfoer, saa er Vildfarelsen saadan,

20 som ikke kand andet end være Gud selv he-

ha.gelig.Holb.MTkr.363. Herre ! overtyd Dem,
som vildfare i Troen.Suhm.II.52. holder eder
til det Guds Ord i Skrifterne, da skal I ikke
\i\dfa,re. Grundtv.Udv.III.295. de Faa, der
tidligere have værdiget Sagnet nogen søm-
melig Opmærksomhed, synes reent at have
\Mia.Tet.Schiern.HS.I.42. 2.2) (jf. fare vild

3) fejle i handling; handle urigtigt, de Keyser-
lige (havde) self erkiendt dend U-ræt, hvor-

30 med de tilforn hafde yildi&ret.Slange.Chr

IY663. hvor ofte vildfare ikke de Døde-
lige, naar de løbe imod det foresatte Maal!
Schytte. (Taler paaFr.Vs Fødsels-Dag. (1763).

13). *Ei Ungdom Viisdom følger, vildfare

kan en God.Oehl.XXXI.216. »Naar Mesteren
vildfarer, ham følger Hoben stor. Ing.RSE.
Y15.
Tildfarelse, en. ['vilifa^ralsa] flt. -r.

{ænyd. d. s.; vbs. til fare vild (se u. V vild

40 l.\) og -fare)

1) (sj.) det at tage fejl af vejen, noget
vaad formedelst Vildfarelse i en Mose, blev

(jeg) afvist som Vagabond i det fornemste
Værtshus. Peter Adlers Breve til PVJacobsen.

(udg.l937).32. tilbagevejen (o: gennem en

bygning), som hun gennemfører uden vild-

farelser. HNorlev.L.72.

2) det at have en urigtig opfattelse af en

sag, et forhold; fejltagelse; misforstaa-
50 else; spec. om urigtig anskuelse m. h. t. filo-

sofiske ell. andre videnskabelige spørgsmaal.

just dette sidste, som fremføres meest til

hendes Beskylding, frikiender hende al-

delis. Aa! hvilken grov Vildfarelse ! EoJ6.

Bars.Y.7. Jeg maae rive Dem ud af Deres

j

Vildfarelse. Skuesp.XI.481. disse saaledes i

opdragne, med Vildfarelser og Modsigelser]

opfyldte Mennesker, vilde igien forplante!

deres egne vrange Begreber paa deres
|

60 Børn. Birckner.Tr.108. En af de fordærve-'

ligste Vildfarelser, som herskede i de mere;

uoplyste Tider, og endnu ikke har tabt alt i

sit Herredømme, er Overtroen. Ørs<.//.i45.'

*jeg vil ikke slagtes som et Offer
|
For grum

\
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Vildfarelse. Oe/iL/.26S. I Videnskaben giver
man det Onde Navn af det Falske eller

Vildfarelsen, i Modsætning af det Sande
eller Sandheden. Heib. Pros. 1.41. levede de
end virkelig i en Vildfarelse . . saa tro-

ede de jo dog paa deres Ret. Pont. Sk.
207. Jeg skal nok bringe ham ud af hans
Vildfarelse. y^ O. Martin AHans.TS.77. jf.

Grund vildfarelse. Eeib.Pros.il. 59. Conv
Lex.XlX.173. Brandes.IV. 383. i forb. som
bringe (Holb.Jep.11.3), falde (Moth.V167.
Holb.KR. 111.4. Ørst. 11.145. MO. YSO.),
føre (KoiodA.LovHist.il. 180) ,

geraade
(vAph.(1764)) i en vildfarelse ell. (nu
især) svæve (se II. svæve 3.7j, være i (en)

vildfarelse, i den vildfarelse, at . . olgn.

De er i Vildfarelse. De forstaaer ham ikke.

Biehl.(Skuesp.III,3.125). *I er i Vildfarelse.

Jeg seer med Smerte,
|

I stoler kun altfor

meget paa mig. Hrz.V1.123. han ansaae det
for det Forfærdeligste at være i en Vildfarelse.

Kierk.VI.448. Cit.1883. (SdjyAarb.1904. 89).

II
(især relig.) urigtig anskuelse m. h. t. tros-

sætninger. Vi ere af Gud. Hvo som kiender
Gud, hører os; hvo som ikke er af Gud,
hører os ikke. Derpaa kiende vi Sandhedens
Aand og Vildfarelsens Aand.lJoh.4.6. Holb.

Kh.156. de mangfoldige Vildfarelser (o: i den
kristne kirke), som allevegne ere blandede
med Sandheden. J5as«/i.4aT.222. *„flye

|
Fra

Eders farlige Vildfarelser
|
Til Kirkens Skjød!

— I er —" — „En Kjætter? liiey'' Blich.

JohGray.46.
|| (jf. Normalvildfarelse; jur.)

d. s. s. Retsvildfarelse. den (er) ikke Tyv,
som af Vankundighed eller Vildfarelse om
Gierningen borttager en Andens Ting. iVør-

reg.Privatr.IV.225. Lassen. AO.* 112. over-
vindelig (se overvindelig 2), uovervinde-
lig (Holb.NF.1.8. ;/. uovervindelig 2 slutn.)

vildfarelse, uægte vildfarelse, ubevidst

uoverensstemmelse mellem en persons vilje og

en afgiven erklæring. La$sen.AO.*99. JurO.
(1934).41.

3) urigtig handling ell. handlemaade.
3.1) (nu sj.) handling, der er forkastelig

ell. umoralsk; forvildelse; fejltrin; især i flt.,

om udskejelser, udsvævelser. Himlen har selv

sendt os ham i den høye Tiid, for at om-
vende jer allesammen fra jeres Vildfarelser.

Kom Grønneg.11.205. (han var ikke) af de

Venner, der enten af en qvindagtig Blødhed
eller en nedrig Egennytte styrker et for-

blindet ungt Menneske i sine Vildfarelser.

Biehl.MF.IV316. Skal hun bøde for en til-

givelig Vildfarelse med et heelt Livs For-

tvivlelse? Gj/i6.-SA;.iS2. O kjære Julie! Deres

Kjøns Vildfarelser bringe saa ofte Ulykker

.. i Familiernes Skjød, smst.203. 3.2) (jf.

fare vild 3 u. V. vild l.i ; især bibl.) frafald fra

gud; synd. om jeg end haver faret vild, da

bliver jo min Vildfarelse hos mig selv (1931:

Har jeg da virkelig fejlet, hænger der Fejl

ved mig?). Job.19.4. i det de tale Forfænge-

ligheds stolte Ord, lokke de ved Kiødets

XXVI, Rentrykt "/i 1952

Lyster i Uteerligheder dem, som virkeligen
vare undflyede fra dem, der vandre i Vild-
farelse. 2 Pe«. 2. 25. Afguderiets Vildfarelser
vilde vinde Herredømme i Folket. Mynst.
Betr.1.328. efterat Synden var kommen ind
i Verden, henfaldt Menneskene efterhaanden
til mange Vildfarelser. Za<eA;.^i(?.

vildfaren, part. adj. [-|faJr(8)n] (nu
næppe br. -faret. Oehl.X.194.XXIV. 13. sj.

10 vildtfaret, se udf. 1. 44). intk. -t (JPJac.
1.32) ell. d. s. (attrib.: Tode.I.168. som præd.:
Sotoft.KH.35). {perf. part. til fare vild (se

V vild 1.1^ og -fare; jf. vildfarende)

1) som tager fejl af vejen, farer vild (1).

*Svanhild . . |
Fortvivlet ene . .

|
Blandt

Krat og Grene
|
Vildfaret vanker. Oehl.XXIV

13. *Som to vildfarne Vandringsmænd de
søgte

I
Forgjæves Lye.Ing.P.217. Goldschm.

K.142. *Du (o: Karlsvognen) har fulgt mine
20 Fjed paa den drømmende Hede,

| hvor i

Dalen jeg søgte det vildfarne Lam (jf. u.

bet.B).Aakj.RS.54. I de mørke Tropenætter
er for en vildfaren Rejsende det fjærne Skin
fra en Teltild Redning og Trøst. Østrup.AH.
19. Mange smaa Drenge og Piger bliver under
(forestillingen) vildfarne, de kommer bort
fra deres Forældre. Pol."M942.7.sp.2. jf.:

*Hør Vinden sukke, hør Vinden tude!
|

Vildfaren Sjæl tar paa Vej derude. | Aa,

30 haa, hu.JVJens.C.388. om ting: *Nilfødt

Bølge ej brød, vildfaren fra bugtede Vugge,
|

Ned under Bjergenes Rod at møde sin

Broder i Havet.JMHertz.Isr.191. (hun) for-

søgte ved Hjælp af Haanden og et lille Spejl

at stikke en vildfaren Krølle op under Rat-
ten.BMikkels.TF. 5. en Tilskuer . . sparkede

en vildfaren Bold ind paa Banen. PoL"/»
1941.6.sp.3. billedl: *Hviil dig, at de vild-

farne Kræfter atter |
Kan finde deres rette

40 Vei igien.Oehl.I.319. *naar . . min vildfarne

Tanke vendte |
hjem til mit Hjem. Piow^.

1.194.

2) (1. br.) som har urigtige ell. uheldige

anskuelser, dette Billede af en vildtfaret

Aands Vandring gjennem en Tomhedens og

Ensomhedens Ørk til Paradiset i de Dødes

Rige (i Ing.s „Tankebreve fra en Afdød").

Ing. (Brevveksling ml. Ingemann ogFruRosen-

ørn.(1881).92). Carl Blochs og flere andre

50 udmærkede Maleres Navne . . er lyst i Ban
i denne pietetsløse, vildfarne Overgangstid

(o: 1929).AnnaBloch.FraenandenTid.(1930).

148. jf. vildfarende 2: *Ak, hvor ofte har

jeg (o: en socialist) \
Paa min vildfarne Vei

|

Ikke udbragt et „Leve" for Førerne. „Puf".

III.(1875).127.

3) som er kommet paa afveje; især (relig.):

som er kommet bort fra gud; som er for-

vildet i synd. *Se, jeg er den vildfarne

60 Søn (jf. u. fortabt i;,
|
Som selv sig vil-

de raade |
Og ødte bort sin Arv saa skøn

I
For syndig Lyst og Yaa.de. SalmHj.463.3.

Ødipus,
I

En blind, vildfaret, hidsig, syn-

dig Guhhe.Oehl.X.194. *aUe Laster (gik)

96



1623 vildfarende Tildfarve 1524

vældigt her i Svang;
|
Vildfaren var det

gamle dierve Folk:
|
Det agted Loven ei,

og Lovens Tolk.Søtoft.KH.35. *Hvor sød

er dog den Tale
|
Om Sjælehyrden god,

|

Som . . end fra Himlens Borg
|
Sit Naade-

Aar forkynder
|
For hver vildfaren Synder.

Oldenburg.S. 9. Kristelig Forening til vildfarne

(Krak.1906. 1.150: vildfarende^ Børns Red-
mng.Krak.1901.56. Jeg væmmedes fyrretyve

Aar ved denne Slægt, og jeg sagde: Det er et lo

Folk med vildfarne Hjerter (1871: som farer

vild med Hjertet^, de kender ej mine Veje.

P8.95.10(1931). vildfaren (o: løsagtig) Kvin-
de. BZÆT.

II (jf. u. Faar 1:; vildfarent
fa ar. *De glade Engler Harpen slaaer:

|

Thi o! gienfundet er vildfaren Faar. Tode.I.

168. ingen Sjæl skal gaa fortabt — uden een

Gang at faa en Lektion, som kan belære

det vildfarne Faar om Vejen til Forsoning

og Vrelse. Cronin.Guderneler.(overs.l942).157. 20

jf.:
*Hyrden sit Lam det vildfarne (Brors.

108: Jesus sit Faar det fortabtej har iwn-

denl SalmHj.484. 5.
vildfarende, part.adj. [-ifa^rana] (dial.

-farendes. Skattegraveren.l885.11.180. Kirke-

ligt SamfundsJulebog.1922.78). (part. til fare

vild (se u. V vild l.i^ og -fare ; jf. vildfaren)

1) som tager fejl af ell. ikke kan finde

vejen, farer vild (1); ogs.: som er desorienteret,

ikke kan finde ud af noget; raadvild. Moth. 3_o

V167. (jeg) bad ham at give en Vildfarende

Herberg i sit Hnns. Bagges.NK.381. Den, som
bliver vildfarende paa sin Vei, behøver blot

at aftage et af sine Klædningsstykker og at

vende det, saa vil han strax see, hvor han
er. Thiele.Il1.72. (københavneren) vilde føle

sig vildfarende i Tiden, naar Dagens Frem-
brud ikke længer betegnedes for ham ved
Fabrikfløjternes Signaler. PÆans.ZZ. 4. De
syv (0: danseelever) var vildfarende (0: for 40

forvirret omkring) som en Flok Skader. Bang.
UA.lll. Vejene krydses bestandig . . Flere

Gange maa jeg søge ind i . . en Gaard . .

for ikke at blive vildfarende. Pon^.Z).65. den
danske heltetradition er her ganske vild-

farende i, hvem der er folkets egne forfædre.

AOlr.DH.11.40. Det hænder vel ogsaa i vor

Tid, at et Dyr bliver „vildfarende"; men
man forstaar dog bedre at passe paa sine

Husdyr, end .. i gamle Dage. AarbKbhAmt. 50

1943.65. vildfarende faar, f;//. u. vildfaren

Z) se Faar 1. || om ting: som tager en forkert

retning, kommer paa gal plads olgn. en blind,

vildfarende Stump Bly (0: en geværkugle)

kan slukke ham viå.Goldschm.BlS.III.261.

vildfarende Dokumenter, Papirer, der ved
en Fejl er kommet bort fra deres Plads.

HBrix.AP.II.147. Bøsserne raslede, dybe
Suk, vildfarende Eder, Stilhed. JesperEw.PF.
101.

2) (jf. V vild 1.2 ; nu ikke i rigsspr.) især

om vej, omraade: som er af en saadan karak-
ter, at det kan faa en til at fare vild; vild-

som, de kand giøre ham tusinde Fortræde-

ligheder, de kand føre ham paa vildfarende

Yeye.Mossin.Term.449. *reent dog Naturen
fornegter sig ei,

1 Tidt vender den om paa
vildfarende Yei.Oehl.XIX.249. den mile-

lange, hemmelighedsfulde Grib Skov, om
hvilken Egnens Folk siger „den er saa vild-

farendes den Skov.'' KirkeligtSamfundsJule-
bog.1922.78.

3) overf. anv. af bet. 1. 3.1) om person: som
fejler, kommer paa afveje; især: som afviger

fra det rigtige i tankegang ell. handlemaade.
vi vare fordum uforstandige, ulydige, vild-

farende. Slaver af Begierligheder og mange-
haande Lyster. Ti^. 3. 3. Videre kiendes en
rett Philosophus . . af sin Sagtmodighed og
Medlidenhed mod YMiarende.Holb.Hh.il.
476. (han oversendte) en omstændelig Skil-

dring af (sin vens) Gemalindes Levemaade,
for . . at bringe den Vildfarende paa den
rette Vej, og undgaae en fuldkommen Ægte-
skabs-Skilsmisse. Blich. (1920). XII. 122. Jeg
svarede ham, at jeg ikke . . kunde . . frafalde

min kristne Tro for hans Skyld; jeg ansaa
ham for wilåtarende.Birkedal.0.1.134. Vi vare

affaldne og blevne vildiarende. Alterbog.422.

3.2) O om forhold, især lære, spekulation,

anskuelse olgn.: som afviger fra det rigtige;

urigtig; fejlagtig; ogs. (især tidligere): som
vildleder, bedrager et menneske, dend alminde-
lige vildfarende meening, at de (0: kamæ-
leoner) skiffter farve efter hver ting. JJuel.20.

Den vildfarende Samvittighed er Menneskets
Skønsomhed, tagende det som vrangt er

for ret, og indskydende os at giøre og lade

det som ikke burde giøres eller lades. Holb.

NF.I.4. det gamle Menneske forderves ved
de vildfarende Lyster. Ruge. FT. 184. Vild-

farende Lære er i Kirkerettens Sprog den
Religionslære, som ikke stemmer med den
i Staten hærskende Religion. Baden.Jwr O.

Tanken er maaskee endda ikke saa vildfa-

rende. Pa«M./L.//.559. Dette (0: at P.Schu-
macher vandt kongens gunst ved at holde en

latinsk tale) er enten helt grebet ud af luf-

ten eller en vildfarende fortælling. ^DJørgf.

G.I.162.

t Vildfarenhed, en. (ænyd. d. s.) til

vildfaren 2 (ell. vildfarende S.i). Adskillige

andre saadanne Exempler anføres paa (ja-

panernes) Ædelhiertighed, hvoraf sees deres

Vildfarenhed, som meene at Europæer have
opsluget ald Dyd. Holb.Ep.Y104.
Vild-fart, en. (l.br.). \)'(jf.-iærd 1)

rejse, hvor man farer vild, flakker om. *nu
troer jeg forvist, at vi atter paa Vildfart

|

Hjem maae tye.Wilst.Il.I.v.59. sa.Od.XIII.

V.5. billedl.: Tankerne fløj . . tidt paa Vild-

fart fra Dogmatik og Exegese.PHans.(Biogr
Lex.XIX.75). 2) (jf. -færd 2) tøjlesløs, let-

sindig færd. Vi ser Studenternes natlige Vild-

farter, naar de røver paa Kul- og Brændsels-

pladserne eller forlokker hverandre til Utugt.

VVed.BB.386. -farve, en. (zool.) vekslen i

farve i pattedyrs haar fra grund til spids, som
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danner et iaandformet mønster i haarlaget
(„agutimønster"), og som er karakteristisk for
vildtlevende dyr i modsætn. til tamdyr. Lie-
berkind.DYX.20. DJagtleks.253. -farvet,
adj. (zool.) til -farve. Boas.Zool.*106. Danm
Pattedyr.385. -fremmed, adj. ['viriffgmaS,
ogs. 'viliffBraaaj (1. br. vildt-. Ing.LB.III.
44. HCAnd.(1919).IY16. Bergstrøm.KD.104).
(ty. wildfremd; vistnok dannelse af lignende
art som døvstum, rødgul osv. (svarende til i"o

forb. vild og fremmed (se u. Y. vild l.i^, ty.

wild und fremd^- jf. -gal, -tosset; senere har
1. led faaet rerit forstærkende bet. (jf. Y. vild

9.3^ II
grænsen ml. vildfremmed og vild

fremmed (u. Y vild 1.3^ er flydende og delvis

kun af ortografisk art) i) om person. I.l)

som hører hjemme i det fremmede ell. staar

helt uden for en kreds af mennesker (paa et

sted, i et fællesskab, spec. i en familie) og

(jf. bet. 1.2^ slet ikke kendes af disse ell. 20

kender dem. Af en Blodsforvandt formodis
et bedre Hiertelag end af en Vildfremmed.
Nysted. Rhetor.45. vort Nordens Kamp paa
Liv og Død med de vildfremmede, med Vild-

tyskerne. (?rttndfo.C7d?;./Z.32i. Ogsaa jeg skal

prøve Lykkens Spil, og æde mit Brød blandt
YikUremmede. Blich.(1920).Vn.33. at være
kommen nogle faa Gange i en Familiekreds,

blot saa ofte, at man ikke længere betrag-

tes som Yilå-Fremmeå.Heib.Pros.VIII.447. 30

Thomas følte sig vildfremmed (o: i Stu-

denterforeningen). Schand.TF. II.55. mine Pi-

ger regner mig for en fremmed, vildfremmed
(1871: en Udlændinge er jeg i deres Øjne.

Job.l9.15(1931). 1.2) som man aldrig har
set før, slet ikke kender noget til ell. har

stiftet bekendtskab med; ofte i forb. m. hens-

obj. ell. præp.-led m. for. Jeg kjender ham
aldeles ikke; han er vildfremmed for mig.

Heib.TR.nr.50.10. Der var en Menneske- 40

sværm paa Banegaarden, da vi ankom ved
Aftenstid. Det er underligt at komme, saa-

ledes ventet af Vildfremmede. Brandes.Z.
148. Gardinet var ikke rullet ned, og en

vildfremmed Herre, der gik forbi, nikkede

ugenert ind til hende. Breum.HH.lOl. 2) om
ting ell. forhold: som man slet ikke kender ell.

er fortrolig med, ell. som man slet ikke føler

sig hjemme i; især om sted: som ligger borte

fra ens hjemsted, og hvor man ingen kender 50

og ingen kender en. Alt det jeg søgte, var mig
saa vildfremmed, som alt hvad jeg s&ae.Ew.

(1914).IV248. Vi . . vilde spørge, hvor vi

kunne boe, i denne vildfremmede By. Oehl.

Oberon.16. et vildtfremmet Land. Bergstrøm.

KD.104. uden Faderen vilde Verden være

vildfremmed og tom, intet Hjem men en

vindaaben Markedsplads. Roos. Jakob Knud-
sen.(1918).63. jf.: det vil være bedre for

mig at komme ud i Vildfremmedheden eo

(o: blandt lutter fremmede). Vejrup.KM.121.

•tngh en. (^Ma. wilfughl (DGL.I.77), jf.

oldn. villifygli) I) vildtlevende fugl. Moth.V
168. NaturensV.1944.411. ErlKrist.OM.22.74.

i sammenligning: jeg er ligesom de andre
Vildfugle . . jeg synger bedst, naar Solen
skinner. HomoS.OL.201. Som en fangen Vild-
fugl saa han opad efter Udvej.ErlKrist.MM.
56.

II
hertil Vildfugle-!rø (Pol.^'''il942.18.sp.

4), -unge (JKamp.DF.56), -æg (NaturensV.
1944.411). 2) (jf. vild fugl u. Fugl 3; overf.:

person, der lever et frit, ubundet ell. (sjæld-
nere) tøjlesløst liv. Moth.V168. ved hendes
(0: gudmoderens) Død var stakkels Ella kom-
men ganske i Vildfuglenes (j: natmands-
folkenes) Magt og havde maattet flyve om
med dem.Thyreg.BB.Y218. En Omstrejfer-
Natur, ligesom jeg selv. En stolt Vildfugl.
Pont.F.1.269. -færd, en. (l.br.). I) d.s.s.
-fart 1. Mads (kunde) ikke dy sig for siden
at fortælle om Svennings natlige Vildfærd.
Staun.UD.13. 2) (jf. -i&rt 2) tøjlesløs, gru-
som adfærd. *tale Voldsomhed og Vildfærd.
EBrand.J.163. I. -føre, et. (sj.) d.s.s.
Uføre. Mod Øst derimod er der kun Vild-

føre og høie BieTge.Hauch.II.334. billedl.:

den Fare . . som havde ført ham ud i et

Vildføre af Brydninger.NSvends.H.119. II.

-føre, V. [-jføJra] vbs. -else (s. d.). (ænyd.
d. s.; jf. føre vild u. Y. vild l.i ; især O)
I) (sj.) d.s.s. -lede 1. *vildførende Irlys.

JMHertz.Isr.180. *den Vågne ser Vei,
|
var

han vildført af Tågen. Rørd.B.85. billedl.:

Den tavse Slave bøjer sig og lægger Panden
mod det hårde Gulv for ikke at vildføres i

hendes bundløse Øjne, for ikke at spejde

sig gal efter et Genskær af sit eget usle Selv

i hendes Pupil. TomKrist.LA.86. 2) d. s. s.

-lede 2. Amberg. så vildført er verden, utro

mod Gnd. FrHamm.EK.112. af lutter Frygt
for at blive holdt for Nar, vildførte han
ikke blot Andre (Brandes.RS.373: førte han
ikke blot Andre bag Lyset^, men bedrog

sig selv for mangen , . Livsnydelse. Brondes.

VI.225. *du skreg, du raabte, vildført af

din 'ila.rme.AaHermann.(Pol."/7l913.2.sp.2).

hendes Angst havde vildført hendes Tanker.

OlesenL0kk.NH.il.47. præs. part. som adj.:

denne Udviklingsgang . . fandt (man) falsk

og yildiørende. DUgeskr.11.45. Derfor sender

Gud over dem en vildførende Magt (1907:

kraftig Vildfarelse^, saa de tror Løgnen.

2Thes.2.12(1948). perf.part. som adj.: *De
skaanede Borgerblodet |

I den vildførte By.

PMøll.(1855).I.120. I dækkede over den

Stakkel, der ud af et vildført Sind nær havde

gjort sig selv til Morder. ErlKrist.S.100. Det

var trist at have en halvslap og vildført Søn

som Sørgen. JacPaludan.TJR.309. -førelse,
en. [-|føJralsa] {penyd. d. s.; vbs. til føre vild

(se u. Y. vild l.i^ og -føre; sj.) I) til -føre 1.

han (er) af et . . Snefog under Vejs saaledes

blevet overilet og forvildet, at han i saadan

Vildførelse har maat sætte Livet til paa

Marken. Cit. 1 764. (J C Jessen. Slagelse Herreds

Skolehist.(1942).91). 2) til -føre 2. Amberg.

(Monrad) vidste ikke drøje Ord nok . . til

at betegne, hvad han . . måtte betragte
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som en Forfalskning af Målene, en Vildfø-

relse ad Bønnens Yeie. Blaum.Sk.lOO. Han
vidste noget om Menneskets Afmagt, og

med al sin digteriske Skønhed og sin dybe

Fantasi og Skuen var Romantiken derfor

en Vildførelse. Hal Koch. Lidt af hvert (1940).

149. -forer, en. (sj.) d. s. s. -leder, (et Mad)

skal være en Vejleder eller en Vildfører i

Tidens og Livets, i Samfundets og i Aan-
dens Spørgsmaal. FrejlifOlsen.Enkih.Journa-

list.(1922).22. -gaas, en. (ænyd. d. s.; jf.

-gase samt vild gaas u. V vild 3.1 ) I) \ gaas,

der lever i vild tilstand; især om graagaas,

Anser cinereus. Pflug.DP.37. Det var en her-

lig Jagt, sagde Manden, han reed fyrgetyve

Mile efter en YMgaas.PAHeib.Sk.III.46.
*Der dukked vi os ned, som Vildgæs i en

Sø.Oehl.I.199. Danm Fauna. XXIII. 195.
||

talem. han (ell. det) er fløjet ('bort ell.

f af^ med vildgæssene, han (det) er Uevet

fuldstændig hørte, forsvundet; spec.: han er

forduftet, stukket af ell. (1. ir.) død. Hånd
floi af med vildgessene (o: er død). Moth.

F246. hånds Daatter Dorimene, som er mig
betroet til Opsyn, er fløyen af med vild

Gæssene. JRPaulli.SB.88. „Har Du mistet

Din Qværsæk Sancho?" sagde Don Quixote.

„Ja; den er fløiet bort med Vildgiessene,"

svarede SdLncho.Biehl.DQ.I.164. *Kongen ..

som løber gal ved mørke Nattetide
|
Og

raaber paa en Pige, som for Aar og Dage
siden |

Med Engle og med Vildgæs fløj (o:

døde). JPJac.1.324. de Penge, der var tjent

forrige Sommer, de vare for længe siden

fløjet med Vildgæssene haifior. JHelms.G.90.
Feilb. UfF. jf.: At ville flyve med Vildgæs-

sene (o: leve i eventyr og fantasier) har jo

desværre altid været vor Nationalskavank.

Pont.LP.*I.295. se (kigge) efter vildgæs-
sene, (især dial.) staa og glo, falde i staver.

S&B. UfF. jf.: at staae paa Valdbybakke
og see efter Vildgæssene. Zier&.TT?. man skal

gaa længe bag efter en vildgaas, før man
finder en strudsfjer, se Strudsfje(de)r. || her-

til Yildgaase-jagt (S&B. (sj.) i videre anv.:

mislykket ekspedition olgn. Mohr & Nissen.

Ty.-da.Ordbog.I.(1900).360), -storm (d.s.s.

Gaasestorm. Fleuron.(BerlTid.^y»1924.M.7.

sp.l)), -æg (NaturensY.1944.411). 2) (jf. Gaas

2.1 ; sj.) nedsæt, betegnelse for ung pige. See

til den Vildgaas! hun vil ogsaa raisonnere.

Erz.XYIII.51. -gal, adj. [8] vist alm. ud-

talt m. lige stærkt tryk paa begge led. {vel

lignende dannelse som -fremmed og de der

nævnte ord; jf. vild og gal u. V vild 8.1

;

især dial.) I) (jf. -tosset^ vild og gal; gal,

ude af sig selv af vildskab. En vildgal, nøgen
Mænade er sprunget op paa en Kentaurs
'R.yg.JLange.MF.128. hos hans (o: Grundt-

ivgs) Disciple blev det (o: det grundtvigianske)

til noget maniereret noget, og vi se nu paa
de vildgale, hvor det ender. OMøll.(OMøll.
&SkatRørd.Brevveksling.II.(1916).217). UfF.
om dyr: bissende Kalve, vildgale Faar og

Heste der vilde hide.Gravl.T.34. om hand-
ling, bevægelse: af Sted gik det over Stok og
Sten. Jeg holder ikke rigtig af denne vild-

gale russiske Fart.ThorLa.LB.13. 2) aldeles

forrykt, taabelig. Det vildgale ved ham (o:

en fisker) var, at han mest gik paa Jagt —
til Tider baade Dag og Nat. Gravl.Øen.7. De
skal faa dem begge for 10 Kroner, svarede
jeg. — Hør, min Herre, er De aldeles vild-

10 gal! skreg han o^.Olf Jespersen. Oplevelser.

(1930).68. -gang, en. [VI.2] (jf. gaa vild

(u. V vild l.i); især hos sprogrensere) irgang;

labyrint. Molb.HO.300(u. Labyrinth^. Pyra-
midernes Indretning . . Gravkamrenes Vild-

gange. Heliodoros. Pigen fraÆthiopien. (overs.

1893).76. Ved forsætlig indrettede Vildgange
nødes Fiskene til at samle sig i bestemte
smaa, tæt lukkede Rum, hvoraf de let kan
oiptages. BM0ll.DyL.il1. 198. billedl.: gien-

20 nem Livets underlige YUdgange. Molb.UV
dedic. Hauch.III.150. alle hine Sindstilstan-

des Vildgange (Brandes.RS.395: Labyrinthj.

Brandes. VI. 237. Diplomatiets Vildgange.

AFriis. Bernstorff og Guldberg. (1899). 27. hun
rettede sig, når det lysnede i den yderste

ende af en stilistisk vildgang (0: i Ciceros

latin). Hjortø.LT. 157. -gase, en. (l.br.)

vildgaasens han. HCAnd.(1919).II.60. VSO.
-gast, en. [V8] (sj.) vild, ustyrlig person.

30 hun (havde) vel ogsaa nu slaaet den Vildgast

af Tankerne. Staun.UD.20. -geni, et. [V8]
(sj.) geni, som sætter sig ud over hensyn, reg-

ler olgn. ben fine og dannede Verden leer af

et Brud paa dens Ceremoniel og Etiquette,

men Vildgeniet leer af selve dette Cere-

moniel. Brandes.ÆsthetiskeStudier.(1868).133.

-gris, en. (zool.) vildsvinets unge. Lutken.

Dyr.152. Lieberkind.DVXII.77 . -græs, et.

(sj.) vildtvoksende græs. en Landevej, hvor

40 al Dagens Færdsel . . træder alt Vildgræs

og alle Blomster ned. Jørg.LT.182. han (fik)

Øje paa Vildgræsset og Sivbuskene, som stod

der Tue ved Tue.Søiberg.FLP.221. ||
(no.

villgras; jf. -straa; om no. forhold) græs, der

(fortryller og) forvilder en. *vogt Dig, Hal-

vor, for Dvergens Svig,
|
Naar Maanen blin-

ker paa Stien!
|
Ja vogt Dig, vogt Dig!

og tro Du mig,
|
Der voxer Vildgræs paa

Lien. Hauch.SD.1.290. Veduskogin — Trold-

50 skoven — Skoven, hvor man kommer ind,

naar man har traadt paa Vildgræs, og som
man sjældent kommer ud af igen. Jørg. Liv.

1.139. -gær, en, et. (fagl.) d.s.s. vild gær

(se u. Y. vild 7.2;. Bryg.(1941).16. -hand-
ler, en. se Vildthandler.

O Vildhed, en. fit. -er (se let. 8j. {ænyd.

d. s.; til Y. vild) det at være vild; vild tilstand;

ogs. om udslag heraf.

1

)

til Y. vild 2. man har seet . . endog de

60 mest polerede Nationer, forfalde til Bruta-

litet og Yildhed. Holb.LSk.II.3. han besad

. . Hedenskabets hele Vildhed og Raahed.
Molb.DH.II.13. Blich.(1920).VII.197.

2) til Y. vild 3.1. Over alle Dyr, der leve
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i deres Vildhed og Frihed . . øves Jagt-
rettigheden. Schytte. IR.II.306.

3) til Y. vild 4.1. *Jer, I Planteskud, som
nu saa yppigt prange,

|
Jer planter snart

jeg om i Havens lige Gange!
|
Der skal

blandt mine Træer I lære Symmetri,
|

Til

al jer Raahed og jer Vildhed er forbi. PaZJf

.

Dryad.40.

4) til V vild 6. i Amerika, naar man nær-
mer sig til den Grændse, hvor Cultur og lo

Vildhed berøre hinanden. £foMc/i.77.72. 360
Tønder Land ere . . revne ud fra deres
forrige Vildheds Tilstand, og indtagne un-
der forstmæssig Behandling. Rawert&Oarlieb.
Bornholm.(1819).204. *Liv der er i Fjeldets
Ni\å\\Qå.Winih.I11.31. Landskabet er paa
mange Steder storladent skiønt i sin Yi\å-

hed. JLHeib.It.18.

5) til Y. vild 6.2. * Havet, der larmer i

YMhed.PalM.Dryad.62. Kierk.lV.19. 20

6) til Y. vild 8. 6.1) til Y. vild 8.1 og 3.

min Ungdoms overordentlige Vildhed og
ugudelige Kunstdommere har til denne Dag
været mig vigtige Hindringer (0: som dig-

ter). [Lyche.] MineHændelser.(1786).100. Jeg
fandt . . hos de Dandsende . . Raskhed uden
YMhed.Molb.BfS.1.28. *Da stormed i Vild-

hed Hjertets Sl&g.PalM.(1900).I.221. Vild-

hed i Adfærd og Vdtryk. JLange.BM.11.25.
hun elskede med en Vildhed, der ikke var 30

af hende selv.JPJac.n.l70. || om handling.

den højre arm, som han engang havde fået

lov at se bar, efter at han havde lovet ikke

at forgribe sig på den med kys eller anden
yildhed. Hjortø.TO.87. 6.2) til Vvild 8.6. udi

Tapperhed seer jeg intet andet end Vildhed.

Suhm.(SkVid.X.47). »Krigens blodige Vild-

hed
I

Maled' endnu sine haarde Træk
| I

Nattens ustadige Stilhed. Hr3.D.II.117. Jeg
havde i lang Tid en nubisk Kat, men be- 40

stræbte mig forgjæves for at tæmme dens

Yildhed. Brehm.Patted.176. Forfølgelserne tog

til i Vildhed og Udstrækning.GBang.EK.I.
298. \\ om blik, aasyn. *som et Rovdyrs Blik

var Kains Blik! | Den samme Vildhed, som
og Dyrets fik. PalM.VIL62. Flere kom med
Økser paa Nakken og Vildhed i Ansigtet.

Reiserer.KG.16.

7) til Y. vild 9.1. *En ubetinget Lydighed
hun (0: en kvinde, der er skuffet i kærlighed) 50

lover,
I
Og derved kom Fortvivlelsen hun

over.
I
Hun saae den under sig i al dens

Vildhed,
|
Hun følte Frygten for dens Af-

grund endt. PalM.^V.112. *den dulgte Har-
mes Yildhed.Kaalund.EE.43. *Aah, Elskov,

stærk som Døden er din Yildhed. KMunk.
Tempelvers.(1939).48.

8) til Y. vild 10. jeg (kom) et Par Gange
aldeles i Feher-Yildhed.HCAnd.BCÆ.II.87.

II om persons udtalelse, i hans Foredrag blev eo

udkastet mangen en Tanke . . som i enlig

Majestæt omgiven af Vildheder og Naivi-

teter tog sig .. tiltalende ud.EWulff.DR.
330.

Tild-hest, en. (jf. -hoppe samt vild
hest u. Y. vild 3.1 ; zool.) betegnelse for hesten
i dens oprindelige, vildtlevende tilstand, Equus
ferus. Sal.XVL670. Lieberkind.DVXII.337.

t -hjernet, adj. [V8 og 10] (jf. -hovedet,
-sindet^ dels: afsindig; dels: uregerlig. Moth.
V168. Høysg.S.337. -honning, en. (jf.
vild honning u. Y. vild 3.2 ; sj.) honning af
vilde bier. Moth.V168. Surmælk og Vildhon-
ning skal være hans Føde (1871: Han skal
æde Smør og Honning). Es.7.15(1931). -hop-
pe, en. (jf. -hest; sj.). Hun er . . at se til

som det skøreste Porcelæn, men hemmelig
stærk, som en lille Vildhoppe fra Steppen.
JVJens.Darduse.(1937).28. -hoved, et.

[V8] (1. br.) vild, ustyrlig person. Jacobiner-
clubben . . aabnede snart . . sine Dørre for

Hovedstadens, og Frankrigs, og tildeels Eu-
ropas Vildhoveder, og Blodmænd. iEoW.For^.
1.391. I vore gale Tider kan et ungt Vild-

hoved let forløbe sig. Ing.EM. 1.172. Levin.
(„Talespr."). -hovedet, adj. [V8 og 10]
(ænyd. d.s.; til -hoved; 7/. -hjernet, -sindet)

I) (nu l.br.) vild (8); ustyrlig. Moth.V168.
det var en ilde optugtet Knøs . . en vild-

hovedet Knægt. Luxd.FS.48. Bagges.Arrest.6.
Han beskrev Drengen . . som meget overgiven
og lystig, eller, som han udtrykkede sig,

„rigtig vildhovedet". Winth.VIII.137. 2) (sj.)

afsindig; taabelig. en vildhovedet Sværmer,
der sætter sine egne luftige Indbildninger

høit over Erfaringens ædrue, paalidelige

Yidneshyrd.Grundtv.KG.5. -had, en. (nu
oftest Vildt-, se ndf.). (efter ty. wildhaut;

jf. -læder; fagl.) betegnelse for oksehud, der

faas fra oversøiske pladser, især Sydamerika
(mods. de saakaldt tamme huder af europæi-

ske di/r, jf. tam sp.728"^). S&B. Vildt-.

JHjorth.Varelexikon. (1883). 316. Sal. IX. 72.

VareLMI.315. -hund, en. (jf. vild hund
u. Y. vild 3.1; zool.) betegnelse for vildtlevende

hundearter. Brehm.Patted.240. SaU.259. Vort

Hj.III,4.4. -høne, en. (zool ) især i flt.,

om vildtlevende hønsearter. NaturensV. 1944.

412.
II t fasan. Moth.V169.

I. vildig, adj. f'vildi, nu mindre br.

'vili] (ogs. skrevet villig^, (æda. wildigh; til

1. Vild; jf. uvildig; især jur., 1. br.) om per-

son (især dommer ell. vidne): som i en sag

er paavirket af personlige forhold ell. inter-

esser; partisk. Villige Vidner, saasom: Hus-

bond, Hustrue, Børn, Tyende, Søskinde, eller

lige saa nær besvogrede, skulle ej ansels.

DL.1—13—16. „Ei Du Slyngel, har Du ikke

spiist min Mad." .. „Hør Herre! uden at

bruge min Mave til Vidne, som maaskee

kunde ansees for et villigt Vidne, maae jeg

forestille tvende Ting.''Wiwet.D.30. de nye

Skattelove . . gav os til Pris for „vil-

dige" Mænds Forgodtbefindende. FoW Land.

"/iil904.1.sp.5. Det vil sikkert falde selv

en vildig Dommer vanskeligt at finde an-

det at hænge sin Hat paa end det (i dig-

tet) forekommende Rim Maj—Vej.A^aiTtd.
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"/il919.M.3.sp.l. II
hertil Vildighed. Lan-

geiek.SA.33.

II. Tildig, adj. (ogs. villiff, vilde, ville.

Junge. FCLund.Thorseng.(1823).106. FDyr-
lund.Uds.60). {til VI. vild; ?/. vildelig; fun-
gerer som grundform til vildere, vildest (se

VI. vildj; dial.) I) formaaende; velhavende.

Rask.FynskeBS.68 (sjæll). MDL. 2) dygtig;

rask. Slagsmaalet blev omtalt vidt og bredt,

og Poul blev overbegrint for det Livfuld,

han havde faaet. Thomas var en ville Karl.

JVJens.HF.129. *Ionernes Hærgud tog dem,

I

væbnet med Skibe vog dem;
|

vildig i

Dyst
I

han mejed den natlige Ager,
|
den

usalige Kyst. NMøll.Pers.51.

Tild-inde, en. (su. vildinna, ty.wildm;
sj.y d. s. s. -mandinde. man (tænkte) i hende
(o: en indiansk prinsesse) at forefinde en
Vildinde, hvis . . Opførsel vilde tiene alle

til L8itteT.Kraft.VF.129.

Tilding:, en. ['vilen,] flt. -er (Haven.
1926.174.sp.l). 07. engr.wilding; til Vvild;
sml. Vildling samt u. V vild 4.1 ;

gart., 1. ir.)

d. s. s. Vildstamme. Levin. Pol.*^U1911.4.
sp.6. Haven. 1926. 173. sp. 2. Lunde. Fynske
Digte.(1926).7L

Vild-kalk, en. [V7] (fagl.) kalklig-

nende variation af flintesten, der som regel

forekommer i forbindelse med kalksten. Tekn
Leks.1.596. -kat, en. (^Zda. wilkat; jf.v'ilå

kat M. V vild 3.1 ) I) (zool.) kat, der lever i

vild tilstand; især om den europæiske kat

Felis catus. LTid.1726.690. Brehm.Patted.173.

Der mødes Sjakal med Vildkat (1871: Ør-

kens Vildt og Ulve skulle møde hverandre^.

Es. 34.14(1931). i sammenligning: hun hvæ-
sede ad ham ligesom en Vildkat i Skoven.
Hauch.Y.264. Han, paa sine bare Fødder,
klatrede behændig og let som en Vild-

kat. Tretow-Loof.PaaJagt i Rumænien. (1904).
13. 2) (jf. -basse 2, -bjørn 2) overf.: uregerlig,

overstadig person; nu især: vildt, ustyrligt

ham (navnlig: pigebarn); ogs.: vidtløftig per-

son. Amberg. Drengen løb strax til, tog Mo-
derens Haand, svajede den frem og tilbage,

og begyndte at danse afsted med hende.
„Stille, Du Vildkat!" skjændte hxin.Blich.

(1920).XIII.58. Hun har vist sagt, jeg

(o: en ung mand) var en Vildkat, og forfløien

og letsindig. Hrz.L306. Frøken Vildkat. J?/io-

den.(bogtitel.overs.l911). Hun var en vilter

Tøs, „en Vildkat", som Moderen kaldte

hende. TomKrist.SE. 74. -klo, en. fVildt-.

DJagtleks.1374). (fagl.) negl paa hunds bitaa.

PoV/,1944.20.sp.6. -kløve, en. [V7] (jf.

dial. vildklov i sa. bet. (Feilb.); fagl.) kløv

(IVl), der giver uregelmæssig kløvning. Gra-
nit uden Skører ogNi\d\i\øver.Beckett.(Kbh.s

Raadhus.(1908).49). -krat, et. (-f Vildt-.

se ndf.). (jf. -skov; 1. br.) vildtvoksende,

uigennemtrængeligt krat. *I Haven . . |
Var

Qvist og Stamme, Busk og Træ,
|
Længst

til et Vildtkrat (PalM. Ungdomsskrifter.'II.

(1870).232: Vildkrat; voxet op (PalM.Poes.

11.196: Nu voxed vildt tilsammen opj.

PalM.Ungdomsskrifter.il. (1859). 80. Evripi-

des.Skuespil.n.(overs.l875).14. den uende-
lige Ødemark, grænset af Vildkrat. /Berend-
sen.Brandes i Tidens Strøm. (1927). 49. -lap,
en. (-f -lappe. Moth.V170. Skuesp.Y.423. jf.

ville L&pipe.Cit.ca.l750.(NkS2°493b.ll3; se

u. I. Spøg 1.2^. (dial.) -lapper. Feilb. (u.

-lap;, hertil flt. -lappere. Bergstedt.UK.109.

10 Feilb.). {ænyd. d. s. (i bet.: beboer af Lap-
land), jf. SV. dial. villilapp, ustadigt menneske)
I) (nu især dial., jf. „T&lespr."Levin.) (ung)
ustyrlig person, vildkat (2). Moth.V170. „jeg
besidder Rigdom nok ved at eie hende." —
„Ja, det er den gamle Sludder af en ung
\i\dlaTp."Biehl.(Skuesp.VI.317). Regina, en
god ubetydelig sytten Aars Vildlap. iEfl/i6.

ProsF.II.82. den Ældste (o: dreng), letsindig

Vildlap som han var, erholdt ingen (flids-

20 præmie). Blich. (1920). XXVIIL25. Hun er

fem-sex Aar ældre end Niels og skal være
en grumme Yi\dla,p.Staun.UD.282. (faderen
kom) for at undersøge, hvad det var for

en Vildlap, Pigen . . interesserede sig for.

Larsen-Ledet.LK.IY195. 2) (jf. -smakke; be-

tegnelse for hest. Rostgaard.Lex.V65 c. 2.1) (jf.

-mær; foræld.) brugshest, som om efteraaret

sloges løs paa marker og i skove og om for-

aaret indfangedes i halvvild tilstand. Feilb.

30 2.2) i folkeeventyr betegnelse for vilde heste,

som spændes for en pigtønde med den dømte i.

SvGrundtv.GlM.51. ridder Rød påstod, at

den fremmede . . burde sættes i en spiger-

tønde med fire vildlapper for og så blive

stræntet til alle fire verdenshjørner. Xnsi.
Da.folkeæventyr.(1888).112. -lede, v. f-,le?-

ba] præt. -te ell. (nu 1. br.) -ede (jf. MO.);
part. -t ell. (nu 1. br.) -et (CBernh.II.294.
Johs Steenstr.MinVirksomhed.(1934).19). vbs.

40 -else (Kierk.VII.106.VIII.42. Brandes.IL
380 (sa.Kierkegaard.(1877).229: Mystificatio-

nen;; ell. (l.br.) -ning (Tilsk.1921.1.210). (jf.

lede vild (u. V vild l.i;, vildføre, mislede).

I) (nu 1. br.) bringe til at tage fejl af vejen;

føre paa gal vej, vildspor. Sportsleks.II.669.

iilledl.: *Vildledes, vakle stundom deres (o:

den afdødes slægtninges) Fied,
|
Da seer jeg

(o: den afdøde) op til ham (o: gud).MSBuch-
holm.Poesier.*(1806).65. 2) overf.: bringe til

50 at tænke ell. handle forkert; bibringe urigtige

forestillinger om noget; lede paa afveje; føre

bag lyset. Denne Jagen efter det Betydnings-

fulde vildleder mange. Bredahl. IV 43. den
(ironi), der ligger i Brugen af opdigtede

Navne. En saadan Vildleden (Brandes.Kier-

kegaard.(1877).59: Mystification;, siger han
(o: Søren Kierkegaard) er stundom nødven-
dig i Literaturen. Brandes.//. 254. Vi have
fundet, at denne (o: Jesus) vildleder vort

60 Folk (1819: denne have vi fundet at for-

vende Folket). Luc.23.2(1907). Fejldaterin-

gen . . vildledte Læseren om Hugos Hold-
ning til de Begivenheder han taler om. Ru-
bow.HL.83. i modsætn. til vejlede 2: Viden-
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skabens Veiledning er Vildledelse. Zierifc. F/Z.
106. en saadan Tale (maa) vildlede en Yng-
ling istedenfor at veilede ham. smst.IXJ82.
Den Retfærdige veileder sin Ven; men de
Ugudeliges Vei vildleder (Chr.VI: forfører^

dem 8e\y.Ords.l2.26.
||

part. vildledende
som adj. det Lys, hendes Øine spredte paa
hans Vei, var saa gaadefuldt, at han ikke
vidste, om han skulde betragte det som
Glimt af vildledende Lygtemænd, eller som
Blus fra Amors Fakkel. i/awc^./.iiiJ. den
første Deel af dette Stykke forekommer mig
at være i det Mindste vildledende. Crosc/i.

B.7. vildledende Angivelse. /?andeisTe/m.429.

j{. sp.l532**: Denne Anviisning er mere vild-

ledende end veiledende. F/SO. som adv.: En
barnagtig Orthodoxie accentuerer Christi

Lidelse vildledende. ZierÆ. 7/7.520.
||

part.

vildledt som adj. CBernh.II.294. Claudine
derimod er mere en i Almindelighed ved sin

Forelskelse vildledt Pige, end at der i hendes
Vildledelse sees Tidsalderens Ideer som et

M.eåwiTkende.Kierk.VIII.42. Overtro er vild-

ledt Ærefrygt, hvorved døde Ting tillægges

overnaturlig Krait. JesperEw.AP. 111. -le-
der, en. (jf. -fører; l.hr.) person, som vild-

leder (2). Folkets Vildledere. BerZTid.«/6iS46.

l.sp.2. Intet er mere skæbnesvangert for et

Folk, end naar dets Vejledere er Vildledere.

OGeismar.(DagNyh.y8l933.9.sp.l). fremmede
Mennesker betragtede Søren ifølge medfødt
skeptisk Indstilling som Vildledere og fule

Bondefangere tilhobe. JørgenNiels.FL.36.

Vildling, en. [ivil(dl)eri] (Tildiling. Le-

vin. VSO.). flt.-e (vAph.Nath.VI.119.VIII.
441. Cit.l897.(AarbFrborg.l932.89). Havebr
L.*1.558) ell. -er (Olufs.Landoecon.346. Ha-
vebrL.*IL1089. LSal.Xll.422. se ogs. ndf.).

ijra ty. wildling; til V vild; jf. Kernevild-

ling, Vilding samt m. V vild 4.2; gart.) d.s.s.

Vildstamme. vAph.Nath.VI.119. Bredsted.

Pom.I.174. Havebr L.* 11.1089. jf.: Man-
del- og Qvæde-Vildlinger. vAph.Nath.

Vin. 441. FæTeyUdlinger. Sal.VI.943.

Æh]evndUng.CMatthies.DF.I.14. \\ her-

til Vildling- frugttræ (Ydun. (Kbh.) 1895.

46), -rod (Larsen.), -svamp (o: svamp, der

angriber vildlinger, Entomopeziza maculata.

HavebrL.*II.1089), -træ (Bredsted.Pom.IL
139. LandmB.U1.192. jf. Vildlingetræ. Bred-

sted.Pom.II.138).

Tild-læder, et. (i reglen i formen

Vildt-j. {efter <?/. wildleder; fagl, l.br.) Ueder

af garvede vildthuder. S&B. D&H.
YiIdmand, en, (ænyd. d. s. (om vild-

mandsdaler. P Dass. NordlandsAmt.* (1763)

.

56))
I) en vild (V2); ogs. (nu alm.) om per-

son, som i udseende ligner en vild (med vildt-

voksende haarvækst). Moth.V170. *i Skoven
flygtede den Vildmand (o: skridfinnen),

\

Som han fratog sit Sverd . . |
Og Hothers

Spyd var i hans lodne Hænder. Ew.(1914).
111.39. den Vildmand, der først udhulede

en Træstamme for at svømme deri over et
Yand.Rahb.Tilsk.1797.698. *Den kobberrøde
Vildmand med sit Fiærskiørt.Oe/jZ. y//./52.
*Valborg elskte

|
En hvid, glathaget Unger-

svend; nu favner
|
Hun her en solbrændt,

skiæggehaget Vildmand. sjns^/Y/54. Blich.
(1920).III.104. Romerinderne, de værgeløse,
gyste. Skulde det virkelig passere dem at
de blev slæbt væk af de store lodne Vild-

10 mænd (o: cimbrerne)? JVJens.CT.263. Leop.
PC.193 (se u. Vildmandindej. i sammenlig-
ning: han var saa bruun som en Vildmand.
HCAnd.(1919).IV358. Han kom hertil igaar
Aftes som en komplet Vildmand uden Spor
af Tournure eller sligt. Hostr.ML.120.

2) om menneskelignende væsen i naturen.

2.1) betegnelse for en skovtrold. Moth.V170.
Schousbølle.Saxo.57. Midt inde i den (o: vild-

mosen) traf de paa en stor Vildmand .

.

20 han var skabt som et Menneske, men meget
større, og laadden var han fra Top til Taa,
og kun ét Øje havde han, det sad midt
i 7anden.SvGrundtv.FÆ.I.176. 2.2) f skov-

mand (3); orangutang. Reiser. IV 377. Kiel-

sen.FLN.1.14.

3) person, som er vild, uregerlig i sin op-

førsel, uberegnelig i sine handlinger; ogs. om
forvoven, dristig person. *Den raske Vild-

mand (o: en forvoven jæger)\ Vredes kan
30 jeg (o: en ung pige) \kke\Boye.PS. 1. 151.

„Dannevirke" (o: det sønderjyske dagblad) .

.

var kommet i Hænderne paa en Vildmand
fra København ved Navn Godske Nielsen.

HBegtr.JK.20. Det er ganske interessant at

se, naar en ny Vildmand (o: en ny dreng)

holder sit Indtog i Klassen, hvor længe det

varer, før Kontakten mellem Voxen og Barn
indfinder sig.VorUngdom.1941/42.50. Feilb.

LollO.
II
om rebel inden for kunst, litteratur.

40 den opløsning som de unge vildmænd havde
indført i literatmen. Grønb.Goethe.11.(1939).

174. jf.: (Stefan Sinding) var endnu i sin

Vild man dsperio de. Mi2u&tn.£r.95.

4) afbildning ell. figur, der forestiller en

vildmand (1); ogs. om ting, der bærer en saa-

dan afbildning, han skar Vildmænd ud til

os med sin Toldekniv. Aakj.BT.60. Ejendom-
men (Østergade 32 kaldtes) Vildmanden .

.

efter det over Porten anbragte Stenskilt,

50 paa hvilket . . saas en siddende Vildmand
med en Kølle i den ene Eaand.HistMKbh.
3R.VI.458. II (jf. Blaamand 3; foræld.) navn

paa en røgtobak. Levin. \\
(herald.) om afbild-

ning af vildmand som skjoldmærke ell. slcjold-

holder. LTid. 1724.698. PBGrandjean.Heral-

dik.(1919).120. spec. om skjoldholderne i det

danske rigsvaaben. en af Vildmændene, der

bære Danmarks gamle Rigsskjold. /ng.LB.

III.22. Pastor Hjorth og Sagføreren . . flan-

60 kerende den rige Grossererfrues Bod som
Vildmændene det kongelige danske Vaaben.

Schand. SF. 109. PBOrandjean. Det da. Rigs-

vaahen.(1926).134. »Jeg kommer ud fra Sko-

vene,
I

Kender I min Kølle! | Vid, jeg er
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Vildmanden |
i det danske Vaaben!

JVJens.Di.29. jf.: Han lignede Vildmanden
i det danske Yaaben.Wied.Fæd.lSl.

5) ubesindig, uoverlagt ell. taabelig hand-

ling; fejltagelse; dumhed; især i forb. m.
præp. paa. A anseer det for en fuldstæn-

dig Vildmand . . hvad Væveren dér havde
funden Tpaai.JakKnu.GP.SS. havde vi faaet

ham med paa den Vildmand (o: samvær
med løsagtige piger) . . saa havde han ta-

get Forgift med det Sdimm.e.StJørgen.(1904).

71. de Slyngler, som havde narret os paa
den Vildmand (o: at søge efter en fjernt-

liggende bjergsø). BerLiisb.MT.il.43. især i

forb. gaa paa en vildmand, maaske hej-

ser (far) op til vor Manuduktør igen, du
husker, at vi brugte de Penge, han skulde

have havt, og det er 3die Gang, vi er gaaet
paa den Yilåm&nd. JakSchmidt.SP.llO. den-
gang man var ungt Menneske, naturligvis

gik man paa Vildmænd, men det ka' jeg

roligt sige, jeg har aldrig hørt til dem, der

ga' Penge ud paa Pigebørn. ZLars.[7i2.73.

„Men naar Ens Dampskibsaktier synker ned
til 3 —?" — „Saa viser det kun, at man
ved Købet af Aktierne er gaaet paa en
Vildmand." Po/."/, 7909.2. sp.2.

i| ^;7. V vild

7.3; billard.:) Hvis den røde Bal vælter Pin-

dene, er det „gale, tossede, vilde, de vær-
ste" eller „YMmænd".DSt.l943.126.
Tild-mande-skæs, et. se -mands-

skæg, -mand-inde, en. ('ji/. Vildinde ; sj.)

kvindelig vild (V2). en Vildmandinde . . af

en Skabning, som ej engang Thorvaldsen
kunde frembringe sk']ønnere. Blich.f1920).

XXY.124. den Vildmand og den Vildmand-
inde, som en Kandestøber fra Holbæk fore-

viste i et Telt. Leop.PC.193. -mands-, i

ssgr. f-mande-. se u. -mandsskæg^. til Vild-

mand (1); foruden de ndf. anførte kan næv-
nes: Vildmands-ansigt (Ing.EF.1.46), -ho-

ved (Pont.Isbj.127), -knippel (Ing.PO.1.46),

-liv (MMøller. Jagten efter Lykke. (1910). 59);
spec. (foræld.) m. henblik paa eskimoerne i

Grønland: Vildmands-bolig (Egede.GM.138),
-hus (smst.90. POWalløe.Dagb.109. Bobé.

HE.170), -pige (Egede.GM.213), -telt (smst.

101). t -mands«daler, en. (ty. wilde-

mannstaler) tysk mønt med en vildmand paa
aversen, som ogs. var gængs i Danmark. Moth.
V170. *En Borger derimod, skiønt Mid-
ler nock han har,

|
Med Vildmands Daler

om hans Kioele bremmet var;
|
Saa dog

hånd altid maa for røde Kioeler vuge.Holb.
Paars.336. -mands-skæg, et. (nu næppe
br. -mande-skæg. Vrøvleblade.Nr.4.(1865).

5). stort, kraftigt (og uordentligt) slcæg. det
er sgu min Løjtnant fra i Middags, men
hans Vildmandsskjæg er bleven en heel

Deel civiliseret. Hostr. (Schlichtkrull. Studier

over Genboerne.(1912).133). (ansigtet) er om-
krandset af et tæt, graat, struttende Vild-

mandsskæg. JaA;»S'c/imid<.S'P.63. Et skiden-
hvidt Vildmandsskæg staar ham i Krat om

Hodet. CHans.BK.172. -mands -tarm,
en. 3f om forsk, arter af bladtang, især La-
minaria longicruris, der har hul stilk. Sophie
Petersen.Grønland.(1928).143.

Vild-mark, en. (jf. vild mark u. V vild

5.1^ øde, uopdyrket landstrækning; ødemark.
Moth.V170. Verende-Vildmark (orig.: deserta
Verendiæj. Grundtv. Saxo. 1.7. sa. Snorre. II.
125. Pesten drog gjennem Landene, og for-

10 vandlede dyrkede Marker og Byer, hele

Sogn til Vildmark og ^\o\.ECAnd.SS.VIII.
223. Bjergrygge, Aase, Skove og Vildmarker
maa stadigt skjule deres (o: normannernes)
Bevægelser. JohsSteenstr.N. 1.364. Den gamle
Stormose, vore Fædres Vildmark, er døende.
JohsBrøndst.VK.59. jf.: Hvad gjorde disse

tolv uslebne Vildmarksbørn i denne Hel-
ligdom? Haslund- Christensen.Asiatiske Strejf-

tog.(1945). 65. -mose, en. (jf. vild mose ti.

20 V vild 6.1^ (stor) uopdyrket ell. utilgænge-

lig mose; spec. om to jyske moser f'store og

lille vildmose. NordConvLex.Y725. Trap.*V.

484). EPont.Atlas.I.406. Vikingens Bjelke-

huus oppe ved Vildmosen i Vendsyssel.

HCAnd.(1919).III.268. Der var ingen, som
turde vove sig ind i den (o: en mose), for

der gik det Ord, at alt levende, som kom
der ind . . blev borte med det samme. De
kaldte den for Yildmosen. Sv Grundtv.FÆ.I.

30 175. en stor vildmose i egnen af Kiel.^DJør^.
77.78. -mur, en. [V7] (fagl.) betegnelse for

primitiv form for naturstensmur (stensætning

af utilhuggede ell. raat kløvede sten) til fug-

ning. TeknLeks.1.596. -mær, en. (jf. -lap

2.1, -smakke; dial.) hoppe, som lever i halv-

vild tilstand. PNSkovgaard.B.45.
vildne, v. ['vilna] -ede. (afl. af V vild

ell. IL vilde; jf. vildre; højtid., nu sj.). I)

d. s. s. II. vilde 1. I.l) d. s. s. IL vilde l.i.

40 billedl.: *Bøiet under Fordoms Lænker
|

vanker vildnet M.a,nd. FGuldb.11.234. *(naar
haanden) famler kun

|
I Harpens Guld, og

vildnes i den slappe Streng. OeM.iVZ).2i2.

1.2) d.s.s. II. vilde 1.2. *En fjendtlig Stjerne

vildnede hans Yeie.FGuldb.il.49. 2) d.s.s.

II. vilde 2.1. *Dig Exemplet vildner ei.

FGuldb.II.196. *Folket . . vildnes . . i egne

. . skadelige GruhlerieT.JHSmidth.Messeni-
erne.(1813).6. *Hvad Troldom vildner mig?

50 sa.Poes.178. *vildnet Sind. smsi.797.

Vildnis, et ell. f en (Worm. Sat. 8.

Dumetius.III.75. Lous. Overs.af Pope: Forsøg.

(1759). 5. Rein.332). ['vilinis] (nu gldgs.

Vil(d)tnis. Dumetius.III.75. Luxd.Dagb.I.
82. Lous.Overs.af Pope: Forsøg.(1759).5. Nye-
rup.Det da.SprogsRetskrivningstheorier. (1 805).
72. Aarestr.SS.Y346. Hjælpe 0.633. jf. VSO.
Saaby."* f Vildnes (-næs). Worm.Sat.8. Bre-

dahl. 11. 161. t Wildenus. Sort. Poet. 87. sj.

60 Vildernis. Grundtv.PS.V111.20. sa.SS.1.379.

smst.II.91). flt. -ser ell. (nu ogs.) d. s. (Hø-

rup. 1 1. 4. CHans.F.293. JohsPed.AB.69).
(ænyd. wild(t)nis, -nes; fra ty. wild(er)ni8

(mht. wiltnisse, -nusse, mnt. wiltnissej, jf. eng.
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wilderness; til Y vild) \) -f øde strækning;
ødemark; ørken. Moscov Er et meget stort

og vitløftigt Land . . hvor udi ere mange
Skouve, Moratzer og Ørker eller Vildnisser.

Pflug.DP.339. Slip mig dog icke i denne
Vildtnis (o: en øde ø), hvor der er icke

en Moders Siæl uden mig.Dumetius.il1.75.
*Hvo gjorde . . Klippens Vildnis til en
B.3Lve?JHSmidth.Haver.109. 2) tæt, uigen-
nemtrængelig bevoksning (skov, krat),

der ligger hen uden regulering, indgriben af
mennesker; i videre (uegl.) anv. om have,

skov olgn., hvis pasning er forsømt, saa vege-

tationen har faaet lov at brede sig, vokse vildt,

ell. om tæt, uordentlig, tilfældig bevoksning af
mindre planter. * Dette Vildnis, disse Gange
(o: i en have)

\
Bleve tidlig mig for trange.

Grundtv.PS. 1. 365. et fuldkomment Vildnis

af alenhøjt Græs. Pont.F. 1. 289. Ploven og
Spaden sætter sit realistiske Spor paa Ste-

der, hvor vore Fædre havde Raad til roman-
tiske Overdrev, fantastiske Yildnis. Hørup.
11.4. (haven) var gaaet i Vildnis. Jorden
. . var sort og slimet, hvor man kunde se

den for Nælder og Skørtidsler, der havde
vokset sig lige saa høje som Buskene. i?aae.

GL.36.
II t om en art (i 18. aarh. brugte)

haver, der er anlagt saaledes, at de forsætlig

minder om vildnisser, en stor vel indrettet

Hauge med beste Sorter Frugttræer . . Vild-

nisser med Plankeverk.J.dr.^Vi2762.sp.24.

3) billedl. anv. af bet. 2 ; især i forb. m. gen.

ell. præp.-led m. af. 3.1) forvirret mængde af

ting; virvar. Vildnis af Skorstene, hvorfra

Røgen stille bløder. JFJens.M./.ii. Der myl-
rer (i gotikken) frem et Vildnis af Pry-

delser af hundrede ATter.GBang.EK.1.232.

3.2) om forhold, der er meget indviklede, som
det er vanskeligt at finde rede i; ogs. om hvad
der er som en skov (jf. Vildskov 2), en laby-

rint, hvor man let farer vild. Leth.(1800). at

bringe Lys i Sagen, at faae sat Ild paa
dette Vildnis, alt Vrøvlets, alle Sandsebedra-

genes, alle Gavtyvestregernes Tilhold. ZierÆ.

XIY233. bag dette Vildnis af Masker og

Talemaader løftede sig ved et af Glimtene

en levende . . Menneskeskikkelse. Schand.

AE.148. Som en slumrende Tornerose har

Højsangens skønhed ligget gemt bag fortolk-

ningernes vildnis. Østrup.Højsangen.(1900).l.

*I Drømmeriets Vildnis |
har Elskoven

h]emme. ThøgLars.BB.54. Helten maatte . .

trækkes ud i Virkelighedens Yildnis. Rubow.
P.18.

Vild-okse, en. (ænyd. d. s.) okse, der

lever i vild tilstand. Moth.Conv.V99. Schous-

bølle.Saxo.238. store Hjorde af Elsdyr og

YMoxer.SvGrundtv.FÆ.I.164. Frels mig fra

Løvens Gab, fra Vildoksens (1871: Eenhjør-

ningens; B.OTn\Ps.22.22(1931). -orne, en.

vildsvinets han. Moth.V171. Blich.(1920).I.

50. DJagtleks.1369. ||
(sj.) som skældsord om

person. Attilio har nu en Gang faaet Uimod-
staaelighedens Gave . . Men den benytter han

XXVI, Eentrykt "/, 1952

ikke, den Yilåomel Schand.PR.279. -park,
en. se Vildtpark. -pret, en. se -brad. -prøj-
ser, en. (jf. -tysker; sj.). En Vildprøjs'er

gjennemborede en Konstabel . . med sin
Bajonet. Chr Christensen. Krigsminder.(1886).
110. -raade. subst. (undertiden: en, se ndf.).
(til -raadig (ell. de derunder nævnte ord);
dial.) raadvildhed; vilderede. hun (var) i en
grumme Yildr3L3ide.Staun.UD.190. jeg var

10 i vildraade med. UfF. || (sj.) afsindighed;
vildelse, i Vildraade skadede (du) mit Syn.
ThitJens.VA.il.173. -raadig, adj. [-,råJ8i]

(ogs. -raad(en). Feilb. u. vildrådig^. (ænyd.
d. s., SV. villrådig, jf. oldn. villiråba; nu næsten
kun dial.) raadvild; tvivlraadig. Moth.V171.
fører mand ej (reserve-aksler og -hjul) med
sig, er mand gandsche forlegen og vildraadig,

efterdi de Ryssziske hiul og axeler ere ickun
noget pindverk.JJiteL 425. *„Men om nu

20 Konen mærked Uraad, om
|
Hun nægted

at —" — „Vildraadige, hvi har
|
Du Dolk

i Bæltet yel?"Bagger.II.30. Søger man til

de engelske kvad, for at få oplysning om
Agnar Ingjaldsøn, kan man næppe noget
øjeblik være \ildi&dig.AOlr.DH.I.37. I dette
Værk har (forfatteren) vist os Folkeaandens
mørke Hjem, vist os gennem en Gru dens
fortvivlede, vildraadige Armod. Anesen.(Pol.
*'M937.14.sp.l). Feilb. UfF. || hertil Vild-

30 raadighed. Larsen.

vildre, v. ['vil(d)r9] -ede. (jf. eng. wil-

der (i sa. bet.); afl. af Y. vild (og IL vilde^;

jf. forvildre u. forviltre, vildne; sj.) I) d.s.s.

II. vilde 1.1. Det var Sneen, som vildrede

mig, og saa gik jeg fejl af Vejen. Zorsør
Avis.'*/itl906.2.sp.4. 2) fare vild; vildes,

overf.: *Du vildrer i Vankundighedens Nat.

Etlar.Munken.(udg.l916).72.

I. Vild-rede, en. [V7] rede, som fjer-

40 kræ selv laver (i modsætn. til rede, der er

bygget af mennesker). De to Brødre vidste,

hvor Hønsene . . hade deres Vildreder i

Grøfter og Eegn.AndNx.AH.124. II. -rede,
et, en. se Vilderede. -redijf, adj. (til

Vilderede; jf. uredig; sj.) præget af vilde-

rede; uordentlig, et meget vidtsvævende og

vildredigt Værk i fire Bind.VilhAnd.Litt.

11.705. -ren, en. flt. -er ell. d. s. (OpfB."-

IV.443. BøvP.I.91). rensdyr i vild tilstand.

50 Lutken.Dyr.'lOO. NaturensV1914.295.
Vild-rislins, en. [V7] (fagl.) d.s.s.

-vanding. TeknLeks.II.611. -rod, en. (gart.,

sj.) d.s.s. -stamme. CMatthies.DF.I.31.

-rose, en. ^ 1 ) d. s. s. vild rose (se u.

I. Rose l.i). *Vildrosen fylder sin Ranke
med Sa,it.Rich.III.74. *I regnsvale Skove

|

genfinder jeg din Sjæl, |
den vaade Vild-

rose
I

det er dig. Veninde. JFJens. iV6f.

317. Vildrosernes Uyhenhugt.AGarboe.Ager-

60 sø.(1938).210. 2) (dial.) agersnerle, Convol-

volus arvensis L. UfF. t -rane, en. (efter

isl. (flt.) villuriinir) om lønruner olgn., som
er vanskelige at læse. Rostgaard.Lex.V66 c.

Aarsagen hertil (o: til fejllæsning) er .

.
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deels Runernes forskiellige Betydning; deels

de saa kaldte Yild-HuneT. Suhm.IX.45.

Tilds, adj. [vilOs] (ogs. skrevet vilsj.

{dannet til Y. vild efter træls, volds olgn.;

jf. vaks, I. Vildse, II. vildse; især dial.)

I) (jf. vildsom 1.2) d.s.s. Y. vild l.i. (jeg).

var bleven vilds fra min . . Stie. Blich.

(1920).XXIX.179. Naar en jydsk Bisse-

kræmmer løber vilds, hvem kan saa holde

STporet\AchtonFriis.DØ.I.156. i videre anv.: lo

Han var saa vilds i Tidsregningen, at han
skrev 1756, da alle Andre skreve 1806.

BUch.(1920).XXIII.79. (Rask) har hørt det

danske sprog med fynske øren og læst det

med islandske øjne, og dette bragte mig
aldeles \i\ås. Verner.171. Nej, ingen Drøm
kunde føre hende saa vilds, at hun gjorde

et Dyr Fortræd. KMich.F.13. være vilds paa
kareten. Feiift. 2) d.s.s. Y vild 8.3. *Ja, saa-

dan skal vi tale! før da Du
|
Kom ind i 20

Byen, var Du gandske vilds,
|
Skreeg paa Jo-

hanna — Satan med Johann&l Blich.(1920).

VI.243. 3) d. s. s. Y. vild 10. hun blev bidt

. . af en gal Hund . . den 9de Dag begyndte

hun at blive vilds i Hovedet, og denne Vil-

delse tog til med Raserie over 3 Uger.NBlich.

(DenViborgerSamler.*y,1824.3.sp.2). Det er

over et halvt Aar siden, men naar hun bli-

ver vils, taler hun næsten altid om den
FeTaøre.Buchh.GS.288. KMich.Mor.(1935). 30

145. Feilb. I. Vildse, en. ['vilsa] (ogs.

skrevet Vilsej. (til vilds, II. vildse; CP, sj.)

det at være vilds. *Alle, alle maatte hun
(0: Amalie Skram) tage

|
ind i sin Vrede,

ind i sin Klage.
|
Hun maatte, hun maatte

j

følge deres Fodtrin, der hvor de traadte,
j

se dem i Vilse, snuble og i&\de.Rode.D.70.

alle unge hede Tanker i Vilse og Vaande
dukkede sig lydigt til Ro.KMunk.OS.179.

jf.: *med bakchisk brus
|
og sjælevilse4o

følger megen sandsagns-magt. iVikføiLB.27.

II. vildse, adj., adv. ['vilsa] (ofte skrevet

Tilsej. (sv. vilse, adv.; til Y. vild; jf. vilds,

I. Vildse; især CP) \) d. s. s. Y. vild l.i ; især

i forb. m. bevægelsesverbum. En . . gaar (let)

vilse, naar En støjer om ved Nattetider.

JPJac.1.30. som en Karavane af store Dyr,

der i Nattens Mørke er løbet vildse og har

gaaet i Ring, til de endelig dødsenstrætte

er sunket sammen. AchtonFriis.D0.il1.366. 50

BornhOS. hilledl.: (politiets) Energi er ret-

tet paa at faa Tilstaaelsen fra ham (0: en

anklaget), men jeg tror ikke, at de er paa
det rette Spor, og jeg ved at den Vej, om
den ikke er den rette, fører vilse ind i

en Urskov. Rosenkrantz.(PoU'U1902.1.sp.6).

*Vi er stakkels smaa Bæ-lam, der vilse for.

Friis-Møll.S.51. 2) d.s.s. V vild I.2; i forb.

vildse vej (især brugt billedl). *Herre, du
er paa vilse Vej,

|
Saadan vel knuser, men 60

hersker man e].JPJac.1.321. En ganske van-

vittig anlagt Konkurrence har ført Idræt-

ten paa vilse Ye\.BerlTid.^ya922.M.l.sp.4.
Lis Elkjær. Jeg tror ikke paa Jer I (1939) . 90. de

Dragelser i et Menneskes Sind som kan føre

en paa vilse Yeie. G Gregersen.KS.137.

Vild'Sind, et. [V8] vildt, uregerligt

sind; ogs.: kolerisk temperament (D&E.). de
Hoveder, der ofte i ungdommeligt Vildsind,

men lige saa ofte af ægte Selvstændigheds-
trang gik hver den Vej, de selv vilde. (Sfw-

denterbogen.(1896).280. AlfHenriques.Det dan-
ske skæbnedrama. (1936). 28. 'Sindet, adj.

[V8] (ænyd. d.s.; sj.) I) d.s.s. -hovedet 1.

Moth.V172. S&B. 2) d.s.s. -hovedet 2. du
skikker dig som en vildsindet Daare. Breum.
FS.52.
vildsk, adj. [vilOs^] (til Y. vild; jf.

vilds; sj.) vild (9); ubehersket, i det store

Opgør spillede (skuespilleren) med en egen
vildsk Styrke, der pludselig gød Liv i F\-

gmen.LCNiels.(PoU/zl906.4.sp.2).
I. Vildskab, en ell. (nu l.br.) et (Moth.

V175. Schytte.IR.II.328. Bagges.1.131. Oehl.

XXXI.22. Hauch.VII.335. HCAnd.(1919).
111.279. Søiberg.KK.II.193). ['viljsgaJi] flt.

-er. (til Vvild; y/. Vildhed) (udslag af) vild

natur, karakter. I) (sj.) til V vild 3.1. Løver
(og) Tigre . . synes at være dannede til

et evigt Vildskab, til at leve i Udørkener.

Schytte.IR.il.328. 2) til Y. vild 8. 2.1) til

V vUd 8.1 033; ogs.: vild, ustyrlig, tøjlesløs

adfærd, handling, man . . vil styre denne
Frihed, og forhindre, at den ey falder ud
til en Regel-løs Yi\d%lia\i.Eilsch.PhilBrev.l29.

Palaisroials Uordener og Vildskaber havde
tient Hofpartiet til at vække Forbittrelse

mod det orleanske 'Parti.Rahb.Fort.1.333.

(Karl) satte . . ofte ved sin Vildskab og
Ubændighed de adstadige Fædres Taalmo-
dighed paa Yrø\e.Ing.VS.I.30. *hvis jeg

Dig som Mester agte skal,
|
Maa Sjælens

Vildskab Du med Kraft hetæmme. Hauch.
SD.II.72. De vilde have den unge Konstner
med paa Lystighed, paa Vildskab, Galskab
kan det ogsaa kaldes. HCAnd.(1919).IV275.
Drengene vare noget for fri, fordi hun ikke

gad have med deres „Vildskaber" at gjøre.

FOAndersen. Ensomme Fyre. (1888). 165. jeg

tog hans Kjæreste fra ham, og han styrtede;

sig ud i den rene Yildsk&h.JakKnu.EtGjen-
syn.(1898).64. om dyr: (hesten) sluger Vejen;

med gungrende Vildskab (1871: med Bulder
j

og FnysenJ, den tøjler sig ikke, naar Hornet
lyder. Job.39.27 (1931). 2.2) til Vvild 8.6;j

ogs.: grusom adfærd, handling. Moth.V175.\

Han gav Love til at tæmme Vildskab, at]

beskytte de ringere Stænder imod de mæg-l
tigeres Yold.Mall.SgH.687. * Ingen Helt

vel øved Odins Værk (a: kampen)
|
Med mere!

Vold og Yildskah.Oehl.XXXI.195. (Taine)l

havde lige oplevet Kommunens Vildskaber ogj

saa Revolutionen gennem Skæret fra Kom-
munens Brande. Brandes.VIL62. det sidstej

Krigsaars voksende Yildskah.Ringsted.Om-

kringTysklandsFald.(1945).128. 3) til Y. vild]

9.1. Om jeg endda havde Nogen at talef

med om denne Sag, for at min Phantasie,

'
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hvis Vildskab plagede mig, kunde tæmmes
under en Andens InMydelse. Heib.Poet.X.
121. Beklagelser over Trafikkens overhaand-
tagende YMsk&h.Soya.FHAS. 4) (lir.) til

Y. vild 10. man vil narre mig til at gaae
med paa Vildskaber i fritænkersk Retning.
Brandes. Br. II. 20. Sværmeaander, som .

.

prædiker imod Guds Ords rene Lære, f. Eks.
den Anna Bjørnerske Vildskab, Adventister
og deslige. FyensY^'/il921.3.sp.4.

II. t Vildskab, suist. (til I. Vild; d. s. s.

I. Vild 2. af had eller avind, villie eller vild-

sksi.h.Cit.l725.(Vider.IlI.552).

Vild-skOT, en. (ænyd. d. s., oldn. villi-

skogr; jf. -krat samt vild skov u. V vild

6.1) I) skov, som er vildtvoksende, ikke un-
der kultur; især om (stor) uigennemtrænge-
lig skov. Moth.V172. han var paa Jagt i

Vild-Skoven. Grundtv.Snorre.il.137. hvor lyse

og venlige Lunde løfter sig over Kornmar-
kerne, rugede dengang Vildskovens mørke
Masser. Pon^.LP. y/7.4. Tundra, Flod, Vild-

skov og forrevne Fjelde. i2ørd.I)L.222. i vi-

dere anv.: Den, der stirrede i Brønden, saa
. . et skummelt og grønskimlet Svær, hvor
alskens blegt Mos og lyssky svinglende Plan-

ter rottede sig sammen i en svampet Vild-

skov. ^Mw/t.Gio.i^. et Tæppe af krybende
Urter, Revling, Dvergpil og Dvergbirk, en
fortryllende Vildskov i det smaa. JFJens.
Nordvejen.(1939).51. i sammenligning: skrap-

pe Undtagelseslove, reaktionære Bud og For-

bud voxer frem i Nutidens Evropa som
de uigjennemtrængelige Vildskove, der ta-

ger Voxegrunden op for nye, sunde Kultur-

planter. Danne&rogf.^ 2596.1.sp.3. 2) d. s. s.

Vildnis 3.2. (han) fandt det ikke rådeligt

på egen hånd at vove sig ind i den vildskov

af planer og projekter, FDt/Wwnd.TiV. 265.

(hun) var ikke længer noget Barn. Hun var
selv begyndt at finde sig tilrette i Kær-
lighedens hemmelighedsfulde Vildskov. Pon<.

LP.VI1.125. Han nærmede sig den Farezone,

hvori endog gamle Velyndere . . kunde synes,

at Grænsen for hans Karriere maatte være
naaet. Saa vilde Intrigernes Vildskov lukke

sig om ham.VlaCour.DH.il. 128. -»kad,
et. [V7] ^67. Vildt-. Wied.Fæd.187). I) (jf.

vildt skud u. V vild 7.2; gart.) skud paa
eft (dyrket) plante, som fremkommer paa et

uønsket, upassende sted (jf. Vandskud 2);

især om skud fra den stamme, hvorpaa noget

er podet. VortHj.III, 4.101. BerlHaveL.III.
236. 2) overf.anv. af bet.l. 2.1) om person,

især afkom, ætling, som falder uheldigt ud,

betragtes som en degeneration. For Orla Leh-

mann staar Wergeland som en halv for-

ulykket Individualitet, et underligt Vildskud

paa Poesiens Stamme.HSchwanenfl.HW.181

.

saavidt jeg har forstaaet, skyder Slægten

(o: af præster) af og til . . et Vildskud. Poni.

LP.II.137. Nej, saa priser jeg dog vores

egen Frue! . . hende, den anden, er da et

sært Vildtskud !Fted.Pæd.iS7. jf.: »Der er

saa mange Vildskud,
|
som ædle Safter

tdsre.Rich.II.291. 2.2) om løjerligt, abnormt,
uheldigt resultat ell. udslag af udvikling,
proces, evner, sindstilstand olgn. Overdrivel-
serne (o: ved sørgedragt) (tog) saadan Fart,
at Regeringen . . maatte skride ind ved Re-
cessen af Kallundborg 1676 og afskære
enkelte Vildskud. TroelsL.XIV.138. end ikke
Kirketugtens Strenghed syntes at have for-

10 maaet noget overfor Vildskuddene i hans
Natur. Pon<.Z).9(?. At denne Art af Bogpro-
duktion (o: i moderne stil) skyder en Mængde
Vildskud, er en SehiMge.Aarbogf.Bogvenner.
1917.115. Fortællingerne var efterhaanden
groet til med Vildskud og Opdigt. Marfiw
AHans.JR.ll. 3) (jæg.) d. s. s. vildt skud
(se u. V vild l.z). DJagtleks.1365. f -sknr,
subst. (ogs. -schurj. flt. -er. (fra ty. wild-
schuur, laan fra polsk wilczura (og sat i

20 forb. m. wild og nt. schuur, skind)) pels af
ulveskind med haarsiden vendt udad. Funke.
(1801). 1.92. VareL.(1807).III.338. De var
, , indhyllede i hvide Vildskurer eller Pelse

med det Laadne Måaå.Gude.0.58. -skæg,
et. [V7.2] (l.br.) d.s.s. Vildmandsskæg, en
gammel (tysk officer) med et stort Vild-

skæg. EBodenhoff. Mellem Venner og Fjender.

(1897).142. jf.: et vildskægget, vejrbrændt
Ansigt. EChristians.NT.70. -smakke, en.

30 (ogs. -smække. Moth.V172. SvGrundtv.GlM.
111. 117. Feilb.BL.222. Grønborg. Vendelbo

-

mål.(1884).107). (foræld.). 1) (jf. -mær;
d. s. s. II. Smakke 2 slutn.; ogs. d. s. s.

-lap 2. Moth.V172. paa visse Øer . . hvor
de saa kaldte Vildsmakker raade sig selv,

og besøges alleene, naar man paa visse Ti-

der, setter Staa- Hesten til dem, eller og
man borttager Føllene. E Pont. Atlas. 1. 595.

(paa nogle gaarde) holdtes tilforn nogle saa-

40 kaldte „Vildsmakker". De vare temmelig
smaa, men føre, langhaarede og røde af

Farve. De gik ude hartad hele Vinteren.

Blich.(1920).XXII.104. Næsten lige saa usle

var Hestene, de kaldtes „Vildlapper" eller

„Vildsmækker", thi de blev holdte ude saa

længe som mvligt. Feilb.BL.222. Rietz.807

(skaansk). UfF. 2) rask, fyrig ell. vild, ustyr-

lig hest. (vi) kom inden Aften til Celle i

fuld Fiirspring, med 4 Vildsmakker for Vog-

50 nen.CLStrøm.U.98. || spec. i folkeeventyr om
vilde heste, der slider den dømte i stykker ell.

spændes for en pigtønde med den dømte i.

Nogle vilde have, at de skulde slides ihjel,

hver af fire Vildsmakker; andre stemte

for, at de skulde trimles ihjel i Pigtønder.

SvGrundtv.FÆ.I.20. Krist.JyF.V125. jf.:

Vildsmekke . . kaldes det, at fire unge træer

nedboies, og en forræder bindes derved,

eller og bindes ved fire vilde heste, som skal

60 slide ham i stykker. Moth.V172. -snoet,
part. adj. [VI.2] (hos sprogrensere) labyrin-

tisk. HjælpeO. hvad Tiltrækning det politi-

ske Lykkespil og de vildsnoede (Brandes.

BD.126: labyrinthisk slyngede; Veje . . ud-

97*
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øvede paa DisTa.é[i. Brandes.IX.359. -so, en.

vildsvinets hun. Argus.l771.Nr.39.3. Drachm.

VS.122. Lieberkind.DYXII.76.

vildsom, adj. ['vil(|)sa)m(')] (ænyd.
wil(d)som, fsv. vilsamber, oldn. villusamr;

til Y vild; i rigsspr. især tp)

I) d. s. s. Y vild 1. I.l) (jf. uvejsom, Y
vild 1.2) som er af en saadan beskaffen-
hed, at man (let) farer vild; især om sted:

som er vejløst ell. vanskeligt at finde vej paa lo

ell. vanskelig tilgængeligt; ogs. (jf. Y vild b.\):

ede; ubeboet. Labyrinthen var saa vild-

som giort, at ingen, som først var kommen
deri, kunde finde ud igien.CKtoM.Pr.75. jeg

spurgte hvor den steileste og vildsomste

Klippe \a,Sie? Biehl.DQ.11.95. der var lige saa

vildsomt derinde (o: mellem skræppebladene),

som i den tykkeste Sliov.HCAnd.(1919).
11.55. det er meget vildsomt at gaa ad
den Gangsti mellem Buddinge og Bagsværd 20

(0: p. gr. af spøgeri, der leder folk vild).

SvGrundtv.DF.il.149. Det lidt højere Land
mellem Kærene laa milevidt med Krat og
Ris, Vidjebuske, Tuer og store Sten, furet

af træge Vandløb og stillestaaende Bløder,

her var vildsomt, et Hjem for Ulven. JFJens.

CT.28. Hamburg! Saadan en store vildsom

BylKMich.Mor.(1935).23. billedl: »Verden
er for dine Børn

|
Vildsom og urolig. Brors.53.

han har . . ved dette Skridt vovet sig ud i 30

det vildsomme uendelige Rum. Kierk.V1.170.

II (jf. vild sti, vej u. Y vild I.2). *Han gik

til Jagt paa vildsom Sti. PAHeib.Sk.II.332.

Hauch.SD.II.209. *Jeg nu, som Mand paa
vildsom Vey, |

Ey vidste, hvor at vende.

Reenb.I.168. Det var en vildsom Vei, den
forekom Lisette som en Labyrinth. CBernft.

11.99. billedl.: *En vildsom Vey, forvirret

Stie,
I

Der leder os som Daarer.i2een&.77.266.

Dine Ledere, mit Folk, leder vild, gør Vejen, 40

du vandrer, vildsom (1871: Veien . . have
de øåeU^).Es.3.12(1931).

\\ (jf. \ild skov,

ørken u. Y vild 6.1/ jo mere hun gik, jo

mere fordybede hun sig i denne vildsome
Sko y.Suhm.(SkVid.X.33). JVJens.NG.244.

jf.: *meget vildsomt Krat
|
Først maatte

giennembrydes. Oc/iJ.iV^7).25S. vildsom ørk:

*Saa vildsom er slet ingen Ørk,
i

At Vej

du jo kan yise.Grundtv.PS.1.290. sa.Udv.

Y19.
II (jf. det vilde hav u. Y vild 6.2, 6.2; 50

om havet. * Havet, det vi seyler i, | Saa vidt

og vildsomt Qx.Graah.PT.1.196. *vort Land
(ligger) aabent |

For hiint vrede og vild-

somme Ji&y.Hrz.XI.31. \\ om vejr olgn. (jeg)

havde i det vildsomme Vejr taget fejl af

Yeien.Blich.(1920).XIV221. Sneen var saa

vild8om.OlesenLøkk.KB.190. Feilb. jf.: *Dér
tabte sig ogsaa Christofer Columbus

|
for-

ledt af sit aldrig hvilende Hjærte
|

paa Vin-

dens og Gusernes Veje |
under Maanens vild- eo

somme Kærte. JFJens.7)i.20. billedl.: i (re-

ligionen) fandt man en sikker Leder igiennem
det vildsomste Mørke. Molb.BlS.1.61. \\ om
rejse, færd. *utallige Farer og Rædsler |

Prøvede Helten paa vildsomme Tog. Bagges.

NblD.304. Winth.VI.234. I.2) om person:

vild (Yl.i); vildfarende. Paa en urigtig

Vey bliver den meest vildsom, som skynder
sig meest. Eilsch.PhilBrev.86. * Lille Brev . .

|

See, at ikke feil du gaaer;
|
Om du vildsom

blive skulde,
|
Søg da ,. Moder. Heib.D.83.

*Her skal det (0: fremtidsmaalet) brænde som
Baunen ihøst,

|
Som et blinkende Blus fra

den øde Kyst | Og sende de vildsomme Sø-
mænd sin Trøst,

|
Som paa søndrede Snek-

ker tog E.yre.Drachm.DM.187. (drengen) var
blevet træt, havde ikke kunnet cykle mere,
var ogsaa \ildsom. PoU*^al933.8.sp.3. bil-

ledl.: I leede den vildsomme Elsker til den
.. ventende Vige. Birch. 1.217. Drachmann
var hjemløs, vildsom med sine store Drøm-
me. EFrederiksen.JJ. 231. som adv.: *Naar
(sjælen) ej kj ender til Havn, og Tankerne
vildsomt omtumles. Holst.UH.159. *Vildsomt
vankede Kongens Øje,

|
Søgte et Blik.

JPJac.I.319.
II

i forb. m. bevægelsesverbum.
* Imellem Fremmede jeg vildsom vandrer
om. TBruun.ST.l5. *hvor vanker jeg vild-

som
I

Hen? Wilst.Od.XIII.v.203. Personerne

vanker vildsomme om paa Scenen. EBrand.
H.103.

II
om ting, der bevæger sig. Om en

vildsom Kugle (træffer mig) — da vil den
kun bringe et Hjerte til Ro, der lider af

smerteligere Saar. JThLundbye. (Ib Ostenfeld.

Lundbye.(1937).169).

2) overf. anv. af bet.l. 2.1) om ting og for-

hold: som er vanskelig at finde rede i;

som leder vild, forvilder, forvirrer; ogs.: som-

er uden bestemt maal, usikker, famlende, ell.

som er ubehersket. Moth.V175. Saa uliige,

vildsomme og bedragelige ere vore Slut-

ninger. OeconT. 77.723. *(han har) søgt ved
vildsom og forblommet Tale

|
. . at vende

dine Ta,nker.Oehl.ND.372. *Du er stadfæstet

i en vildsom Iro. Grundtv.PS.11.150. (hun)
talede vildsomt og slog sig for sit Bryst.

CBernh.VII.291. ustillede Længsler og vild-

somme Drømme. E Christians.Hj.207. I det

sekstende Aarhundredes vildsomme Oldhi-

storie er Vedels Afhandling . . et sobert

Arheide. OFriis.LiU.423. 2.2) om bevægelse:

præget af uro, usikkerhed, planløs-
hed; som gaar hid og did, frem og tilbage.

»Skibstømmer, trindt af Skum ombruust,t|

Henvælter vildsomt overalt. Oehl.XXIV 256.

*Som Lam, der . . |
Med vildsom lil op-

søge Lye. Meisling.B.25. *Med vildsom Flugt

den (0: flagermusen) gjennem Luften gli-

der. J7aMc/t./S7).77.76. Planeternes vildsomme
Ga,ng.HBrix.AP.IV 30. 2.3) om lyd: som er

uden harmoni, regulering ell. regelmæs-
sighed. *Med Varme, ey med vildsom Støy,

I

Han nu til Kamp og Død sig skjTidte.

Rein.109. spec. om musik: *Ingen kan lære

I

Min Cithar at følge |
Dens (0: natter-

galens) vildsomme Tact. Hrz.IX.312. de stak-

kede Jægerdrenge blæste vildsomt skrat-

tende Fanfarer. JPJac.7.49. JVJens.Br.260.
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2.4) om person: som er ude af ligevægt,
forvildet, ængstet, urolig, usikker. *Det vild-
somme Sind, der er vant til Din (o: præ-
stens) Røst,

I
Beængstet vil savne Dig ofte.

PMøll.(1855).I.105. de mange Penge ..
havde gjort ham overmodig og vildsom;
sin faste Stilling havde han opgivet. fiCJ.nd.
(1919).III.127. »vildsom og forstyrret seer
han Må.PalM.IIMl. *vildsomt Øjet hxæn-
der. Rich.BS.70.

3) (jf- V vild 3.1^ om dyr, spec. fugl:
som lever i vild tilstand, strejfer om
i naturen (uden tryghed). * Klage Naturen
gav hver Skabning til Lindring i Smerte.

|

Skriger ei tørstig Hiort vildsom paa tørrede
Eng?JHSmidth. (For Sandhed. 1. 161). *Som
den vildsomme Fugl

|
Uden Rede og Skiul.

Holst.1.29. I Grove Sogn . . ruger Urfuglen
endnu, vildsom og sky under Tuer. NHedin.
HH.108. jf. iet. 1.2: (han) har vel . . maattet
eventyre sig ene i Verden og var formodent-
lig en vildsom Fugl.ThomLa.AH.319.

4) (sj.) om haar: vildtflyvende; vilter.

*Saa fik jeg Lyst til forsigtigt at ordne de
vildsomme Lokker. AxJuel.KF.58. Per med
de kuglerunde øjne og det vildsomme
drengehaar. Pol."/ii 1949.10.sp.2.

O Tildsomhed, en. (ænyd. d. s.; til

vildsom) i) til vildsom l.i. utilgængelige

Skovegne, hvor Vildsomheden neppe giver

Sibiriens uvejbare Tundra meget efter. Tftor

La.MF.45. Hedeveiene ere bekiendte for

deres Vildsomhed. VSO. Hjembjærgning af

Skovenes og Krattenes vilde Frugter og
Bær frembød en ikke ringe Risiko forme-
delst Landets Yi]åsorahed.SvendbAmt.l926.
91. hilledl.: *I dig var intet got, men alle

Lysters Tynder,
|
En Ørk og Vildsomhed,

en Verden fuld af Synder. jBrors. 277. 2)
til vildsom 2.1. Moth.V175. *Vildsomhed i

Raad,
|

. . Frygt i Farer haver spildt vort

Raah. Schønheyder.1.36. totalt betragtet, en-

der (novellen) i Vildsomhed, da der mangler
Livs -Anskuelse. ZierA;.y///.i7. ||

(l.br.) om
handling, foretagende: eskapade; forvildelse.

erotiske Vildsomheder. HBrix.AP.Y189.

Yild-spor, et. I) [Vl.a] (jf. -sti) urigtigt

spor. I.l) (1. Ir.) i egl. let.: spor, vej, som
fører vild; urigtig vej; afvej (1). Det fine be-

staaer deri, at Man kan bringe Opsøgerne

paa YMs^or. Blich.(1920).XX.66. Forbandet
enhver, som fører den blinde paa Vildspor

(1871: kommer en Blind til at fare vild

paa Yeien). 5Mos.27.18(1931). Hen paa Efter-

middagen kom Fiskerne hjem (fra hærpluk-

ningen). Taagen og Whiskyen havde ja-

get nogle af dem paa YMspor.KnudAnd.
HH.79. 1.2) overf.: galt spor (ILS.a); afvej

(2). man (har) temmelig almindelig . . be-

tragtet denne Baggesens Erkjendelse af sine

egne Vildspor og Oehlenschlågers Kæmpe-
Skridt op ad Parnasset som blot Skrømte-

rie. Gr«wd<t;. t7<iv.///.62i. Mennesket taber

ofte Traaden, griber sig ofte paa Vildspor.

HNClaus. TJT.12. At komme i (nu: paa.
Si&B. VSO.) Vildspor. IfO. især i udtr. som
bringe (Rahb.Stiil.29. MO. VSO.), føre
(MO. JPJac.II.257. AOlr.DH.1.320), gaa
(JohsSteenstr.N.1.193. A0lrE.NG.17), lede
(FGuldb. (Rahb. Tilsk. 1796. 52). VortHj.1,1.
32), være (Hrz.XV11.104. HarryAnd. JL.
23) paa vildspor. 2) (ty. wildspur, til wild
(se Vildt;) \ spor efter vildt. *Bliv her til-

10 bage,
I
Jeg vil alene gaae paa dette Yild-

spor.Heib.Poet.il1.474. -sporet, adj. (sj.)

som er paa vildspor (I.2). denne Sammen-
blanding af vildsporet Ærgerrighed og Ta-
lent . . gør En betænkelig ved at stole paa
hans (0: Brandes) Fremstilling. P^i2osen&.
Erindringer.1.[1934]. 121. •stamme, en.

(jf. -rod samt Frø-, Grundstamme 1, L Stam-
me 1.2, Vilding, Vildling samt u. V vild 4.2;

gart.) kernesaaet frøplante af haardført (og
20 kraftigtvoksende; mods. Dværg 2.2^ frugttræ,

som benyttes ved forædling (podning). Schouw.
N.11.122. Bredsted.Pom.1.3. Den lærde Filo-

log sammenligner Forholdet mellem Latinen
og . . de gothisk-germanske Sprog med Pod-
ning af ædelt Træ paa Vildstammer. BerlTid.

*y»1908.Aft.l.sp.3. HavebrL.*1.734. jf. Pære-
vildstamme. CVaupell.(Fædrel.l859.318.
sp.2). HavebrL.n.733. Æblevildstamme.
Bredsted.Pom.il.zzviii.

||
grundstamme for

30 okuleret rose. HeeAnd.AH.93. || hertil: Vild-
stamme-frugttræ (Pol.''U1934.4.sp.3), -træ
(HavebrL.*1.588. Vildstamtræ: Ydun.(Kbh.)
1894.7; jf. Stortræ;, -underlag (HavebrL.*
11.1140). -steg:, en. se Vildtsteg. -sti,
en. (glda. wilstigh, oldn. villistfgr; jf. -spor

samt vild, vildsom sti u. V vild I.2, vildsom
1.1 ; l.br.) sti, der fører vild; vilde veje; af-

veje. Moth.V172. da jeg en Dag var kom-
men lidt paa Vildsti et Sted i Nordsjælland.

40 VilhAnd.AD.32. billedl. og i sammenlignin-
ger: Alle Egenskaber og Beviise . . er dem
ikke noget andet, end som en Vild -Sti,

hvor de dog ikke finder nogen Vdvei.LTid.
1739.459. Fantasien . . sværmede om ad en

Slags Højhedsvanvids Yildstier.Schand.SB.

114. -straa, et. (efter no. villstraa; jf. -græs

slutn.; sj.) i udtr. for at forvilde, bringe paa
vildspor. Det kunde ikke føre mig paa Vild-

straa, at der lagdes et Bekjendtskab med
50 de græske Tragikere for Bagen. PMøll.(Breve

vedr.JLHeiberg.ll.(l948).93). -svin, et. (sj.

Vil(d)t-. Tode.(Iris. 1792. IV 334). Fr.Vll.

(Wors.OB.15)). (glda. (flt.) will swiin, oldn.

villisvfn; j/. -basse 1, -gris, -orne, -so. Skov-

svin 2 samt vildt svin u. V vild 3.1) svin i

vild tilstand; spec. om det europæiske svin

Sus scrofa. Holb. Paars. 98. *Da jager han
med rappe Hunde |

Det frygtelige Vild-

sviin oip.Oehl.XlX.81. Skovens Vildsvin

60 (1871: Svinet;. Ps. 80.14 (1931). Lieberhind.

DVXI1.73.
II

(herald.) om billede. PBGrand-
jean.lleraldik.(1919).129. -svine-, i ssgr.

(nu l.br. -svin-: Vildsvin-flæsk. MO. -jagt.

vAph. Nath. VIL 709. HGAnd. B CÆ. 11. 238
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MO. -spyd. Drachm.KW.61. se endvidere u.

-hoved, nu sj. -svins- : Vildsvins-brad. Recke.

BB.65. -spyd. sa.KO.80. se ogs. vAph.(1759)

og u. -hovedø, til -svin; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes: Vildsvine-bestand, -børste,

-fangst, -fedt, -flæsk, -garn, -have (o: fælde

af svære, flettede risgærder. DJagtleks.1369),

-hund (jf. Svinehund 1. Amberg. Brehm.
Patted. 221), -jagt, -kød, -kølle, -leje, -pøl,

-ryg, -skind, -spor, -spyd, -steg, -tand.

-svinehoved, et. (nu 1. Ir. -svin-, LTid.
1724.440. Blich.(1920).XY27. nu sj. -svins-.

vAph.(1759)). et vildsvins hoved. CMuller.
Koge- Bog. (1785). 291. Han kunde (nyde)

mangen god Skive Vildsvinehoved. Oehl.

XXVII.19. Drikkebægere i Form af Vild-

svinehoveder. Op/5. '7//. 3i(?.
II

(herald.).

PEJensen.Gavnø.(1902).6. PBGrandjean.He-
raldik.(1919).130.

I. Vildt, et. [vil'd] vildt. Høysg.AG.134.

(jf. Levin.Gr.1.26. Verner.226. AaHans.S.39).
uden flt. (ænyd. wil(d)t, wild, glda. wild, sv.

vilt; fra wni. wilt, vildt, vilde dyr \\ i bet.l.s

delvis af hjemlig oprindelse: intk. af V vild i

substantivisk anv., i forb. som vildt og tamt,
se u. tam 1.2 og jf. glda. bode wilt och tamth
aff alle hånde kost (Brandt. RD. 1.8), sml.

ogs. det vilde u. V vild 3.1

)

I) dyr, der lever i vild tilstand, og

som gøres til genstand for jagt. I.l)

(jæg.) i koll. anv.; dels i al alm. om vildt-

levende pattedyr og fugle, dels om spiselige

pattedyr og fugle, som jages; m. h. t. danske
forhold ogs. spec. om hjort, daa- og raadyr.

gak ud paa Marken og fang mig noget Vildt.

lMos.27.3. (egnen er) fast for en idel dyre-

have . . at agte, formedelst den store mængde
af adskilligt vilt, som der udi hobetal findes.

Holb.DNB.33. naar Buen var tung i deres

Haand, og Jagten langsom efter Vildtet i

Lejre. Ew.(1914).V148. *paa Bjergene jeg

streifed,
|
Mit Maal var Vildtet i de dybe

MuleT. PalM.U.410. Hunde, der angriber

. . Vildt i forsvarlig indhegnet Dyrehave

.. kan neåskyåes.LovNr.l64^''U1937.§13.3.
DJagtleks.1369. spøg.: *en edderkop stillede

fælder op |
for blaabærbuskens vildt. NisPet.

Stynedepopler.(1943).164. jf. svag 1.2: Ind-

førelse af svagt Vildt (Fasaner). (Sorø^røisfø'd.

^y9 1944.4. sp.3. II
et stykke vildt. Blich.

(1920). VII.13. et vist Antal Stykker Vildt.

TroelsL.^Y 53. Resultatet (o: af jagten) vi-

ste sig at være to Stykker Vildt, en Hare
og en Sneppe. BerlTid.yiil906.Aft.l.sp.3.
Frem.^*U1927.omslag.3. \\ i særlige udtr. for

forskellige slags vildt, flyvende vildt, (sj.)

d.s.s. F]edeTvildt. Hag. lY 150. GodtHumør.
I. (1917). 129. løbende vildt, se II. løbe

20.1. skadeligt vildt, se skadelig, smaat
vildt, (1. br.) d. s. s. Smaavildt. Harer,
Fugle og andet smaat Yildt.Nørreg.Privatr.

11.166. stort vildt, d.s.s. Storvildt. In-

gen maa paa Fællet slaa stort Vilt; Dog
hermed ikke meent Daadyr og Raadyr. DL.

5—10—29. een Hind, Daadyr, eller andet
stort Yilt.smst.5—10—35. Adskillige Græ-
ver og andre af Adelstand, have til det
store Vildts Handthævelse, indhegnet Dyre-
Hauger ved deres ReTxeg&eirde.EPont.Atlas.
1.606. Stort Vildt er der ikke mere paa
Øerne, hverken Hjorte eller Tigre. JVJens.

M.I.130. jf.: stort Vildts-Jagten.A^ørre^.
Privatr.II.36. uædelt vildt, se uædel 2.i.

10 ædelt vildt, se ædel. 1.2) (nu mindre br.

og kun i ent.) om enkelt dyr. en Jæger, der
forfølger et anskudt Yildt.Goldschm.il1.444.

i sammenligning: Oehl.X.218. (jeg) skjulte

mig som et jaget Vildt i Skove og Klip-

per. Blich.(1920).VI1.34. (de) joge ham af-

sted, som var han et Yildt. HCAnd.(1919).
III. 340. „gaa hjem strax." Marie havde
rejst sig som et opskræmmet Vildt og vilde

til at adlyde. Schand.F.93. 1.3) (kog.) kød
20 af vildt dyr, der tilberedes som ret. den

meeste Kiød-Mad, vi spise her i Huuset,
ere Kapuner og Yildt. Holb.DR.III. 6. *Mit
Bord er dækket og stegt mit Vildt. HeiJ.

Poet.X.269. Ved Hove . . var Vildt en hyp-
pig Spise.TroelsL.*V52.

2) overf.: hvad der jages som et efter-

tragtet, værdifuldt bytte; næsten kun om
person. *intet Net hun (o: dronningen) knyt-
ted

I

Saa stærkt og saa snildt,
|
Der kunde

30 atter fange
|
Hendes flygtige Vildt (o: den

utro konge). Winth.HF.69. jf.: *Jeg gik mig
ud at jage

|
Det yndeligste Vildt . .

|
Det

var . . [ Den vilde, frie Natur, smst.210.

stort vildt: Det store Vildt (o: Fr.VII
som genstand for den senere grevinde Dan-
ners efterstræbelse) er i Sigte. PoU^lo 1941.

ll.sp.6. jf.: Gerner jagede . . større Vildt

end en lille jysk Skolemand (o: i en pole-

mik). EThoms.(Danmark.III.(1943).758.sp.2).

40 ædelt vildt, se ædel. || spec. om (ung)
kvinde, (jeg maa) træde i min Herres Fod-
spor, for at nyde den Sødhed, som man
finder at jage efter Yildt. Holb.Usynl.II.l.

*Ofte har I hentet den flygtigste Hind,
|

Aldrig dog et Vildt med en saadan Rosen-
kind (o: en ung pige). Heib. Poet.11.67. (en

pigejægers udtalelse:) Eva er absolut det bed-

ste Stykke Vildt her i Ruset. Soya.LJ. 33.
II. vildt, adj. og adv. se Y. vild.

Vildt-, i ssgr. I) ['vild-] (især tidligere

(skrevet) Vild-, se u. Vildt-bane, -handler,

-park, -steg^. til I. Vildt; foruden de ndf. an-

førte kan nævnes flg. til I. Vildt l.i (især jæg.):

Vildt-aar, -art, -avl, -bod (o: til salg af vildt),

-distrikt, -fattig, -foder, -fodring, -fredning,

-fælde, -garn, -kalv, -kælder (o: vildthandel

i kælder), -leverance, -mængde, -net, -pleje,

-pris, -remise (se u. I. Remise 2), -reservat,

-rig(dom), -saks (jf. Saks Ls), -salg, -skind,

60 -skov, -snare (jf. 1. Snare l.i j, -statistik, -syg-

dom, -torv, -transport, -udsætning, -vogter;

(kog.) til I. Vildt 1.3: Vildt -fars, -kotelet,

-kølle, -mad, -postej, -ragout (se u. Ragout^,
-sky, -sovs, -spise, -stuvning, -suppe, -til-
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beredning. 2) ['vil'd-] til adv. vildt af Y. vild,

i ssgr. m. part. (fart. adj.) som 2. led (om
vekslen ml. vildt- og vild- se u. vild- i ssgr.),

fx.: et vildtbrusende .. Genis Yærk. Hjort.
KritLit.II.57. (brandens) røde, vildtflam-
raende Skær. CESim.65. vildtflyvende For-
slag. Brandes.IX.456. *Med vildtfortvivlede
Krampetag

|
De Blege sig knuge til brustne

Yr&g.Oehl.XXIV 257. »Hornets vildthylende
Klang! smst.XIX.91. det vildtlarmende Hav. lo

Blich.(1920).XX.3. *De vildtoprørte Tanker
I

Ei lyde Villien meer.Hauch.SD.II.S. *den
vildtoprørte Sø. Lemi.Shak.IX.71. *raae,
vildtstrøifende Mænd. PMøll.(1855). 1.231.
*Livets

I

Vildtsvulmende Bugt.Winth.III.
131. 3) ['vild-] som sjældnere sideform til

Vild- i subst. smsatte m. Y. vild se u. vild-

i ssgr. -ager, en. (jf. -mark; jæg.) areal
med afgrøde til vildt (i dyrehave olgn.). LSal.
XII.423. DJagtleks.1372. -bane, en. (nu 20
l.br. Vild-, se ndf.). (æn?/d. wildbane; fra
mnt. wiltbane, ty. wildbahn; jf. -stade og Jagt-
bane; foræld.^ I) areal (afmærket med grøfte-

gærder, pæle ell. sten), hvorpaa jagten var
forbeholdt ejeren (især: kongen). Cirk."U1834.
Hrz.D.IV.67. de rigere Adelsmænd havde
baade Dyrehaver og store Vildtbaner at
jage ^paa,. TroelsL.Y37. Jagtretten paa den
kongelige YMthane.LovNr.79'/il894.§l. at

skyde i Kongens Vil db ane, eller paa de 30

Stæder, som Kongen sig selv haver forbe-

holdne. DL.5—iO—35. Holb.DNB.33. JPalu-
dan.Møen.I.(1822).290. MO. Krist.JyF.III.
260. jf.S&B. VSO. i videre anv.: tilholdssted

for vildt. *de unge (løver) dukke sig ned
|

Paa deres Yildhane. Monrad.Ps.lll. Nah.
2.12(Chr.VI og 1931 afvig.). \\ hertil Vildt-

bane-distrikt, -grøft, -pæl, -ret, -rettig-

hed, -skov, -sten. 2) (1. br.) om vildtbestand

inden for et omraade. OpfB.^lV.437. at skyde 40

Harer paa denne Aarstid; det er at ruinere

Vildbanen (0: en herregaards). Heib.Poet.Y
16. D&H. 3) (nu 1. br.) i billedl. og overf.

anv. 3.1) omraade, hvor man jager, efterstræber

noget. Strøgets Vildtbane havde mistet sin

ældste og mest erfarne Præmieskytte. Leop.

GH.208. Det vilde jo være den rene Under-
gang for hende, om hun blev sluppet ud
paa Storbyens Vildtbane igen. Egeberg. P.

172. Denne Spadsergang her skal være min 50

(o: Harlekins) Vild- Bane, skiønt her plejer

ogsaa at komme tamme Dyr, men dem
gaaer jeg iorhi. Holb.Usynl.II.l. Hrz.Xl.67.

3.2) i udtr. for at komme ind paa ens ene-

mærker, krænke ens rettigheder, (min rival)

viste sig (ikke senere) paa min Vildtbane.

VKorfitsen.KF.7. han havde anseet hver

Klik, som de øvrige satte paa hans Fiendes

Ære for et Indgreb i sine Rettigheder —
og dem selv, for Krybeskytter der jagede eo

paa hans Yilåhane. Ew.(1914).IY133. Filo-

logerne bleve meget vrede, næsten som om
det var et Indbrud paa deres Vildbane at

ville skrive om Latinen. Hjort.B.1.423. -be-

plantning, en. (forst.) beplantning af et

omraade i den hensigt at gøre det til tilholds-

sted for vildt. Statstidende.*/il950.2.sp.l. -be-
stand, en. (jæg.) d. s. s. -stand, denne rige-
lige Vildtbestand i Skovene. Drachm.VD.254.
Bogan.1.159. KnudRasm.MR.36. -bid, et.

(jf. -gnav; forst.) ædespor, fremkommet ved af-
bidning af knopper ell. kviste af løv- ell. naale-
træer, ell. om vildtets afbidning af knopper
osv. Frem.DN.636. over Vildtbid (0: vildtfri).

ForstO. DJagtleks.1373. -bidt, part. adj. (jf.
-bid; forst.) om træ. ForstO. -bærer, en.

(jæg.). I) person, som bærer det fældede vildt

hjem for jægeren (jægerne). VigMøll.HJ.144.
VSO. 2) rem ell. lign., der er anbragt paa
jagttasken, og hvori det skudte fuglevildt fast-

gøres (ved halsen). AClod-Hansen.Jagtskyd-
ning/1923).28.

Tildter, adj. se vilter.

vildt-faren, adj. se vildfaren, -fin-
der, en. I) (jæg.) hønsehund, der forstaar

at bringe meget vildt for bøssen og ofte tager

stand. DJagtleks.1374. Da.Jagttidende. 19501
51.56.sp.2. 2) (sj.) person, der kan opspore
vildt, (en taters) Sporsans er . . fænomenal
. . Saa udpræget en Evne som Vildtfinder

kan kun skyldes en psykologisk Tiltræk-
ning mellem Jæger og Vildt. Lddegaard.Af
Abraham-SønnernesSaga.(1933).92. -foged,
en. (foræld.) person, der ansattes til at tage

sig af jagten ell. føre tilsyn med vildtet i

et kongeligt jagtdistrikt. Stats-Calender.1841.

323. DJagtleks.1374. -fremmed, adj. se

vildfremmed, -fri, adj. (jf. u. -bid; forst.)

om plante: som inden udplantningen har
naaet en højde, der sikrer toppen mod vildt-

bid. MeddOjentofte.III.323. DJagtleks.1374.

-gnav, et. (forst.) d. s. s. -bid. ForstO.

-gærde, et. (jf. -hegn ; sj.) gærde, der tjener

til at beskytte markerne mod vildtet. Schytte.

IR.II.316. -bandel, en. handel med vildt;

især: detailforretning, der sælger vildt (ofte

forbundet med fiskeforretning ell. (især tidli-

gere) med frugtforretning). 8kr.*U1819. DJagt-
leks.1374. -handler, en. (sj. (skrevet)

Vild-. VilhRasm.BU.132). person, der dri-

ver handel med vildt, især i en detailforret-

ning (jf. -handel/ Frugt- og Vildt-Handler

N. N. i Yiiøhen\ia\n.Reskr.^*'tl818. for hver

Fasan, der nedlægges, kunde et heelt Knippe
kjøbes hos Vildthandleren. Bogfan./i. 77. Fi-

ske- og Yimt\ianå\ere.TelefB.1951.sp.7314.

Frugt- og Vildthandlere, smsi. sp. 755S. ;/••*

„Hvad sender hun Dem?" — „Dyr, Harer,

Østers, Æbler, Viindruer." — „Kort sagt

al den Høflighed, man kan vente af en

Frugt- og Vildthan dier ske." Heift.Poef.y/.

26. -hegn, et. (jf. -gærde ; fagl.) staaltraads-

hegn, der hindrer vildtet i at komme ind

paa et dyrket areal ell. i at forlade dyre-

have olgn.; ogs.: raftehegn om dyrehave (Hvad
hedder detF (1947). 254). DJagtleks.540. Berl

HaveL.1.316. -had, en. se Vildhud. -has,
et. (jf. -hytte; især forst.) hus ell. skur i
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dyrehave, hvor vildtet kan fodres og søge til-

flugt om vinteren; dyrehus. VSO. Fleuron.SK.
47. -hytte, en, (jf. -hus; især forst.). Fleu-
ron.SK.47.
Tild-tjørn, en. (sj.) S( hvidtjørn, Cra-

tægus oxyacantha L. Pol.^U19S0.7.s'p.5.

Vildt-klo, -krat, se Vild-klo, -krat.

-kød, et. kød af vildt. DJagtleks.1375. -le-
vende, part. adj. om dyr: som lever i vild

tilstand, de vildtlevende Kameler. Bo« P. /. i"o

489. Derpaa sagde Gud: „Jorden frembringe
levende Væsener efter deres Arter: Kvæg,
Kryb og vildtlevende (1871: vildej Dyr efter

deres Arteil" lMos.l.24(1931). vildtlevende
pattedyr. VLDyr.I.ll.
Tildtling, en. se Vildling.

Tildt- lokker, en. (ty. wildlocher;

jæg.) instrument (fløjte), hvormed jægeren

søger at lokke vildtet til sig. DJagtleks.1376.

'Ingtf en. (jf. -smagj lugt, der er karak- 20

teristisk for (kød af) vildt. S&B. VSO. hil-

ledl.: (Gautier) følte sig i Literaturen altid

tiltrukket af en let Vildtlugt. Brandes. FZ.
256. -læder, et. se Vildlæder, -mark,
en. (jæg.. sj.) d.s.s. -ager. Kaper.
Vildtni«) et. se Vildnis.

Yild-tone, en. [2] (sj.) tone, der er

præget af vild, uciviliseret tilstand. Sangen .

.

skæmmes af enkelte hedenske Vildtoner;

men Synet var Ssmdheå. Grundtv.PS.1. 7. jf.: 30

*Vildtonet, men liflig, en Spaadoms-Sang
|

Fra Skjaldenes Læbe da klinger. sa.jffrøn.*i2.

•tosset, adj. vist i alm. udtalt m. lige stærkt

tryk paa begge led. (vistnok lignende dannelse

som -fremmed, -gal; l.lr.) d.s.s. -gal 1.

Men naar den ene Folketype resigneret er

sovet hen og den anden vildtosset brækker
sin Hals, da er Slesvig rede for Stortysken
og Danmark i ^ød.Gravl.(DagNyh.**/iol926.
9.sp.6). Det er dog sket før, at de (0: kro- 40

gæsterne) havde lidt Penge og ikke var saa
vildtossede ! sa.JB.81.

Vildt-parade, en. (jæg.) præsenta-

tion af det nedlagte vildt efter endt jagt. Baud.
01.8. DJagtleks.1376. -park, en. (tidligere

ogs. (skrevet) Vild-, se ndf.). dyrehave. Brehm.
Patted.746. Brandes.IX.261. uegl.: *(han)
giorde tam

|
Den hele Vildpark af Gudinder.

Bagges.11.241. -rejse, en. (foræld.) rejse

med vildt fra de kgl. vildibaner til hofhold- 50

ningen. Cit.l791.(AarbFrborg.l938.94). For-

ordn.^'^U1844.§2. -ræd, adj. (jæg.) d. s. s.

-sky. VigMøll.HJ.197. DJagtleks.1377. -ska-
de, en. (fagl.) skade paa afgrøder ell. skov,

foraarsagei af vildt. MO. CChrist.H.91 . DJagt-
leks.1377. -skive, en. (jæg.) skydeskive,

forestillende forsk, vildt, anvendt ved skydning
til bevægeligt maal. DJagtleks.1381. -skad,
et. se Vildskud, -sky, adj. (jf. -ræd; jæg.)
om hønsehund: som gaar uden om vildtet uden eo

at tage stand. VigMøll.HJ.197. DJagtleks.
1381. -skytte, en. (ænyd. d. s.; arkais.)

d. s. s. I. Skytte 1.3 slutn. JPJac.1.161. S&B.
•smag, en. (jf. -lugt; kog.) (stærk, ram)

smag, der er karakteristisk for vildt. Huusm.
(1793).197. Const.Kogeb.80. billedl: Amors
Genistreger har hos (Hjalmar Bergstrøm)
faaet en Vildtsmag af Agnes Henning-
sens erotiske Genialitet. VilhAnd.Litt.IY.686.
•spil, et. f'//. Andespil; jæg.) tallotteri med
vildt som gevinst, anvendt ved jagtforenin-

gers fester. DJagtleks.1381. -springe, et.

(jf. u. Spring 7.1, Udspring 1; jæg.) ind-
spring; dyrespring. VigMøll.EJ.182. DJagt-
leks.1381. t -stade, et. (jf. Stade 2.z) areal,

der er tilholdssted for vildt; vildtbane. Schytte.

IR. II. 313. 316. -stand, en. (jf. -bestand;

jæg.) den mængde standvildt, der findes i et

jagtdistrikt. Cirk."/sl834. ForstO. „Ølisten"
med Opregning af alle Rigets mindre Øer
og Angivelse af Vildtstand og Bygninger.
CSPet.Litt.67. -steg, en. (tidligere ogs.

(skrevet) Vild-, Jernskæg.D.66). (nu næppe
br.) dyresteg. Moth.V175. Amberg. -sti, en.

f'y/. -veksel; jæg.) d.s.s. Veksel 3.1. VigMøll.
EJ. 185. DJagtleks. 1384. -stutteri, et.

(til V vild 3.3 ; sj.) d. s. s. vildt stutteri (se

Stutteri;. Cit.1738. (CFWegener. A. II. 105).

-svin, et. se Vildsvin, -syge, en. (ty.

wild- (und rinder)seuche; landbr.) epidemisk
bakteriesygdom hos kvæg (opr. konstateret

hos vildt); pasteurellose. LandbO.IV.783. Hus-
dyrsygdomme.(1941).125. -tysker, en. se

Vildtysker, -tyv, en. (jf. Krybskytte 1;

jæg.) person, der stjæler skudt vildt ell. fan-
ger ell. skyder vildt paa forbudt territorium

(vildtbane, dyrehave), naar nogen . . saa-

dan en Krybe-Skytte eller Vilt-Tyv . . paa-
griber. Pl.(Kvartudg.) **/il748. Winth.V1.239.
Drachm.VD.254. DJagtleks.1386. -tyveri,
et. (jf. Krybskytteri; jæg.) det at stjæle,

fange ell. skyde vildt paa forbudt territorium

(vildtbane, dyrehave), det i Svang-gaaende
Krybeskytte- og YMt -Tyvevie. PL (Kvart-

udg.)''/*1761. overbevises om Vildttyverie.

Blich.(1920).X.74. paa Bondens Marker
kunde man skyde Kaniner, Vildttyveri var
der ogsaa Adgang til. JesperEw.AP.5. -tæk-
ke, et. (jæg.) det at en jæger har godt tilløb

(jf. Tilløb 3 slutn.). DJagtleks.1386. -tæl-
ler, en. (jæg.) apparat til tælling ell. mar-
kering af nedlagt vildt (paa klapjagt). DJagt-
leks.1386. -vanding, en. se Vildvanding.

-veksel, en. (jf. -sti, Dyreveksel; jæg.)

d. s. s. Veksel 3.1. Fleuron.DTN.45. i sam-
menligning: Mellem Buskene snoede hendes
Stier sig som Vildtveksler ud og ind.^ri

Krist.MM.154. -vogn, en. (jæg7) vogn til

transport af nedlagt vildt. Amberg. Pol."/i»

1936.Sønd.6.sp.3. DJagtleks.1386. f -vok-
sen, part. adj. fvild-. vAph.(1764)). d.s.s.

-voksende. Vildling . . Man kalder saaledes

et lidet vildtvoxen Træ. vAph.Nath.VIII.

441. -voksende, part. adj. (tidligere ogs.

(skrevet) vild-, se u.bet.l). I) (jf. vokse
vildt u. V vild 4.1) om plante: som forekom-

mer i vild tilstand; ogs.: voksende som i na-

turen (uden pleje, regulering, bredende sig
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stærkt olgn.). Amberg. Paa (klippen) findes

hele vildtvoxende Skove af denne Træsort
(o: figner). HolstMH.224. ForstO. Den al-

mindelige Taks . . anses for allerede fra gam-
mel Tid at have været vildtvoksende i B&n-
m&rk. NaturensY1922.277. jf.: Haven med
de . . vildtvoksende Brombærranker. ^omoS'.
F.168. Cerinthe maritima, Polypodium Lon-
chitidis; hvilke ikke ere fundne vildvox-
ende i SyeTng.LTid.1754.12. Hornemann, lo

OP.*I.550. de gamle, tilsyneladende nu gan-
ske vildvoksende Aitei.DanmHavebr.lQ.

\\

om frugt. Under den sydlige Himmel ere

Mark- og Havefrugter vildtvoxende. fTetft.

Poet.1.8. De vildtvoxende Bær kunne ogsaa
finde rig Anvendelse. Ydun.fKbh.) 1894.114.

II
hilledl.: betragte vi altsaa Mythologien

(efter Schellings heldige Commentar) som
den „vildtvoxende Religion". Mart. Dogm.265.
smst. 273. Alt det bedste, Chesterton ser 20

i Shaw, afleder han af den dybe, frugt-

bare Civilisation, som blomstrer i det irske

Gemyt bag dets vildtvoksende Tempera-
ment. BeWrid.Vn 7950.M. 6. sp. 5. 2) (jf.Y.
vild 7.2 ; 1. Ir.) om haarvækst: kraftigt og uor-

dentligt voksende, (hans) vildtvoksende og
daarligt klippede R&ax.AaDons.MY 52. 3)

(jf. Y. vild 7.2; fagl.) om hov ell. klov: som
vokser unaturlig stærkt p. gr. af for ringe slid.

Landbo.111.117. Grunth.Besl.105. f -værk, 30

et. {cenyd. wild(t)werk, skind af vilde dyr;

fra mnt. wiltwerk, (skind af) vildt) vilde

dyr; vildt. Vildt-verk . . kaldes alle slags

vilde dyr, som kand ædes. MofLFi 75. over
alt (er) fuld af Wilt-werk, Hiorte, Raadyr,
Harer, og Ræve.Pflug.DP.55.
I.Vild-tysk, en. (nu næppe br.) d.s.s.

-tysker. *her maae en Vildtydsk til. Rein.

297. hvad gør ikke vildtysken for penge? se

Penge 3. II. -tysk, adj. (jf. -dansk, I. -tysk, 4o

-tysker; nedsæt.) udpræget tysk; ram-, ravtysk.

I hans Sted fik vi . . en Vildtydsk Skriftstøber

fra Frankfurth (0: med i diligencen). Preisler.

J.II.107. „Tydsk er den (0: bogens titel),

vildtydsk!" raaber B. Bagges. L.I.ii. Attester

om Kyndighed i det Danske Sprog hos de

vildtydske Studenter (0: ved univ. i Kiel).

Gylb.(FruHeib.HG.* (1947). 300). en slesvig-

holstensk Provst og en vildtysk Sognepræst.

Friskolefolk.il. (1931). 171. -tysker, en. 50

(8j. Vildt-. Kierk.P. 111.16). (jf. -prøjser,

I-II. -tysk samt vild tysker u. V vild 8.3^

vist egl. (til V vild 8^: uciviliseret, udannet,

ubehersket optrædende tysker; nu nedsæt, be-

tegnelse for tysker med de typiske (især: for-

hadte) egenskaber; renlivet, vaskeægte tysker.

jeg har fremstillet Herr von Aberwitz, ikke

som dansk Officeer, men som en allevegne

forjaget YildtydskeT.PAHeib.il.20. af denne

Pral og Støi, som endeel Tydskere med- 60

bringe hertil, kalder (man) dem Vildtyd-

skere. Tode.S'J./.ii 4. Struense var en Vild-

Tydsker, som rympede Næse ad Alt hvad
der var B&nsk.Grundtv. Mundsmag. (1842).

XXVI. Rentrykt "/, 1952

59. vort Nordens Kamp paa Liv og Død
med de vildfremmede, med Vildtyskerne.
sa.Udv.IX.311. Vi kalder dem Hjemme-
tyskere, her i Landet hjemmehørende for-

mentlige Tyskere, til Forskel fra Vildtyskere,
de virkelige Tyskere, som har forvildet sig

herop iblandt os.FlensbA.*Utl901.1.sp.5. med
Barnepigen som Kilde (havde jeg) den Op-
fattelse af Tyskerne („Vildtyskere", kaldte
Pigen dem), at de alle havde store Skæg og
med Forkærlighed aad smaa Bøxn.PARo-
senb. Erindringer. I. [1934]. 27. i sammenlig-
ninger: jeg . . blev bister, som en Vild-

tysker. LSmith.S.1.39. med et Ansigt som en
Yildtysker. Rørd.S.38. -tyskeri, et. (dan-
net til -tysker; nedsæt.) en vildtyskers (vild-

tyskeres) optræden, handlinger. *(en tolk)

Som nu og da et Gran i Ledebaand
| Os

andre Stakler kunde føre,
|
Der ikke til de

Sublimeerte høre.
|
Men hvem kun sund

Forstand Naturen gav;
| Og paa Vildtyskeri

(o: overspændthed) har altsaa intet Krav.
TBruun.ST.262. især: yderliggaaende tyskhed

(især m. h. t. forholdet til Danmark i 1. halvdel

af 19. aarh.). Vildtydskeriet fra Opstanden
mod Napoleon . . opelsket og udrustet ved
Høiskolen i Kiel . . nærer og opholder den
holstenske Oprørs -Tilstand. Grundtv. Dansk.
11.589. smst. 591. (vi kan) være ubekym-
rede for, at nogen Voldsgjerning skulde true

os udenfra: Revolutionernes og Vildtydske-

riets Tid er jo indtil Videre ioihi.HNClaus.
Medb.l8.
Vildt-æsel, et. se Vildæsel.

Vild-onge, en. (l.br.) vildt (8.3), ustyr-

ligt barn. bristefærdige Vidundere af Pro-

blembørn, poetiske Yildnnger. HBrix.KB.16.
•vanding, en. [Y.l] (Tildt-. LandbO.*

1030). (jf. -risling; fagl.) simpel form for

overrisling, hvor vandet tvinges ind over van-

dingsarealet. LandbO.IV.725. CP -vej, en. (jf.

-gang, -sti samt vild vej u. Y. vild 1.2^ vej,

der fører vild; afvej; overf.: Arbejderne .

.

var blevne et . . økonomisk vildledt Parti

. . kun ved en stærkere politisk Agitation

kunde (de) ledes tilbage fra deres økono-

miske Vildvej. Brandes, y//. 533. *Jeg ved

det vel: Min Sorg (0: over hedens forsvinden)

er i det Blaa; |
Kulturens sko'de Spand sin

Vildvej drager. ^a/(;;.jB5'.59. derhen skulde

han fra alle sine Vildveje og efter alle sine

Vandringer — dér skulde det ende altsam-

men, ved den syge . . Nonnes Seng. Jør<ji.

RNS.27. i forb. som føre (LJac.l2Epistler.

(1928).23), komme (Paludan.RH.247), le-

de (Brandes.DD.71), vanke (Dorph.Sofok-

les.320), være (Brandes.IV.177. NMøll.N.42)

paa vildvej(e). -vendt, part. adj. [VI]

(sj.) om person: hvis anskuelser har en gal

retning. Dr. Schacht (anses) af det demo-

kratiske Tyskland . . for en baade vildvendt

og skadelig Personlighed. jEBrand. ^PoJ.**/it

1930.12.sp.4). -vin, en. ^ d. s. s. vild vin

(se Vin 2). Efteraaret var nu inde. Vild-

98



1555 TildToksen Vilje 1556

1
vinen blussede overalt paa Villamurene.

Pont.LP.VIII.46. HavebrL.*II.378. || hertil

Vildvins -blad, -lysthus, -løv, -ranke.
-Toksen, -voksende, part. adj. se vildt-

voksen, -voksende, -vorn, adj. (næppe
i rigsspr.) tilbøjelig til vildhed; vild (8).

hjemme i deres Skove ere de (o: germanerne)

stærke, ærlige, men grove og vildvorne Bar-

barer. Dahlmann. Oehl.s dram. Værker. (1812).

14. den vildvorne Karl. ZakNiels.Saml.Skrif-

ter.V.(1905).228. -æble, et, som plantenavn

ogs. en. (frugten af) vildtvoksende æbletræ;

skovæble(træ) , Pyrus malus. L Høyer. G. 18.

JTusch.191. Hæg, Slaaen og Vildæble. Jac
Paludan.T.25. -SBgf en. [V7] (fagl.) raaæg;

ruæg. Haandv.151. OpiB.Hll.28. -ællins,
en. vildands ælling. Rostgaard.Lex.V65b. I

den lille Seng laae tre nøgne Børn, som
. . dukkede, som Vildællinger, ned under
Dynen. Blich.f1920).X.104. Den første Vild-

ælling har vist sig i Sortedamssøen. Poi.Vj

1927.9.sp.4. -æsel, et ell. f en (Moth.V173).

(t Vildt-), (ænyd. wildesel) æsel, der lever i

vild tilstand; nu spec. om det afrikanske æsel

Equus asinus; tidligere ogs. om de i Asien

vildtlevende æsler (halvæsler) , især Equus on-

ager. de droge op til Assyrien, som et Vild-

æsel (Chr.VI: et vildt-æsel^, der gaaer sine

egne Yeie. Hos.8. 9. Hauch. MfU. 161. Lut-

ken.Dyr.156.157. Lieberkind.DVXII.353. jf.:

Vild-Æselinden (Chr.VI: et vildt æsel;

2932 .-et Vildæsel;. Jer.2.24.

% vil-død, adj. (dannet efter -døvj som
foregiver at være død. *er Personen, som jeg

mén,
I

kun vildød, saa er han ej Sten.

Grundtv.PS.IV169. -dov, adj. (til IV ville

(vil); dial.) som ikke vil høre; forstilt døv.

(hun) hørte kun det, hun vilde høre — for

alt andet var hun \i\døv.Gravl.N.118. Feilb.

UfF. i talem. se stildøv. billedl: * Hvordan
skulde da omsonst

|
Fristeren brugt al sin

Kunst
I

Paa et vildøvt Øve.Grundtv.PS.VI.
224. smst.632. Hun var „vildøv" for enhver
rimelig Grund til at rive de vaklende Røn-
ner ned. Elkjær.Landfast.(1938).10.

Vilje ell. Villie, en. ['vilja ell. (især

gldgs. ell. dagl.) 'velja] (jf. Arkiv. XI1. 366.

AxelSørensen. Rim-ordbog. (1900). 278f.; for-

men Villie undertiden skanderet som 3 sta-

velser: FGuldb.I.39f.43. Boye.PS.II.83. Rich.

BD.80. ThorLa.(StSprO.Nr.l00.5)). (nu dial.

Ville. Reenb.I.128 (co foTestille). Sort.Poet.

37(00 Grille;. JFriis.l30(co skille;. Brors.

66f.(c<i stille;. UBirkedal.(StSprO.Nr.90.28;
oo forspilde;. UnivBl.1.372.378. Thorsen.20.

60. Flemløse.17.78. Brenderup.§7 . Feilb. jf.:

En Villie findes og skreven ville, ligesom

det og gemeenligen udtales, f. ex. qvinde-

ville er ond at %ii\\e. NvHaven.Orth.188. Hos
Folk af de simple Classer (høres:) Med Ville.

Heib.Pros.VIII.414). flt. -r (Stoud.(Rahb.
Tilsk.1792.94). Heib.Poet.V98. Gjel.Rø.84.

Bergstedt.III.52). (æda. wilia (oblik.), williæ,

wiUi (Brøndum-Nielsen. GG.II.389. III.217),

SV. vilja, no. vilje, oldn. vili (oblik. vilja;, ty.

wille, holl.viil, engf. will, gfo<. wilja; til IV
ville)

I) om sjælelig evne, egenskab, tilstand,
virksomhed, (om særlige (faste) forb. m.
verbum, adj. ell. præp. se bet.2-4:). I.l) den
evne ell. egenskab at (kunne) træffe et

valg, fatte (og fastholde) en beslutning,
et forsæt, som kan give sig udtryk i

10 en vis adfærd (fra vedk.s egen ell. fra en

anden persons side); spec. i (ældre) filos.

spr. (mods. Erkendelse 1, Følelse 4; om den
aktive, handlingsbestemmende side af
sjælelivet (om forsk, filos. opfattelser og de-

finitioner se Sibb.P.I.321. Høffd.Psyk.'391.
Krom. TS.' (1888). 122. 2 72. FBrandt. Psyko-
logi.*I.(1943).76ff.). Villien er den fornuftige

Siæls Evne, hvorved Mennisket ligesom af

en indvortes Tilskyndelse beveges til at giøre

20 og udvelge det som synes mest behageligt,

forkaster derimod det som synes u-beqvem.
Holb.NF.1.8. *Hans Sands var af Guds Klar-

hed fuld,
I

Af Kierlighed hans Ville. Brors.

105. *Vor Vilje give vi Gud i Yold.Grundtv.
SS.III.525. *Ei et tilfældigt Spil af ydre
Kræfter

|
Har Musen her i Kamp mod

Villien seet. Ing.Blanca.(1815).210. Katek.

§60. den store Hjerne (kaldes) „Bevidst-

hedens og Viljens Sæde'\Krom.TS.*(1888).
30 120. Viljens Gennemsnitsstyrke (kan) være

forskellig. Derved opstaar Forskellen mellem
de energiske og de slappe Naturer, smst.355.

jf. af A.12.2 (og vilje-stærk, -svag;.* være
stærk ell. svag af vilje. DÆJ?. ^m. villiesvag;.

II jf. bet. 3.2: viljens frihed (SorøSaml.II.

185. GadsMag.1941.45. LSal.XII.430), se u.

Frihed 3.2 (jf. Indeterminisme;.
|| (jf. bet.

2.1-2, 4.3; med overgang til bet. I.2; i (navn-

lig relig.) forb. som guds, forsynets, him-
40 melens vilje. Paulus, kaldet til Jesu Chri-

sti Apostel ved Guds Villie. iCor.l. 2. *Gak,
læs din Bibel selv, nu seer du Herrens
Ville,

I

Og ikke, som tilforn, igiennem Mun-
kens Brille.JFrMs.73. hører du ikke at det

er Himmelens faste og besluttede Raad, at

vor Dotter skal have en Mand paa 60000
Rixdaler. Baade du og jeg (0: hendes fader

og moder) ere forringe til at sætte os op mod
Himmelens Villie. ^oZ&.Pern.Z. 5. den evige

50 Yi\\ie.Sibb.Psychologie.(1843).259. jf.bet.A.\:

*Ung Hagbard sig føjer i Forsynets Vilje.

Gjel.HS.137. hengive sig ell. hengivelse, hen-

givenhed i ell. under guds vilje, se hen-

give 2.1, Hengivelse l.i, Hengivenhed l.i.

1.2) især m. h. t. et enkelt, foreliggende tilfælde:

handlingsbestemmende tilbøjelighed, ønske,

krav, bud. naar (hunden) vil ligge paa sin

Pude . . gir den sin Villie tilkiende ved at

la falde en liden Vandtaar paa Forklædet.

60 Holb.Mel.1.2. Du er kun 13 Aar . . For det

første maa du . . blindt rette dig efter min
Yillie. PMøll.ES.III.24. vi vil ret blive et

lykkeligt Ægtepar: Du vil bestandig gjøre

Indvendinger mod min Villie, men bestandig
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ende med at føie mig i åen.Heii.KH.17.
jf.

let. 1.6 : hun havde modstaaet hans Villie

og Begjering lige indtil den samme Stund.
Blich.(1920).XIII.45. jf. bet.S.&: Naar han
. . ved sit Værneting dicterer sin Villie til

Protocollen . . er sligt et Testamente af

samme Gyldighed, som om det af Kongen
var confirmeret. Forordn."/g 2769.^5. || med
forestilling om mangelfuld, svigtende evne til

at fastholde et krav m. h. t. ens egen adfærd i"o

(se ogs. u. bet. 2.1, 3.3^. Villien har jeg vel,

men at udrette det Gode formaaer jeg ikke.

Rom.7.18. *Lidt dog Store, Mindre Smaa
|

Kan tilgavns fuldbringe;
|
Villien seer Vor

Herre paa,
|
Giver Kraften Ymge.Ing.H.198.

smst.199. *der kommer den Dag, hvor din
Tanke blir hed . . |

da kan Du ej vælge. Du
har ikke Yi\\Q.Drachm.FÆ.lOl. ofte i mod-
sætn.-forb. m. Evne (1.4), Gerning o/?., i ud-
tryk som (man skal) tage viljen for evnen 20

(Ew. (1914). 1. 1. PalM. (CSPet.Afhandlinger.

(1949).303)) ell. gerningen (Mau.11632.
Heib.Poet.Y351) ell. (nu næppe br.) værket
(Moth.V135. Holb.MTkr.117. sa.Ep.1.388),
som (ærbødigt, ydmygt) ønske om overbæren-

hed, velvillig bedømmelse. \\ i udtryk for van-
kelmodighed. Jeg har to Villier i denne Sag.

Paa den ene Side kunde jeg ønske at med-
dele Dem Indholdet, paa den anden —.Heib.

Poet.Y98. en saa . . lunefuld Pige, som idag 30

havde een Villie og imorgen en anden.Gylb.

(1849).IX.110. 1.3) (uden for udtryk som
med ell. uden ens (vidende og) vilje, hvorom
se u. bet. 4, nu ikke i olm. spr.) med særlig

forestilling om godkendende, imødekommende
vilje (I.1-2): billigelse; samtykke; tilla-

delse; minde (II. 5). min ville skal i have.

Moth.V178. JBaden.DaL. *Gud Thor da gav
sin Villie

|
Til disse Lege hra.t.Oehl.NG.

(1819).80. især i forb. m. subst. af lign. bet.: 40

ja og vilje (se I. Ja 2), vilje og minde
(se ndf. u. bet. 4.5-7^. 1.4) om individuelt
præget, vedk. person karakteriserende vilje

(I.1-2), især med forestilling om evne ell.

trang til at gøre denne (energisk) gæl-

dende, som udtryk dels for karakterfast-
hed, urokkelighed (jf. Jærn-, Staalvilje^, dels

(jf. Egen-, Selv-, Særvilje^ for en kraftig ell.

overdreven selvhævdelse, halsstarrighed, stæ-

dighed, (olm. i forb. som faa, ville have sin 50

vilje (se bet. 2.z) ell. m. karakteriserende adj.,

hvorom videre u.bet.3). Holb.Mel.V.7(se Ma-
skine 1.4 slutn.). Villie, det er Det, jeg ikke

har; jeg veed slet ikke, hvad det er at ville.

Sibb.1.164. *Viid, at en Svend med Runer
kan lokke

|
Til Elskov og den strenge-

set Villie iokkQ.Hrz.SvD.60. Marthe har

sin egen Vilje, sagde Tante Emma. Z^a&t/e.

PT.ll. (smaa) børn har ogsaa en vilje >

Feilb. (cp) med overgang til personifikation: eo

*vi trænger
|

til Viljer, til Jærnmænd, som
vil regere. Gjel. Rø. 84. (jf. bet. 3:) Ranke
Yiljer. Wied.(bogtitel.l906). \\ anv. i udtryk

for, at en person (især en underordnet ell.

yngre, navnlig et barn) bør ell. skal vise

(fuld) lydighed og føjelighed, rette sig helt

efter en andens (spec. forældrenes) paabud
ell. ønske. Min Datter har ingen anden Villie

end mm.CKMolb.Amb.68. din vilje sidder
i min lomme (se I. Lomme 2.4^ ell. (tid-

ligere) bag spejlet (Mau.11651. Krist.Ord-
spr.384. se ogs. u. Spejl l.i^ ell. (dial.) oppe
i skorstenen (LollO.). en lille dreng
(pige) ell. (smaa) børn har ingen vilje,
kun en skalje (Punch.1879.161), se Skalje.

1.5) (jf. Livs-, Magtvilje; i rigsspr. især ^})
som udtryk for (vilje (I.1-2) og) stærk
lyst, drift til, fast besluttethed paa (at gøre)

noget; især med nærmere bestemmelse ved
(præp. til og) en inf. (ofte (jf. u. bet. l.a)

i forb. have vilje til^. Herren havde Villie

til at slaae dem ihjel (1931: Herren vilde

deres Død). lSam.2.25. jeg troer ikke at der
er nogen her i Landet, der haver enten bedre
Villie eller Evne til at tiene Fuhlico. Holb.

Rpb.I.l. De, som give Lovene, maae baade
have Indsigt og Villie til at give dem gode.
JSneed.lV.49. *Til Alt hvad der er høit

staaer hendes Villie,
|

Lig Jeanne d'Arc,

lig Sappho, lig Qidie\\ie.PalM.ÅdamH.I.94. I

Tidligbarokken vækkes Viljen til Kunst.
Billeskov J.DD. 1.72. Feilb. j/. L Hjerte 2.1,

II. Sind 3.1: *Du havde ei Villie (0: nænnede
ikke)

I

At jage mig \adk.Winth.ND.28. 1.6)

(jf. Mod-, Uvilje^ følelse af behag ell. lyst,

især i forhold til en anden person, min tid-

lige Modbydelighed for al Bagvendthed og
paataget Væsen, forbundet med en ligesaa

tidlig, varm Villie for alle alvorlige Bestræ-

belser. ZMiEaM.li. jf. sp.l559^: Hvo veed,

om hånd (0: gud) vil have villie til os (1871:

Behag i os^, og giøre barmhiertighed med
os? Tob.l3.12(Chr.VI.) (sj.) om (yel)villig-

hed, tjeneste: vi skikke et Bud til Jungs-

hoved, at forhøre om (doktoren) kommer.
Ib gjør mig nok den Villie at gaae derned.

Etlar.GH.II.278. \\ især (jf. bet. 3.8 og 4.8;

navnlig højtid., gldgs.) om erotisk bestemt til-

bøjelighed, lyst, drift: kærlighed.; elskov;

attraa; begær; ogs. (i forb. som faa, (ville)

have sin vilje med en (se bet. 2.z), være en

til vilje (se bet. L%), faa ens vilje olgn.)

spec. som udtryk for attraaens tilfredsstillelse

(erotisk hengivelse), *„Du sige mig Tove,

Lege min:
|

og hvor fik Kongen Viljen

din?"
I

„Fordi fik Kongen Vilje min,
|
for

hans Magt var større end min." DFU.nr.18.5.

hendes Villie var saa god som min . . Hun
siger, at jeg har voldtaget hende, men jeg

. . vil række mine Fingre i Veiret paa, at

hun farer med Løgn. Biehl.DQ.IY108. *Med
Tugt ham svarte den Jomfru saa fiin . .

|

„Tag alt hvad jeg eier, tag Klædmon og

Liin! |
Men aldrig dog faaer han min Vil-

liel" Bagges. Y 151. (Signe) svarer, at har

hun først givet (Hagbard) sin Vilje, da kan

ingen Død ramme ham saa bitter, at hun

ikke gerne deler den med ham. AOlr.NA.

98*
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35. navnlig i fori, have (Moth.Y178), fatte

(Kom Grønneg.1.123) ell. (især) faa vilje til

en (kvinde), den dievel haver villie til

hende (1871: elsker hende). Tob.6.16(Chr.
VI). 2Sam.l3.4(Lindberg), i sit femogfyrre-

tyvende Aar „forandrede (han) sig", ikke

fordi han havde faaet Vilje til en Pige, men
fordi der hører en Kone til en Gaard. Vilh

And.HP.22. kærlighed er en vilje osv., se

Kærlighed 2.4.
||

(bibl.) med nærmere bestem- {o

melse ved attrih. gen. forhen vandrede (vi)

i vort Kiøds Begierligheder, og giorde Kiø-

dets og Lysternes Villie. Ephes.2.3 (se ogs. u.

Kød 6). i den forbigangne Livs Tiid have
(vi) bedrevet Hedningernes Villie, vandrende
i Uteerlighed.iPe<.4.3.

2) (især til bet. I.1-2J i (andre) særlige

forb. m. et verballed. 2.
1
) som subj. (om udtr.

din vilje sidder i min lomme ofl. se bet.

l.i). mands vilje er mands himmerige, se 20

u. Himmerige 2. vilje er ikke landeret, se

Landeret. hans vilje er mig en lov, se 1. Lov
4.2. jf.: „Kongens Villie er den højeste Lov"
(ytring af kejser Wilhelm II af Tyskland).

Sal.*XXV156. dermed sker vor (kongelige)

vilje, ske din ell. guds (SalmHj.249.3) ell.

herrens (ApG.21.14. Boye.AD.11.40) vilje,

se IIL ske 1.2. hvor der er (en) vilje, er

der (en) vej, se m. Vej 8.2. jf. bet. 2.2: Nu
vel, min deilige lille Karen, jeres Villie er 30

min H\\\e.Lodde.(Skues'p.IV.295). jf. gøre 5.2

(og 1. Ris 4.3j; „Villien gjør det," sagde
Drengen, han kyssede Riset. Mott.i2650. 2.2)

som præd., i forb. m. gen. ell. poss. pron.

*det er vor store Konges Ville
|

. . at Co-
moedien begyndes skal igien. Kom Grønneg.

1.26. *Den Fæstmand skal du aldrig faae!

. .
I

At hæve den ulige Pagt, | Det er min
Villie og min AgtlWinth.ND.162. det er

min bestemte Villie at have mit Arbeide 40

færdigt i rette Tid. Brandes.Br.l.52. jf. bet.

2.1 slutn.: Du veed jo Papa, at hvad Du
bestemmer, det er min YiWie.Bøgh.DA.IlI.
37.

II
især som udtryk for (hengivelse i) den

guddommelige skæbnebestemmelse, i forb. som
(hvis) det er guds, himlens vilje olgn. Joh.

6.39. hvis hånd agter at blive salig, maa
hånd ægte gamle Gunnilds Daatter, thi det

er Himmelens Yime.Holb.UHH.IY6. Hvis
det er Himlens Villie, saa vil jeg samtykke 50

hans Begiering (0: frieri). sa.Forv.8sc. *Da,
naar det er din Ville,

|
Jeg skal herfra igien,

|

Da lad mig sove stille
|

I Jesu Vunder hen.

Brors.275. *Det mindste Frø
|
Kan ikke

døe,
I

Naar ei det er hans (0: guds) Vilje.

Kaalund. FD. 110. 2.3) som obj. \\ i ud-

tryk for at handle i overensstemmelse med
en andens ønske. Dyveke, jeg vil opbyde
Alt, for at udføre Jer T\\\ie.Hauch.VZ.176.
fremme ens vilje, se IL fremme 2. spec. eo

(især bibl.) i forb. m. gøre (9.n): Ikke En-
hver, som siger til mig: Herre 1 Herre I skal

indgaae i Himmeriges Rige, men den, som
giør min Faders Villie, som er i Himlene.

Matth.7.21. Verden forgaaer, og dens Lyst;
men hvo som giør Guds Villie, bliver til

evig 1\id.lJoh.2.17. Har Jahve for Skik at

.. slaa den, der gør hans Vilje? ZMwnA;.
EI.20.

II
(især til bet. 1.4J i udtryk for (med

fasthed, egensindighed, stædighed) at (stræbe

efter at ell. at ville) realisere et forsæt, et

ønske; i forb. som faa sin vilje frem (Moth.
V178. Skuesp.111,2.96. CBernh.NF.I.16. Esp.

429), drive (S&B.), føre (EBertels.MH.
54) ell. (nu alm.) sætte (CBernh.GM.1.82.
S&B. VSO.) sin vilje igennem; ofte med
særlig forestilling om (forkælet) egensindighed

(som andre bøjer sig for): (ville) have ell.

(lade en) faa (IL2.2) sin vilje. Hvo som
noget Qvindfolk vil med Vold tage . . hånd
miste sit Liv, enddog hånd sin Villie ikke
fuldkorn. DL.6—13—18 (jf. fuldkomme i;.

Jeg skal bruge Øvrighedens Hielp, og lade

dig indslutte . . at vanartige Børn skal icke

faae deres Villie frem.Holb.KR.il1.8. hånd
skulde have sin Villie, hånd vilde reise, hånd
skulde reise, skiønt hånd er et Barn paa
19 Aar. sa.Jean.I.l. Hvis . . de to unge Folk
elske hinanden, saa er det jo bedst at man
lader dem have deres Villie. Heib.KH. 74.

Hvorfor lod min Moder mig bestandig have
min Villie, og opvoxe saa forkiælet, som
jeg er? Hauch.VZ.61. Datteren .. var en
lille bleg og kjøbenhavniseret Person, der

fik sin Villie i alt, fordi (deres) Huslæge var
blevet kjed af at se hende faa Krampe.
Bang.SG.57. (barnet) vilde sidde paa Cillis

Knæ og fik sin Yilje. Elkjær.HF.127 . talem:.

naar barnet faar sin vilje, saa græder
det ikke.Mau.460. Feilb.I.50. Krist.Ordspr.

384. jf.: det skulle nok giøre gode Børn,

at lade dem faa deres Villie, saa snart de
græder. JRPaulli.SB.23.

\\ (jf.bet.l.e) spec.

som udtryk for (opnaaelse af) kønslig for-

bindelse (samleje), i forb. faa ell. (ville)

have sin vilje (med en kvinde), have sin

ville med en pige. Moth.V178. *den syndig
Dvale,

I

Der de tilsammen laae, og hånd
sin Villie fik.Cit.ca.l700.(Thott.4°1525.305).

Da nu Vaulundur mærkede at hun sov fast

nok, filede han Lænkerne af sig og fik

sin Villie med hende.Oehl.PSkr.il.64. Blich.

(1920). XXIII. 142. Reumert. Skøn- Jomfru.
(1908).125.

3) (især til bet. l.i-2^ i særlige forb. m.
attrib.adj. 3J) i al alm.

\\
jf.bet.l.i: *Med

ærlig, kraftig Villie
1

(har han) Syndens
Lænker brudt. Winth.HF.107. En fast, stærk,

urokkelig, svag, kraftløs Villie. ilfO. I Virke-

ligheden manglede (kejser Wilhelm II af

Tyskland) i høj Grad en stærk og fast Villie.

Sal.^XXV.156. udtrykkelig vilje, se udtryk-

kelig 2.1.
II jf. bet. 1.6 og 3.3: *„(jætten)

bad mig (0: Thor) varlig tage
|
Om Braa-

gens (0: madposens) møre Baand;
|
Derfor

o Rosga fage! |
Jeg gier den i din Haand."

|

Sank da med venlig Villie . .
| Rosga . .

|

Paa sine runde Knæ (for at løse baandene).



1661 Vilje Vilje 1662

Oehl.ND.39. han var rejst ud med . . den
ærligste Vilje. MartinAHans.JR.263.

jf. Vel-
vilje 2, velvillig 2: *See da (som læser)

\

Nogle Øieblik paa disse Blade,
|
Uden

Strenghed, med en venlig YMe.Aarestr.D.2.
3.2) (jf. viljens frihed u. bet. l.i^ i forb. m.
fri (se videre u. I. fri 3.3^. haver Mennesket
ingen fri Villie, da kand det ikke holdes for

at være Aarsag til hvad som bedrives. Hoift.

NF.I.9. Sibb.Psychologie.(1843). 374. lade lo

Een have sin frie Villie o: overlade ham at
bestemme sin Handlemaade i en vis Sag.
MO. (gud) skabte Mennesket af Begyndel-
sen, og overlod ham til hans egen frie Villie

(Chr.VI: lod ham i sit raadslags xolå). Sir.

15.14. VSO.
II (jf.bet.A.i og s) m. præp.:

af (vAph.(1759). LeckFischer.Ka.205) ell.

(nu sj.) med fri vilje (se videre u. I. fri

3.3). 3.3) (jf. god 1.3 og Godvilje^ i forb. m.
god (ell. bedste^, ofte tillige m. præp., især 20

(jf. bet. 4.5) med.
|j f)/. godvillig 1) i udtryk

for den rette, ærlige, bedste hensigt ell. mening,
ogs. (jf.bet.l.Q samt ndf.l.47f.) for velvillig,

venlig, imødekommende hensigt ell. følelse.

Det er den første gang jeg har været udi
saadan Forretning. Det er vel meget van-
skeligt at tage sig paa; men jeg giør det dog
med god Villie, i Haab at blive af med
min Stedsøn. Holb.Pern.I.l. Aanden har vel

god Villie, men Kiødet er skrøbeligt. ikfaWft. 30

25.41(OGuldb.). „Jeg kan vel faae Støvet
strøget af mine Støvler med det Samme." —
„Nei, Frits . . Jeg vil tjene dig med en god
Villie, hvori jeg kan; men . . denne Børste
det er min Øiesteen." PM0II.ES.IILIO8. jeg

kan ikke forstaae Dig, uagtet jeg har den
bedste Yime.Kierk.XIII.26. Hvis Du bad
mig om nærmere Redegørelse for mit Liv
hernede, jeg kunde ikke med min bedste

Vilje opfylde dit Ønske.Nans.M.146. Forud- 4o

sætningen for at klare Vanskelighederne er

god ViUie fra alle Sider. NatTid.'*/iil920.Aft.

å.sp.l. jf. bet. 3.4: jeg kunde selv med den
bedste (eller rettere sletteste) Villie ikke re-

ferere, hvad ondt Andre sige (om „Mit Livs

Eventyr"), da jeg kun har hørt Godt.Cit.

1855.(HCAnd.BCÆ.II.100). — ogs. i spøg.

ell. iron. anv., som udtr. for at opfatte, for-

tolke noget efter sit eget formaal, ønske, forgodt-

befindende, (det) kunde jo med lidt god Vilje 50

henføres under Rubrikken: Fastelavnsløjer!

CHans.F.276. omtrentligheden er skæbne-
svanger . . dens elasticitet er saa stor, at

man, „med god vilje" som man siger, kan
faa maalene til at passe til flere end een —
for ikke at sige til hvilkensomhelst — maale-

enhed. JohsBrøndst.(Aarb.l950.41). jf. velvil-

lig 2 slutn.: Der skal megen god Vilje til

for i den omskrevne Artikel at finde et An-
greb af mig paa — dig. Bråndes.Br.11.166. w
en god vilje drager et stort læs, gør en tung

byrde let, se u. I. Læs 2, IIL let 1.2. man
skal tage en god vilje for mange retter, se

IL Ret 1. kys kommer, hvor god villie er.

se IV Kys 1. det har man for sin gode
vilje,^^/. IVhave 9.5 og tilsvarende udtryk
u. Villighed^ anv. som en (mismodig, resig-

neret, ogs.: spøgende) konstatering af et mis-
forhold ml. den gode hensigt og dens løn.

Moth.V179. der skal man se, hvad man har
for sin gode Vilje. ErlKrist.NS.126.

\\ (jf.
godvillig 2) i udtryk for, at man gør noget af
egen tilbøjelighed ell. drift, uden tvang (god-
villigt, frivilligt); i forb. m. præp.: af (Moth.
V178. vAph.(1764)) ell. (nu) med min
gode vilje olgn. (nu kun i nægtende ell.

hypotetiske udtryk), det giorde jeg af min
gode ville. Moth.V178. „Vil I da, allerkieriste

Jomfrue! binde eder til saadan Person." —
„Icke med min gode Yillie. " Holb.Jean.II.l.
jeg tvivler høiligen paa, at nogen . . med
sin gode Villie vilde blive her meget længer.
Bagges.L.1.352. i Skovtykningen, som jeg

aldrig skulde komme med god Vilje. GjeJ.

HS.lOl. At jeg ikke gør Noget med min
„gode" Villie, vil sige, at jeg gør det nødigt,

gør det, men med en stærk Ulystfølelse.

Høffd.E.88. jf. bet. 1.3 : Hun var en rig Pige,

og med Købmandens gode Vilje blev der
jo ikke et Par af de to. Kirk.D.38. \\ spec.

(jf. bet. 1.9; arkais.): god vilje, (erotisk be-

stemt) kærlighed; elskov; godvilje. *l høre
det, kjæreste Signild!

|
I lade god Villie

kjende:
|
Naar I seer mig (i galgen) svinge,

|

Lader Eder i Buret \ir?e:nde\ AbrahNyerRahb.
111.15. *Ja, Elskov, god Villie, det er Ting
man priser,

|
Men . . kun i de gamle Viser.

Hrz.SvD.27. 3.4) i forb. m. ond (6.4), ofte

tillige (jf. bet. 4.1 og s) m. præp.: af ell.

med. Trædskhed og ond Villie (som lægger

sig for dagen i en litterær fejde). Hjort.Tolv

Paragrapher.(1817).222. en af Parterne viser

ond Villie til at opfylde sine Forpligtelser.

Handels Tekn.440. vi (tror) ikke, at (visse)

Embedsmænd . . ligefrem generer det under-

ordnede Personale af ond Vilje. Jernbane T.

^^/il935.1.sp.2. jf. med sin bedste vilje u.

bet. 3.3 : de (kunde) med deres værste Vilje

ikke finde noget særligt at hænge sig i.

Strange. IP. 1. 204. 3.5) i forb. ens sidste

vilje, (jf. IL sidst l.i og Viljesbestemmelse;

især emb., jur.) beslutning ell. bestemmelse,

som en person giver (mundtligt ell. skriftligt)

udtryk for før sin (forestaaende) død (og øn-

sker respekteret efter sin død); spec: testamen-

tarisk bestemmelse vedrørende efterladt formue

(arveforhold); (skriftligt udformet) testamente

(1). Moth.S177. A., som i Faderens sidste

Villie var bleven forbigaaet. Schousbølle.Saxo.

277. Testament findes ikke. Min Onkel har

aldrig været at bevæge til at opsætte sin

sidste Yillie. Heib.KH.45. Selveiere (har ret)

til at dictere deres sidste Villie til Ting-

bogen, og deraf tage en Udskrift. /^orordn.

''yiil837.§ll. han kan aldrig vide, hvad Øje-

blik han kommer til som Vidne at staa hos

en døende, der har en sidste Vilje paa Hjer-

tet. VortHj.III,3.136. For mig har Etatsraad-
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inden sørget i sin sidste Yi[]e.GyrLemche.

BD.158. JurFormularbogM43. DSt.1922.134.

4) (især til bet. I.1-2) i særlige forb. m.
præp.j ofte tillige m. gen. ell. poss. pron.

4.1) (nu (uden for de u. bet. 3.2 og 4 nævnte

forb.) mindre br.) m. præp. af (A.7.i). (om
forb. af fri, god, ond vilje se bet. 3.2-4J.

*ham,
I

Som jeg har Haand og Tro tilsagt
|

Af Hjertens Villie, ei ved ^^gi.Winth.ND.
161. *I Aften tænker I af egen Villie,

|
af

Kjærlighed at ægte Grev Vheito. Hostr.DD.
73. 4.2) m. præp. efter (8.1); i alm. (ta)

i forb. efter ens (spec: sin (egen)^ vilje.

DL.5—2—88 (se u. II. skalte 2). at jeg dog
engang maatte faa Held til, efter (1907:

ved) Guds Villie, at komme til Eder. Rom.
1.10. Derefter skal der opstaae en vældig

Konge og herske med stort Herredømme og
gjøre efter sin Villie (1931: gøre, hvad han
vil). Dan. 11. 3. *denne søde Sukker- Roed
(0: pige)

I

Var efter Eders YUle.JFriis.léO.

*Snart Rose og snart Torn til Svend og
Pige

I

Det (0: det nye aar) skjenker efter

Lune, efter Yillie. Winth.XI.61. Alt gaar

ham efter Vilje. /SÆB. Her er en Liste . .

Saa kan enhver tegne sig efter Evne og Vilje.

Elkjær.MH.195. 4.3) m. præp. for (jf. for

sin gode vilje u.bet.S.s); spec. i forb. f for

guds vilje, (efter ty. um gottes willen; jf.

IV for 12.3) for guds skyld (4.2). Etatsraaden
holdt mig tilbage, og sagde: „For Guds
Villie, allerdyreste, unge Mand! forlad mig
ikke saaledes . . Og Lene! Ach GottV Gylb.

NyeFortællinger.I.(1835).293. 4.4) m. præp.

i (III. 1.3); (tidligere) i udtryk som staa

(vAph.(1764). 653. JBaden. Da L. 584. jf. II.

staa 13.1^ ell. sætte (se II. sætte 12.ij (noget)

i ens vilje, give en i ens vilje (0: i ens magt,

vold): jeg gav dig (0: Israels folk) i dine

haderskers de Philisters døttres villie (1871:
m\ksiS^T\ig\ied).Ez.l6.27(Chr.VI). 4.5) m.
præp. med (III.9). (om udtr. med god, ond,

ærlig vilje, med sin gode vilje olgn. se u.

bet.S).
II jf. bet. l.{i-)3: dersom det er med

Eders Villie (1931: Hvis I samtykker i),

at jeg maa begrave min Døde . . da (giv)

mig Hulen Macpela. iMos.23.S. Skabningen
er underlagt Forfængelighed, (ikke med sin

Villie, men efter hans, som lagde den der-

under). Rom. 8.20. hånd skal icke med min
Ville blive Politicus, før skal jeg vrie Halsen
om paa ham. JRPaulli.Kandest.B2.'^ uden-
tvivl er Mordet

|
Fuldført med Abels Villie.

Oehl.EA.(1820).157. med min Vilje skal det

ikke ske.S&B. jf.bet.å.Q og af A.14: *ingen

Spurv til Jorden falder, uden
|
Med Villien

af jer Fader hist i liirolen.Heib.Poet.1.339.

jf. bet. é.Q: Med eller mod sin Villie (hvad
enten han vil eller ikke) skal han giøre det.

VSO.
II

i forb. m. subst. af lign. bet. hånd
skal . . bevise, at hånd hafde den Ager
med Lov og Villie (0: jordejerens samtykke).

DL.6—15—11. Tjeneren er reyst med Hos-
bondens Villie og Ænde.Høysg.S.128. med

ens fuldbord, ja (I.2), viden (1.2-3), viden-
skab (I.2), vidskab (1) og vilje, se u. Fuld-
bord osv.

II
med vilje, (især talespr.) som

udtryk for, at man har gjort noget (ell. und-
ladt at gøre noget) ikke (som af andre for-

modet) tilfældigt, ufrimlligt, tankeløst, men
ud fra en efter overvejelse fattet beslutning:

(netop) i ell. med en bestemt hensigt; med for-

sæt; forsætlig; med overlæg. Skoven, som for-

10 dum har været ved dette bierg, er ødelagt
med villie, for ej at give Røvere tilhold.

JJuel.28. „Skal der ogsaa smøres Blæk paa
Skoene? thi der er ogsaa store Huller paa
dem." — „Ney, det gaaer ikke an; Jeg kand
sige, at det er giort med Villie, formedelst
Liigtornene."fioTi.Z)i2.//.2. synde vi med
Villie (Chr.YI: med fri villie^, efter at have
annammet Sandhedens Erkiendelse, er der

ikke Offer mere tilbage for Synden, ffeftr.

20 10.26. i det samme gled hun med Foden .

.

Ditmar foer til og greb hende. Grevinden
. . hviskede: „Jeg falder ikke; jeg gjorde

det med Villie, for at jeg kunde komme til

at hviske til tiig." C Bernh. Lykkens Yndling.

(1837).380. sa.GM.1.236. Du mener måske,
at jeg ikke sa' det med Yilje? ESkram.UB.4.
Det var ikke med Villie . . at jeg stødte til

ham. VSO. jf. bet. 1.4 (og med raade u. IL
Raad 5): *Saa tog han det Barn med Vilje,

|

30 han hug det sønder i Mid]e. DFU.nr.16.31.

4.6) m. præp. (i) mod (VI.6.5). I (0: faderen)

har engang imod min Villie lovet mig bort

til Hans ¥ra,ndsen. Holb.Jean.IY8. Det var

nok mod min Villie at skikke det eenfol-

dige Menniske til Byen. sa.Pants.III.7. Jens
Grand . . havde bekommet Erke-Biskop-
dømmet imod Kongens Yillie. Thurah.B.203.
(det) skeete . . næsten mod min Villie, at

jeg kom til at hielpe h3im.Gylb.(1849).IX,

40 165. Af en endnu Levendes Papirer. Udgivet
mod hans Villie af S. Kierkegaard. ZierA;.

(bogtitel.1838). Ingen Værnepligtig kan imod
sin Villie befales at være Officeersoppasser.

Lov'^U1869.§26. saaledes nødes (han) til —
næsten mod sin Villie at overtage Vla,d-

sen. Brandes.Br.1.159. Det Sidste sagde hun
halvt imod sin Vilje og dæmpet. ESkram.
GC.33. Doctoren imod sin Villie, titel paa
overs, af Moliéres komedie „Le médecin mal-

50 gré lui" (ved Oversk. 1842, se TR.Nr.l41;

jf. Holb.Hex.III.5). (i)mod ens ja, tanke

(1.5), vidende (1.2-3) og vilje of,., se u. Ja

(1.2) osv.
II

gøre en mod vilje, (sj.) brugt

som modsætn. til gøre en til vilje (se u. bet.

4.8). hun turde ikke gøre Far Jungert mod
\ilje.KMich.HE.181. 4.7) m. præp. uden
(6.1). intet (kunde) foretages uden Kongens
og hans egen Broders Villie og Minde. Holb.

DH.II.406. *Som den bløde Musling sin

60 Conchilie,
|
Har mit Indre formet disse

Blade,
|
Af en lønlig Drift, fast uden Villie.

Aarestr.D.l. uden ens ja, vid (1.2), viden(de)

(ofl.) og vilje, se u. Ja (1.2) osv. 4.8) (i rigs-

spr. [3) til bet. 1.6, m. præp. til (II. 13.4) og
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en personbetegnelse som hensobj., som udtryk

for, at en adfærd ell. handling fremkalder
vedk. persons behag, er efter hans ønske, er

til gunst for ham, ogs. spec. (jur.) m. fore-

stilling om adfærd, der imod ret og billighed

(imod uvildighedens krav) er til gunst for
vedk.; i forb. som gøre en (noget) til vilje

(Moth.V178. Høysg.SM. Wilst.Od.XYv.l94.
nu især uden obj.: EChristians.Hj.218. Feilb.),

være (vAph.(1764). Hrz.Y185. Kirk.NT.9), lo

(især jur.:) dømme (Holb.Tyb.III.2. Ing.
PO.L146. PJohans.DB.65), vidne (Nørreg.
Privatr.VI.25) en til vilje ofl. dersom de
befinde, at Taxereborgerne have giort nogen
til Villie, da skulle de lade dem tiltale for

Utroeskab. Z)L.3

—

6—6. Dog ville vi være
Eder til Villie i dette (1931: Kun paa det
Vilkaar vil vi føje eder).lMos.34.15. Alt
hvad jeg kand giøre dig til Villie er at tie

dermed. Holb.Rpb.1.14. *Kong Hakon . . har 20

hyldet (pave) Alexander,
|
Og Alexander

vil vist ei undlade
|

I slig en ringe Sag at

være Kongen
|
Igien til Yi\\ie.Oehl.AY(1810).

80. Vi gik under med Mand og Mus, Gud
og Kongelig Majestæt til Villie og Ære!
Baud.KK.123. Lykken (i kortspillet) syntes

straks at ville være mig til Villie.^Wi«-
ding.SD.90. spec. m. h. t. erotisk, seksuel hen-

givelse, om en kvinde: være en (mand) til

vilje, vi have Lyst til dig (0: Susanna); 30

derfor vær os til Villie, og bliv hos os\ Sus.

13.20. Moth.V179. Drachm.M.17.
Vilje- ell. Villie-, i ssgr. (især Q})

af Vilje, Villie l(i-2).
|| formen Vilje-, Villie-

bruges (mods. Viljes-, Villies-j dels i faste

ssgr. m. adj. som sidste led (som betegnelse

for beskaffenhed m. h. t. vilje: vilje-fast, -kraf-

tig, -stærk osv., jf. -løsj samt i dertil sva-

rende subst. f-fasthed, -kraft, -styrke osv.),

dels som sjældnere sideform til Viljes-, Vil- 40

lies- i andre ftP ell. fagl., ofte mere til-

fældige) ssgr., navnlig m. subst. (vbs.) som
sidste led (hvorom se u. ssgr. m. Viljes-,

Villies-j; saaledes (foruden de ndf. anførte)

i forsk, (mere tilfældige) ssgr. som vilje-,

villie -berøvet (jf. -løs), -brudt, -bunden,

-forladt, -magt, -styret, -valg. -dvask,
adj. f;;/. -slap, -svag; sj.). Skrædderens Huus
blev gammelt og skjevt . . Ene og villie-

dvask levede derinde „sølle Rasmus", som 50

de kaldte h&m. HCAnd.(1919).Y289. -fast,
adj. (sj. viljes- (villies-). Brandes. Br. III.

174). som har (viser) ell. (om adfærd) vidner

om en fast vilje; fast i sin vilje; karakter-

fast. *Saasnart jeg siger
|
Jeg vil, og holder

villiefast min Asmd. PalM.AdamH. 11. 117.

hun stod der . . med et tankefuldt, villiefast

Udtryk i det smukke Ansigt. Holst.III.28.

viljefastere og mere skarptprægede end de

ligeglade Ægyptere . . afgav (grækerne) en eo

ny Mennesketype. Troeis L.X///. 72. *Hun
vidste han var ærlig,

|
trofast og viljefast.

Rørd.GD.58. -fasthed, en. (sj. Viljes-

(Villies-)/ Var dette Villiesfasthed, eller

blot Halstarrighed? Molb.BlS.2Saml.IY57.
en ubøjelig og uklog Villiefasthed fører det
hele Menneske til Vndergaing. Blich.(1920).
XXIY175. (hans) lidt stædige Viljefast-
hed. ^eiserer.ZG.i2i. -fri, adj. (jf. Vilje-,

Villiefrihed u. Viljesfrihed; sj.) som er fri

(ubunden) i en af viljen bestemt adfærd;
tom gør noget af ell. med fri vilje. *villiefri

jeg i min Lænke valgte
|
Imellem tvende

Hænder. Ing.DD.Y38. -fald, adj. (sj.) fuld

af, præget af vilje(kraft). Sibb.Psychologie.
(1843).163. Spaniens Pigebørn blive i et
Nu til voxne Jomfruer, og her var Jom-
fruen, villiefuld og kjæk, tagen til den store
By. HCAnd.SS.^XXIY33. -haard, adj. (jf.

-fast og haard 3.1 ; 1. br.). strenge, viljehaarde
Mænd, som forstod at arbejde, og som vidste,

hvad de vilde. Bang. HS.^10. -havende,
part. adj. (sj.)^ som (i den givne situation)

har ell. giver udtryk for en fast, kraftig vilje.

Madamen (i et værtshus) stod midt paa
Gulvet . . og satte et saa bydende, villie-

havende Ansigt op, at det blev morsomt.
HCAnd.SS.'XXIY65. -kraft, en. ^iljes-
(Villies-). Kierk.VI.162.XII.382. Panum.
501. jf. Villekraftj. om (kraftig) evne til at

lade sin vilje være bestemmende; (den egenskab

at have en) kraftig vilje; viljestyrke. Oehl.

Prom.I.133. Den Villiekraft, han ytrede,

kaldte man ofte Stivsind. Ing.KE.1.237. Sorg
kan gjøre et Menneske sindssvagt, (men) der

gives en Villie-Kraft, der . . frelser For-

standen. Z*erA;.///.S7. *Viis mig en Mand,
af saa standhaftigt Sind

|
. . og i Villiekraft

saa stærk. PalM.TreD.142. hun maa opbyde
al sin Viljekraft for ikke at kradse sig.

TDitlevsen.BG.44. -kraftige, adj. som har

ell. er præget af viljekraft; viljestærk. Sibb.

Psychologie.(1843).294. Den første Tro er

mere villiekraftig, den anden mere følelses-

fuld. /S'i66.//.-?i4. en . . viljekraftig Natur.

Fridericia.l7&18Aarh.1.73. den meget vilje-

kraftige engelske Prinsesse Tyre. HBrix.AP.
VI.56. (sj.) jf. -kraft: Villiekraftighed.
Sibb.Moralphilosophie.(1878).5. -løs, adj.

f^viljes-, jf.N\\]es\øshed.AOlr.NA.44). \) som

(ifølge sin natur) ikke er udstyret med vilje.

Birckner.1.89. den menneskelige Aands Herre-

dømme over . . alle villieløse Kræfter i Natu-

ren. Ing.KE.II.84. Den Fornuft, som aaben-

barer sig i den villieløse Natur, er i sig selv

ufeilbar.Ørs<./.26. MO. D&H. jf.: Inertien,

som ikke er andet end det Ubesjæledes

Villieløshed, findes bekræftet for det hele

Verdensalt. Ørsf.7.143. 2) om levende væsen

(person): som (varigt ell. under visse for-

hold) er uden (fornøden, tilbørlig) viljestyrke,

vilje ell. evne til (selvstændig) handling, mod-

stand mod (andres) paavirkning olgn.; ka-

rakterløs; (vilje)svag. Livets Strøm bærer

dem villieløse, hvorhen den yil. Mynst.Præd.

11.175. Claudine var aldeles bedøvet af

dette haarde Slag (0: et dødsbudskab), og i

flere Dage sad hun taus og villieløs (uden
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at man hunde) udrive hende af denne Sløv-

hed. Gi/Z5.Tr.7S. én stærk VUlie er mæg-
tigere end tusinde villieløse Mennesker.

Lehm.II.76. villieløs (HCAnd.Eventyr.II,1.

(1838).47: godvilligj lod hun Qvinderne iføre

hende kongelige Kiddåer. HCAnd.Eventyr og

Historier.I.(1862).217. *Saa drager her dig

Lidenskaben med sig,
|
Og villieløs, af-

mægtig er du \OTden.PalM.TreD.179. „De
er en uduelig, hjælpeløs, viljeløs Pjalt .

."

„Jeg veed, at mit Viljesliv er forholdsvis

svagt Vid\iklet." JakKnu.LU.212. spec. i forb.

være et viljeløst redskab (i en andens
haand). PLMøll.BS.137. Hun var bleven
et villieløst Redskab i sin Elskers Haand.
HFEw.fVSO.). jf. Villieløshed.MO. S&B.
se ogs. sp. 1566''*.

Viljes- ell. Villies-, i ssgr. (om brugen

se u. Vilje-, Villie- i ssgr.) saaledes (for-

uden de ndf. anførte) i forsk, (mindre Ir. ell.

let forstaaelige) ssgr., som Viljes-, Villies-ad-

færd, -begreb, -beslutning (jf. -bestemmelse^,

-formaal, -jhandling, -hensigt, -magt (jf.

-kraftj, -moment, -motiv, -tilkendegivelse,

-virksomhed, -akt, en. (Tilje- (Villie-).

AxDam.F0.17). (jf. I. Akt l.i slutn.; især

filos.) om det forhold, at viljen træder i funk-

tion, giver sig udslag i en beslutning, en

handling. Tvivlen (er kun) til at hæve .

.

ved en Yillies-Akt.Kierk.IV246. Brøchner.

TY 19. Der maatte . . en Viljesakt til for at

opflamme det nye Menneske i ham. Han
maatte ligesom trodse sin Omvendelse frem.

Pont. LP. V11.136. -anspændelse, en.

('Vilje- (Villie-). AaDons.MY.245. ErlKrist.

MM.llO). (jf. -anstrengelse^, en stærk Vil-

liesanspændelse.jBrøcAner.('iSmndes.jB/".7.2i4j.

med en grusom Viljesanspændelse . . frem-

hykler (han) Gensynsglæde (og) slutter Hu-
struen i sin 'Pdi\n.Poni.GA.130. -anstren-
(;else, en. (jf. -anspændelse^. Han havde
. . med en sidste Viljesanstrængelse samlet

de bortflygtende Kræfter. jDmc/im.7T.6, -be-
grænsning, en. (jur.) det forhold, at en

vis forudsætning har været bestemmende for

løftegiveren og af denne skønnes at maatte

have været acceptabel for løftemodtageren.

Lassen.S0.16. JurO.(1934).160. -bestem-
melse, en. CVilje- (Villie-). Kierk.II.20).

bestemmelse i kraft af og i overensstemmelse

med en persons vilje. Denne Tænkningens Vei

er uendelig og hører først op, naar Individet

vilkaarlig afbryder den, ved . . en Villies-

bestemmelse.ZterA;.Z.257. smst.XIII.73. jf.

Vilje 3.5: det Tilfælde, at nogen ved sidste

Viljesbestemmelse tillægger en Person en

livsvarig Brug . . af en Eiendom. AAagesen.
Den da. Formueret. (1881) . 328. -bestemt ,

part. adj. Cvilje- (villie-). AOlr.DH.11.312).
om beslutning, løfte, handling, adfærd: som
er (præget af at være) bestemt ved en persons

(frie, selvstændige) vilje, det på en gang re-

flekterede og viljebestemte, som Starkad-
digtningen udtrykker. AOZr.i)fi.//.3i2. jur.:

den viljesbestemte Tilbageho delsesret.A4a-
gesen.Denda.Formueret. (1881).418. viljesbe-

sterat pant (Lov^*l»1872.§151), se Pant l.i.

-dogme, et. ^^7. -princip, -teori; jur.) den
opfattelse (læresætning), at et løfte har for-

pligtende kraft, fordi løftegiveren dermed har
udtrykt sin vilje til at forpligte sig. JurO.
(1934).160. -erklæring, en. (jur.) erklæ-

ring (spec. løfte), der er udtryk for en persons

10 vilje, en gjenkaldelig Villieserklæring. S'Ær.

^^U1854. Den retsstiftende Viljeserklæring.

Torp.592. stiltiende viljeserklæring, se II.

stiltiende 4. -fa8t(hed), se u. Vilje-, Vil-

he-. -frihed, en. (Tilje- (Villie-). Johs
Boye.II.187. MO. D&H.). det forhold at være
viljefri (i sin adfærd); viljens frihed (spec.

som betingelse for handlingens tilregnelighed).

AS Ørsted. Eunomia. II. (1817). 79. Brøchner.

Om det Religiøse. (1869). 130. Runemagien i

20 Svend Dyrings Huus synes vel at ophæve
Ragnhilds viliesMhed. StSprO.Nr.172.55. jf.

Kierk.XY.762. -kraft, en. se Vilje-, ViUie-

kraft.

vilje-, villie-slap, adj. (jf. -dvask,

-svag; l.br.). Han er alt for viljeslap til at

tage sig sammen om et regelmæssigt Pligtar-

bejde. ANordahl-Petersen.Blandt Højskolefolk.

(1901). 55. NM0ll.YLitt.III.735. jf. Vilje-
slappelse. Y Yed. (Literatur og Kritik. III.

30 (1890).367).

Viljes-, Villies-liv, et. viljens virk-

somhed (som bestemmende for en persons ad-

færd); spec. (filos.) om side af bevidstheds-

livet, der omfatter viljens art og virksomhed.

Krom.TS.'(1888).272. JakKnu.LV.212 (se u.

viljeløs 2). (depressionens) Indvirkning paa]
Initiativ og Viljesliv synes at være meget ty-

pisk for Lidelsen. 76 Ostenfeld.Lundbye.(1937).

212. -mangel, en. spec. (jur.) om det for-\

40 hold, at en person har afgivet en erklæring,}

der ikke stemmer med hans vilje. Lassen.A0.\

105 f. JurO.(1934).160. -menneske, et.

menneske med en stærkt udviklet, kraftig vilje^

(jf. Fantasi-, Forstands-, Følelsesmenneske).

Huslæreren . . som hedder Jensen, men soml
Pigebørnene kalder Staal-Jensen. Han erl

et „Villiesmenneske". Z)mc/im.T.26. YilhAnd.^

Litt.IY.154f. -princip, et. (jur.) d. s. s.\

-dogme. Lassen. AO.* 99. JurO.(1934).160.
50 -sag, en. (især talespr.) forhold (anliggende,!

sag), der vedrører ell. beror paa viljen. YSO.l
D&H. det er en Viljesag at tvinge s^g ud]

af RvLten.Jac Paludan. L. 59. -spærrings
en. se u. Spærring 1. -strøm, en. (1. br.Jå

en ved viljen fremkaldt, gennem nerverne tit

musklerne forløbende bevægelsesimpuls. disse

(nervernes) Grundrør lede hver sit Indtryl

eller sin Villiesstrøm, uden at disse sammen-
blandes. M<A;en.D?/r.^/z/. -sætning, en.,

60 (gram.) en tidligere anv. fællesbetegnelse for

bydende (opfordrende) og ønskende sætnin-i

ger. Lefolii.SG.37. -teori, en. (jf. -dogme,!

-princip; jur.) den teori, at en (løftegivers)^

erklæring kun skaber ret for modtageren, fo
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saa vidt den er viljeshestemt. Lassen.AO.99.
JurO.(1934).160.
Vilje-, Tillie-styrke, en. styrke i

xdljen; det at have en stærk vilje (være vilje-

stærk). Engellændernes . . Villiestyrke og
Drivtighed er Charakterens. Sibb. Psycholo-
gie.^(1856).459. hun var mig . . overlegen .

.

i Villiestyrke. ThomLa.SH.144. (hendes haar)
kruser lidt ved Tindingerne og i Nakken —
hvilket efter Sigende røber Selvstændighed lo

og Viljestyrke. Skovrøy. Fo rt. 84. -stærk,
adj. ('viljes- (villies-). FDreier.FFr.36).

(jf. -fast, -fuld, -kraftig) stærk af vilje; som
har (ell. vidner om) en stærk vilje. *Villie-

stærk
I
Af rastløs Iver for sit Værk

|
Han

hørte ikke Livets Kai\d.Winth.NyD.98. *Det
i sin Fasthed villiestærke Hjerte. PaiM.
Tre D. 197. Kindens alvorligt store Run-
ding, den modne Kvindes viljestærke Hage.
JFJac.II.396. JVJens.RF.57. -svag:, fl<^?- 20

(jf. -dvask, -slap, -veg^ svag af vilje (af
karakter); som har (ell. vidner om) en svag

vilje. Hans villiesvage Charakteer var op-

rindelig en Følge af legemlig Svækkelse.

MO. Observanden er velbegavet . . men
noget letpaavirkelig og viljesvag. Ugeskr.f
Retsv.l944.A.1102.

Viljes-, Villies-værk, et. (resultat

af) viljesbestemt virksomhed. Digterværk er

Yiliesværk. BilleskovJ.P.9. spec. (jur.) mods. 30

Vaadesværk: JurO. (1934). 158. -ytring,
en. ('Vilje- (Villie-). Howitz. OmAfsindig-
hed. (1824).54. Heib.Pros.I.105. Mynst.BlS.
11.199. jf. Holst. R.). det forhold, at viljen

ytrer sig (i handling); ogs. om resultat heraf.

ASØrsted.Eunomia.II. (1817). 124. Villies-

yttringen, der er en Væsensyttring, skal

kunne medføre Menneskevæsenets ved Men-
nesket uoprettelige Fordærvelse. Brøchner.Om
detReligiøse.(1869).194. Epigrammets „Idé", 40

hvormed jeg forstaar den Viljesytring, som
det skylder sin Eksistens. Billeskov J.H. I.

22. jf.: Troen (er ikke) en Erkjendelse, men
en Frihedens-Akt, en Villiens-Yttring.
Kierk.IY247.
vilje-, villie-veg, adj. (jf. -svagj.

MylErich.(IllTid.l892/93.546). (hun) turde

heller ikke knytte sin Fremtid til slig vilje-

veg Person.4nUnd.5/cM/7ede^afl&.(iS94;.172.

Vilkaar, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en 50

(Forordn.yBl707.§6. Holb.NF.1.210. Brors.

140. Slange.ChrIV. 842.916. jf. Feilb.). ['vil-

ikåV] vilkk&T.Høysg.AG.eS.lOl. ('f Vilkor.

DL.2—9—1. Dan.l.lO(Chr.VI). Holb.Kand-

S1.1IL2. OeconT.lY.61). flt. d. s. ell. f -e

(LTid. 1742. 541). (ænyd. d. s., glda. vfilkor

(vfelkoT.GldaKrøn.75.114),æda. wilkoor (Køb-

stadlovg. 1.185), sv. villkor, no. vilkår; fra

mnt. wil(le)kor(e), fri vilje, frivillig beslut-

ning, indvilligelse, vedtægt, statut, hty. will- 60

kiir, frit valg, forgodtbefindende, jf. holl. wille-

keur; af mnt. wille, vilje (se Vilje^, og mnt.

kor(e), valg (se Kaar^; egl: valg efter ens

(frie) vilje)

XXVI. Eentrykt "/, 1952

1) som udtryk for en af vedk. person (er)

frit tagen beslutning ell. bestemmelse, i. I) (ofte

hos Mynst. og Kierk.; nu næppe br.) fri be-
slutning ell. vilje; især (jf. vilkaarlig 1.3^
med forestilling om (hensynsløs) selvraadighed,
uberegnelighed, lunefuldhed: (f or) godtbefin-
dende; (ens eget) tykke; lune; vilkaar-
lighed. en af de store Katastrofer, hvori
Tiden ligesom er væltet ud af sin Bane,
hvori Intet er fast, fordi Alt tumler sig,

som drevet af Vilkaarets Fmie.Grundtv.Ind-
bydelse.(1808).7. En Træl er (den) som
ikke tør yttre sin frie Villie, hvis heele
Tilstand er fremmed Vilkaar undergiven.
Mynst.Præd.(1810).206. du er ikke given hen
til .. Menneskers Yilka,a.r.sa.Betr.II.223.

det enkelte Individs Lune og Vilkaar. ZierA;.

11.32. Da det ene Menneske ikke væsent-
ligen staaer høiere end det andet, saa er det
ganske overladt mit Vilkaar, med hvem jeg

i Bestemmelsen af det Høieste vil holde
sammen. smst.IX.112. *Henover Tidens Hav
der gaaer

|
En Dønning død;

|
Ved Sty-

ret Vold og Vilkaar staaer. PioMfif.FTT//. 8.

CLEStemann.Retshistorie.(1871).297. 1.2) (jf.

bet. 2
;

jur., foræld.) ved en overenskomst ved-

tagne retsbestemmelser; vedtægt, voris egen
vidtagen vilkuoT.Cit.l703.(Vider.I.370). Disse

foreskrevne vider og vilkor blev vedtagen og
fuldkommeligen samtogt af Rude byemænd.
Cit.l743.(smst.II.377). Lollands Vilkaar. JPa-
den.JurO.(jf. SaUXV.194). For Tumbøl, Feld-

sted sogn. Lundtoft herred, findes der et vil-

kår på tysk. Vider.111.74.

2) (jf. bet. 1.2 og 3^ en (indskrænkende)

bestemmelse (beslutning, fordring), der forud-

sætter et forhold til en anden part, og som,

accepteret af denne, betinger en vis (ønsket)

ell. rettighed; betingelse (1). 2.1)

(især G) ell. fagl., spec. jur.) i al alm.; ofte i

forb. som foreskrive (JBaden.DaL. Mynst.

Dr Maria. 5. S&B. se ogs. foreskrive 3.1^,

stille (Rowel.Br.595. Lassen. SO. 70) vil-

kaar, gaa ind paa (se u. gaa 26.4^,

indgaa (Thurah. B. 204. Grundtv. Snorre. I.

304. Gylb.(1849).IX.159) ell. indgaa paa
(se indgaa 4), underkaste sig (MO.).

opfylde (Rahb.ProsF.lV.217. Mynst.Betr.I.

392. se ogs. opfylde 2.b) et (ell. visse^ vil-

kaar. Capitulationen hafde . . denne Vilkor,

at Sverrige skulde være berettiget til en

Deel i Handelen. Slange.ChrIY970. (kongen

maatte) frasige sig sit Rige, hvilket var den

eeneste Vilkaar, ham blev forundt at frelse

sig Yed.Schousbølle.Saxo.2. Saligheden knyt-

tet til et historisk Vilkaar udelukker Alle

som ere udenfor Yilka,aret.Kierk.Vn.508.

Resten (af købesummen for hingste osv.) be-

tales portionsvis i Henhold til de Vilkaar,

man enes om. LandbO.II.512. Vilkaar (er) en

Forpligtelse, der knytter sig til en Rets-

erhvervelse, og som — modsat Betingel-

sen — direkte kan fremtvinges, men hvis

Ikke-Opfyldelse ikke bevirker, at den Ret,
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til hvilken det er knyttet, falder bort.

JurO.(1934).160. det er haarde vilkaar (at

gaa ind paa)
\ jf. sp.l572^: køberen (af en

ko) siger: vi sætter 10 daler i vilkaar (o:

køberen skal letale 10 daler mere, dersom en

vis forudsætning, fx. dyrets drægtighed, viser

sig at holde stik). Feilb. opsættende vilkaar,

se opsætte 8. || med nærmere bestemmelse

ved præp. for. Ministeriets Afgang skulde

være Vilkaaret for Fredsslutningen. P^ans.
KK.225. Udkast til Vilkaar for Tvangs-

auktion over københavnske Ejendomme.
JurFormularbog.^268. jf. Separationsvilkaar:

Forinden Bevilling til Separation eller Skils-

misse meddeles, skal der tillige af Overøvrig-

heden forhandles med Parterne om Vilkaa-

rene for Separationen eller Skilsmissen. Lou
Nr.276'ytl922.§76. 2.2) efter præp., i sær-

lige forb. (svarende til de u. Betingelse 1 an-

førte). II
(nu 1. br.) m. præp. med. den

brøstfældige Gaard (kan) forundis (efter-

følgeren i præstekaldet), med de Vilkor, at

hånd den aarligen bygger og forbedrer.

DL.2—12—4—5. hun har lovet ved denne
Time at lade sig her indfinde, dog med Vil-

kor, at hendes Ansigt bliver skiuled. Holb.

Usynl.I.l. Octavius: „Hør, Hr. Jeronimus!

jeg forbinder mig . . at erstatte all den
Skade, som er skeet" . . Leander: „Og jeg

lover helligen at forbedre mit Levnet" .

.

Jeronimus: „Stat da op igien. Jeg pardon-

nerer dig da med begge disse Vilkaar." sa.

Abrac.III.9. Ew.(1914).IY365. Odin giver

ham . . tre mænds levetid, men med det

vilkår at han skal øve et nidingsværk i hver.

A0lr.DH.II.131. (jf. flg. bet.-gruppe) abs.:

Overgive sig med Yilkeia,r.vAph.(1764). \\

m. præp. paa. paa denne Vilkoer vil hånd
(o: den spanske konge) vedlige holde Corre-

spondencen med begge Croner. LTid.l 727.

124. (han) har hjulpet adskillige af Godsets

Bønder paa moderate og billige Vilkaar med
Penge-Omsætninger i deres Gaarde.SMBeyer.

E.12. Blich.(1920).XIY200. Man kan blive

en berømt Person paa temmelig billige Vil-

kaar. JLange./.382. paa det Vilkaar (Chr.VI:

med det skiel^ vil jeg gjøre Pagt med Eder.

lSam.11.2. Ludv. med nærmere bestemmelse

ved en &t-sætn. ell. (sjældnere) inf.: paa vil-

kaar (Æreboe.63. Rahi.Fort.I.216. Hauch.
VZ.191. sa.PF.11.142. Levin.) ell. paa vil-

kaar af (Hauch.PF.I.ll) ell. (nu alm.)

paa det (Hauch.PF.'n.(1860).114. Levin.

D&H.) ell. de (smst.) vilkaar ^at osv.).

Jeg frafalder min Ret, paa Vilkaar, at vi

afgjør Sagen paa sædvanlig Maade. P^Heii.
Sk.n.l77. (han) trængte med saa godmodig
Heftighed ind paa mig om at gjøre Følge-

skab, at jeg omsider indvilgede paa det Vil-

kaar, at vorde befordret hjem, saasnart jeg

ønskede det. Blich.(1920).XIX.46. først efter

mange Bønner gav Grevinden ham Papi-

rerne, paa det Vilkaar, at han ikke maatte
aabne dem, førend han kom hjem. Cfiernft.

Noveller. IV. (1838). 325. abs.: paa vil-

kaar, dels (især i handels-spr,): paa visse

aftalte betingelser (vilkaar), med visse for-

behold (jf. Vilkaarspengej. (hoppen) er Fa'en
ikke med Føl . . Fik De hende paa Vilkaar?

Wied.MB. 11.73. Ludv. LollO. dels (jarg.)

som absolut afvisende svar: ikke paa vil-

kaar, ikke paa nogen (som helst) betingelse;

ikke under nogen omstændighed; absolut ikke.

10 de to socialistiske Partier . . vil ikke paa
Vilkaar gaa med til at sidde i Kabinet med
StTesem&nn. DagNyh.'/7l922.5.sp.l. Skal vi

snart til at skrive Postkort? Ikke paa Vilkaar

skriver jeg et eneste. Gravl.Væ.64. „Vi kan
stille Ligkisten paa Loftet" . . „Ikke paa
YilkBiSiT." KBirkGrønb.SF.199. \\

(nu mindre
br.) m. præp. under, vi (tjenere) have giort,

hvad os var foreskrevet, vi have opfyldt det

Vilkaar, under hvilket du (o: deres herre)

20 tilsagde os Lønnen. Mynst.Betr.1.392. indtil

Paven . . løste (kejseren) af Bandsættelsen,

og under haarde Vilkaar indgik Forlig med
ham. Molb.DH.II.95. Kun under detteVilkaar

kan jeg indlade mig derpaa. VSO. jf.: (det hed-

der:) Paa det Vilkaar, ikke under det Vilkaar.

VSO.VII.422. (jf. foreg, bet.-gruppe) med
nærmere bestemmelse ved en a,t-sætn. ell. inf.:

(testamentet) siger, at . . den bestemte
Summa skal . . tilhøre Dem . . Dog under

30 Vilkaar . . At De samtykker i Deres Børns
Giftermaal.P4fiet5.5A;. 7/7.33 7. Om dette

beder jeg, men kun . . under det Vilkaar at

De har Lyst til at underrette mig derom.

Grundtv.B.1.77. (Blichers) Tipoldefader .

.

ægtede (principalens) Datter, under Vil-

kaar at antage hans Slægtnavn. Blich.(1920).

XXV83.
3) (dels som spee. anv. af bet. 2, dels med

overgang til bet. 4) om en i ord udtrykt ell.

40 ved situationen bestemt mulighed, som (i

form af et tilbud ell. paabud) forelægges ell.

(situationsbestemt) foreligger for en per-

son, der kan ell. maa vælge denne (som
en udvej) fremfor en anden ell. fiere andre af

lignende art; spec. om den ene af to mulig-

heder: alternativ (i udtryk som af to onde

vilkaar vælger man det bedste; jf. u. Onde 1).

„nu er Fanden løs igien (o: der kommer flere

damer paa barselvisit)" . . „Gaaer du ud,

50 saa møder du dem lige i gangen" . . „ach,

jeg ælendige Menniske, jeg maa krybe under

Sengen." — „Det ville blive et slet Leye,

mit Hierte." — „Det maa ikke hielpe, af to

onde Vilkor —."Holb.Bars.II.l. Vil I da

heller forlade mig, end tvinge jer til at gaae

den gamle (o: min stifmoder) under Øyne
. . her er toe Vilkor, hvoraf et maa tages.

sa.LSk.I.l. *Saa raaber Helge:
|
Nu kan I

vælge
I

Blandt Vilkaar to:
|
Ham (o: kong

60 Frode) Livet levne
(

Til nye Hævne . .
|

Hvad heller . . skiænke Luen
|
Et Nidings-

drog (o: indebrænde ham).Oehl.Helge.(1814).

32. Kierk.V1.346. (han) stiller Frøjs kone

to yiiksir.AOlrE.NG.416.
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4) foreliggende forhold ell. omstændig-
heder (der ietinger en vis virksomhed, til-

stand, beskaffenhed); især i flt. 4.1) (QJ, fagl.)

forhold, der er en forudsætning for
en vis udviklingsgang; betingelse (2)

(for noget). Hvo vilde gaae i Strid, dersom
han ikke havde Haab om at seire? . . Saa
opflam (da) den Stridende . , og gjør ham
Stridens Vilkaar saa gunstigt, at Seirens
Forventning bliver en Yished.Kierk.YléQ.
Guderne selv blev efterhaanden til en Kres
af glade Mennesker med blot rigere Vilkaar
for Lykke end de rent menneskelige. TroeisL.
XIII.79. Descendenter af Testators Olde-
fædre skulle under forøvrigt lige Vilkaar
fortrinsviis komme i Betragtning. BeriTid.
*/il926.M.ll.sp.2. jf.: de naturlige Vokse-
\i\k&aT.HavebrL.*II.1140. sml. bet. 4.(2-)3:

jeg kand ikke hielpe Monfrere her uden med
gode Raad, thi miine Vilkor ere ikke, at jeg

kand aftiene dend høflighed, jeg har nydt
af hans Forældre med andet. Holb.llJ.1II .6.

Davids.KK.46. 4.2) (nu vist kun i tilfælde,

der ogs. kan opfattes som hørende til bet. 4.3J
i al alm.: forhold ell. tilstand, hvori
noget befinder sig; ogs. med forestilling

om deraf betinget art ell. beskaffenhed,
(som sognepræstens) Medhielpere og Bistan-

dere skal tvende, eller fire . . af de gudfryg-

tigste og beste efter Sognets Størrelse og
Vilkor .. forordnis og brugis. Z)L.2

—

9—1.

eders ansigter saae slettere ud, end dren-

genes, som ere af lige vilkor med eder (1871:

som ere jevnaldrende med Eder). Dan.l.10

(Chr.VI). Gud har behaget at lade det

menneskelige Legems Vilkaar være saaledes,

at det ikke kand holdes ved lige uden ved
Fode og Klæde. Holb.NF.1.146. (typografisk)

er Bogen udstyret paa lige Vilkaar med
Professor Bruuns . . Skrifter, o: hed maade-
ligt. Hjort. (Molb.Athene.1815. 1.189). saale-

des er Syderøernes Vilkaar, at de færreste

blandt dem beboes af M.em\e?ker.Eaueh.TV.I.

161. Den Uindviede forbauses derover, og

betragter Sagen med Tiltro eller Tvivl, alt

efter Vilkaar. Ørsi. 7. 67. jf. bet. 4:.3: Fyens
Vilkaar under Grevens Feide.VedelSim.(bog-

titel.1813). (foræld.) jf. Vilkaarsbytning: Den,

der første Gang indkaldes til Tjeneste ved

Hærens eller Søværnets Linie, kan . . fri-

gjøre sig for saadan Tjeneste ved at bytte

Vilkaar med en til samme Værns Linie ud-

skreven, men endnu ikke indkaldt Mand.
Lovy»1861.§27. 4.3) (jf. Livsvilkaar; især

to) de af skæbnen ell. omstændighederne be-

stemte forhold, hvorunder et menneske, et sam-

fund olgn. (især varigt) befinder sig (lever);

eksistensforhold; livsforhold; (livs)-

betingelser; kaar; ofte (især tidligere; jf.

Kaar 2) spec. med forestilling om (sociale

og) økonomiske forhold, nu navnlig (mods.

Kaar 2) om betingelser for trivsel, velvære,

om (gode) arbejdsforhold olgn. (i alm. spr.

kun i flt.). Vi ere ogsaa Mennesker, lige Vil-

kaar (1907: lige Kaar^ undergivne med Eder.
ApG.14.15. Mangfoldige Ting giøre hendes
Vilkaar langt beklageligere, end andre En-
kers. Gram. Breve. 51. Agerdyrkningen (kan)
bringes videre . . dertil udkræves kuns en
Forandring i Bondestandens Vilkaar. J^need.
IV126. Jeg er fattig; min Faders Vilkaar
ere saa slette, at det er ham ikke muligt
at understøtte mig med det Allerringeste.

10 Bagges.(ABagges.JB.I.21). Et ungt Menne-
ske med meget gode Evner og , . gode ud-
vortes Ni\\idid,r.Oylb.(ySO), den Sympathie
med menneskelige Vilkaar, som altid findes
hos en fortrinlig Digter. PMøll.ES.11.140.
selv i Bondens onde Dage var der megen
Forskel paa hans Vilkaar og den forkomne
Almues under ham. MartinAHans.TS.91. (nu
1. br.) efter præp. af: Een hver, af hvad
Vilkor hånd er, maa kiøbe Bøndergaarde

20 DL. 5—13—19. der (er) liden Lykke at
vente for en Pige af ringe Vilkaar, ved at
føres til Eoye.CBernh.NF.IX.lll. \\ i forb.

m. Stand (5.i), Stilling (IL4(2)) ofl. Raadet
har anseet meer hans Meriter end hans
Stand og Vilkor, og udvalt ham til Bor-
mester. Holb.Kandst.il1.2. (jeg) hørte at hun
var i dend Condition, Stand og Vilkor, at

hun kunde lide Visiters og Besøgelses Mod-
tagelse. sa.Bars.II.7. gjøre Afbigt for en-

30 hver, af hvad Stand eller Vilkaar han og var.

Ew.(1914).IV.178. da først spurgte Faderen
om sine Gjæsters Navne, Vilkaar og Hjem-
stavn. Bhc/i.Ci5>2<?;.Zy///.i5S. vi passede
for hinanden i Stilling og Vilkaar, ja han
var endogsaa en velhavende M-dmd.HCAnd.
(1919).III.89. (jf. Stand 5.4^ m. prægnant
bet., om (fornem stand og) velstillethed: Udi
April-Maanet, da de fleeste Folk af Stand
og Vilkaar . . pleye at forlade London,

40 EPont.Men.il.247 . \\
(især hos Kierk.) anv.

i ental, (en) Præstemand, der kan have
siddet . . i slet Kald og har mange Børn
og anden tung Vilkaar. Forordn.yal707.§6.

Dit Vilkaar var blidere. Du havde Dit tarve-

lige Udkomme. Kierk.IV50. Tanken om det

at være Skuespillerinde . . vækker vistnok

hos de Fleste strax Forestillingen om et .

.

fortryllende og glimrende^Vilkaar i Livet.

smst.X.323.

50 Vilkaar-, t ssgr. se Vilkaars- t ssgr.

vilkaare, v. -ede. (ænyd. d. s., glda.

wilkore; fra mnt. wil(le)koren, (frivillig) ved-

tage, gaa ind paa noget; til Vilkaar (1); nu
næppe br.; jf. dial. (muligvis en afledning af

Vilkaar 4) vilkaaret i forb. være vilkaaret

(paa en vis maade), være stillet under visse

vilkaar, have visse vilkaar. Feilb.) som udtryk

for at gaa ind paa en overenskomst, at for-

pligte sig til noget. || med reciprok anv.: vil-

60 kaares, komme overens om noget. Moth.V181.

II
vilkaare sin hals ell. sit hoved (paa

noget), (ænyd. d.s.) sætte sit hoved, sit liv

i pant (2.i) (paa noget); især (uegl.) som be-

dyrende forsikring, at vilkåre sit hoved er

99*
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n&TTeyeT'k.Moth.H277. jeg vil vilkaare min
Hals paa, at hun skal bekiende den heele

Sag med Hændes egen Mnnå. Kom Grønneg,

11.58. hånd elsker ingen uden jer alleene

. . derpaa vU jeg vilkaare min Hals. smst.

238.

vilkaarlig, adj. [vil'kå'rli ell. (især i

direkte modsætn. til uvilkaarlig^ 'vil|kå'rli]

vilkåarlig. Høysg.AG.64.129(jf. Bertels.H.256).

('t vilkorlig. LTid.1727.567. Reiser.11.570).

{ænyd. vilkorlig, vilkåarlig, sv. villkorlig, no.

vilkårlig ; efter ty. willkiirlich (f willkorlich)

;

til Vilkaar)

I) til Vilkaar 1. f.l) fmods. uvilkaarlig 1;

jf. frivilkaarlig; især Qp ell. fagl. ell. med over-

gang til bet. 1.3) om en personfs adfærd):
præget ell. bestemt af et frit valg ml,

forsk, muligheder (fri beslutning, fri vilje),

i overensstemmelse med tilbøjelighed ell. skøn,

uden hensyn til (ell. afhængighed af) vedtægt,

regler, forholdenes natur; frivillig; ubun-
den; frit valgt; subjektiv(t bestemt);
arbitrær; ogs. (med overgang til bet. l.s);

tilfældig valgt; ligegyldigt hvilken; en
hvilken som helst. Vilkårlig tieneste. Mo</j.

V181. at adskille det Muelige fra det Virke-

lige, det Nødvendige fra det Vilkaarlige, det

Vedvarende fra det Tilkommende. JSneed./.

209. de vilkårlige Tegn, hvormed Skriften

betegner Sproget, det er Bogstaverne. iJasA;.

Retskr.21. Tingen (er) uafhængig af Ordet,
forsaavidt Ordet er en vilkåarlig Benævnelse.
RasmNiels.O.II.lO. det (er) aldrig lykke-

des Nogen, ifølge vilkåarlig Hu at slippe

ud (af helvede). Nødtvungen det bliver en
anden Sa.g.Rowel.Br.284. Man tager et vil-

kaarligt Antal Kort af Bunken (saa mange,
som man finder for godt). VSO. Omstignings-
billetten . . giver Ret til Viderekørsel med
vilkåarlig Linie ad vilkåarlig Rute og fra

vilkaarligt Stoppested paa hele det koben-
havnske SpoTyeisnet.VorStand.l938.327.sp.l.

jf. kunstig 6: kunstigt (ell.) Vilkaarligt (tegn).

Eilsch.Term.42. kunstigt ell. vilkaarligt sy-

stem, se System 3.3. || i mat. anv. Fra Punk-
tet D . . drages til et vilkaarligt Punkt E ,

,

den Linie DE.Ramus.ElementærGeometrie.
(1850).48. smst.29.45. Gennem to og to af

n vilkaarlige Punkter trækkes rette Linier,

Julius Petersen. Aritmetik for Gymnasiet, mat.-

naturv. IAnie(1906).6.
||

{ænyd. d. s.; jur.,

foræld.) om dom, straf: arbitrær, dend forhen
echaperte men nu sig paa vilkoerlig Pardon
indstillende (N.N.).LTid.1727.567. Christof-

fer Pedersen . . paastaar Dom over Gert West-
phaler . . at erstatte den . . tilføjede Skade .

.

sampt derforuden med vilkåarlig Straf an-

seeB.Holb.GW.YS. Doctor B.(skal) forføie sig

for evig af Neapolis, hvis han ikke i vidrig

Fald vil underkaste sig Fængsel og anden
vilkåarlig Str&i.Skuesp.V1.162. den simple
Fangekost, han allerede vilkåarlig var dømt
til (o: af borgmesteren). Ing.EF. VII.110. MG.
VSO. 1.2) (mods. uvilkaariig 1 slutn.; især

anat.) om bevægelse ell. dertil svarende (tvær-

stribet) muskel: som staar under viljens
herredømme, der maa være i vort Væsen
en Kraft . . hvoraf vore utvungne og vil-

kaarlige Handlinger kan iorklnres. LSmith.
DN.24. de vilkaarlige Mnakler. Herholdt.RH.
16. Dyrene have Bevidsthed, Sandsning og
vilkaarlige Bevægelser forud for Planterne.
Lutken.Dyr.^ii. VoreSygd.IV16. 1.3) bet. l.i

10 med mere ell. mindre nedsæt, bet., om en per-

son(s adfærd): præget af tilfældighed,
uberegnelighed, lunefuldhed, selvraa-
dighed ell. mangel paa hensyntagen (til

andres forhold, til ret og billighed, til fornuft

og konsekvens). *Vi skabtes til Frihed . .
|

Fornuftige Love vi lyde,
|
Men ingens vil-

kaarlige Bud. PAHeib.(Lommebog f.Historie og

Selskabelighed.(1795).97). et Ideal bestaaer

ikke i et af Luften hentet, vilkaarligt Hierne-

20 spind (hvilket vilde være stygt og ikke
sm.\±t).Oehl.(1851).XXV185. Intet er let-

tere end at opstille en Række vilkaarlige

Regler for Kunstværker, smst.190. mellem det

meget Vilkaarlige og Forskruede f. Ex. hvad
(forf.) siger om Dantes Digt (findes) vigtig

Sandlied. D Lit Tid. 1833. 702 (jf. Heib. Pros. I.

440). hvad der er udgivet (af folkeviserne), er

. , fremtraadt i en vilkåarlig tilstudset eller

udpyntet ^\i\]sk%hQ.SvGrundtv.(DgF.I.v). en
30 vilkåarlig (o: tyrannisk) og hensynsløs Ad-

færd. Dtfe fif. En Konge er aldrig vilkåarlig.

Skal jeg omskifte mit Væsen over for en
Undersaat, fordi jeg tilfældigt kender (hans)
Afstamning? Ikke saa. Jeg er strengt retfær-

dig. KMunk.EI.103. Han kom til København
i 1923, men har det meste af Tiden levet

ganske vilkaarligt. Han var ikke gift, og som
nævnt havde han ikke fast Bo^dsl. BerlTid.

yil950.2.sp.l.

40 2) (mods. uvilkaariig 2; nu sj.) til Vil-

kaar 2: som er særlige betingelser ell. ind-

skrænkninger underkastet; betinget; ikke
absolut (gældende); hypotetisk, jeg slut-

ter at Kong Woldemars Løfte til Kong Pe-

trus (o: om at deltage i et korstog) har alene

været vilkorlig, nemlig hånd vilde rette sig

effter Kæyseren og de andre Konger. Gram.
(KSelskSkr.IV143). (konjunktiven) forestil-

ler noget, ikke forvist, men ikkun vilkåarlig

50 og tvivlsom, og kan derfor i almindelighed

kaldes 'Duhitsit\yus.Høysg.AG.64. Frost og
Heede, Regn, Snee og Hagel ere Ting, som
udi Naturens Rige ere vilkåarlig nødvendige.

Sundheds Magazin. (1763). 15. J Baden. Da L.

Leth.(1800). (gram., sj.:) Conditionalis, den
vilkaarlige Maade. FGuldb.GrammaticalskeFo-
relæsninger,(1814).167. \\ tidligere spec. jur.

de vilkaarlige hypothetiske eller tildragne

naturlige Love (leges naturales hypothe-

60 ticæ) . . grunde sig ikke alene i Naturen,

men tillige i foregaaende Gierninger. iVørregf.

Naturr.52. Vilkaarlige Contracter (contrac-

tus conditionales) ere Foreninger, hvis Op-
fyldelse beroer paa, at en vis Begivenhed
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eller Omstændighed skal træffe ind. Baden.
JurO. MO.
Tilkaarlig-hed, en. flt.-er. den egen-

skab ell. det forhold at være vilkaarlig; især
til vilkaarlig 1. Gierningens Vilkaarlighed
(contingentia actionis), det er: at en anden
Gierning paa samme Tid var ligesaa mue-
lig for den Handlende at foretage, ^ørregr.

Naturr.l7. Vilkaarlighed (arbitrium libe-

rum) er Evne at vælge imellem modsatte i"o

Bestemmelsesgrunde. Howitz.OmAfsindighed.
(1824). 31. Heib.Pros.1.50. jf. vilkaarlig

1.2: hvor umiskiendelig er ikke Vilkaarlig-

heden i dette Dyrs bevægelser? LSmith.DN

.

21.
II
nu især til vilkaarlig 1.3. den homeriske

Frihed . . bestaaer ikke i vild Vilkaarlighed.

Oehl.ND.v. jeg anseer en større Vilkaarlighed,

saavel i Versemaal, som Handling . . som
en aldeles tilladelig S&g.Hauch.R.xi. disse

Associationer bære . . Vilkaarlighedens Præg, 20

ere som oftest dannede i et eller andet til-

fældigt Øiemed.Kierk.1.119. vi havde gjort

Regning uden Teaterdirektørens Vilkaarlig-

hed, der . . af rent Drilleri tog sin Tilla-

delse tilbage. jBrandes.Z.2i En ubegrænset
Vilkaarlighed hersker i (Alexandre Dumas^s)
umaadelige, uoverskuelige Forfatterskab. Ru-
bow.P.84. (med) suveræn vilkaarlighed, se

II. suveræn 2. om handling: Hans korte Re-
gieringstid betegnedes ved en Række Vil- 30

kaarligheder og Uretfærdigheder. FiS'O.

Yilkaars*, i ssgr. (ogs. Vilkaar-, se u.

Vilkaarsbytningj. (om forsk, foræld, ssgr. se

Kalk. lY 826. VSO.VIII.312). -brev, et.

(foræld.) til Vilkaar I.2: nedskreven vedtægt

(bylov). Cit.l778.(Vider.III.79). Der findes

en hel del landsbylove eller vilkårsbreve,

som de kaldes her, på tysk, for det sydlige

Åls.smst.84. -bytning^, en. (foræld.) til

Vilkaar 4.2 slutn. For de øvrige Værneplig- 40

tige ophører den dem hidtil tilstaaede Ret
til Stilling og Vilkaarsbytning med Udgangen
af Aaret 18Qd.Lov'/-,1867.§7. EHenrichs.CB.

41. Vilkaar-: Lov*/»1869.§59. -forhand-
ling, en. (jur.) til Vilkaar 2(i): Vilkaars-

forhandling: den Forhandling, der under

Medvirken af Øvrigheden skal foregaa mel-

lem Ægtefællerne inden Separation eller

Skilsmisse . . til Fastlæggelse af de nærmere
Vilkaar herfor. JurO. (1934). 160. -mand, 50

en, (foræld.) en (for et aar beskikket) tilsyns-

mand, der skulde tilse, at byens vilkaar (I.2)

skete fyldest (m. h. t. vedligeholdelse af gærder,

led osv.). Cit.l753.(Vider.III.17). -penge,
pi. (i handels-spr.) til Vilkaar 2: tillægs-

beløb, der udredes, naar de ved en (kreatur)-

handel aftalte betingelser viser sig at være til

stede. LandbO.II.512. smst.'1.518.

Tilla, en. ['vilaj best.f. -en ['viila'an]

flt. -er [ivi|la?8r] ell. f viller (Gierlew.Breve 60

overltalien.l.(1807).215. Meyer.^-*). (sv. no.

ty. eng. fr. d. s.; fra ital. villa, af lat. villa,

landejendom, landsted; jf.fr. ville, by} I) ro-

mersk ell. italiensk landsted (3). Iris.

1798.11.206. Mellem en Kjede af rige Høje,
hvor i Skove af Frugttræer en talløs Mængde
af Viller overalt vise sig, snoer Floden sig.

Gierlew. Breve over Italien. I. (1807).215. *Tag
din Cither nu Camilla . .

| Hisset i den
store Villa

|
Mængden har forsamlet sig.

Oehl.Digtn.I.156. en fornem Herre . . af den
borghesiske Familie . . eiede en Villa mellem
Albano og ¥ra,ska,ti.HCAnd.Imp.I.42. Bødt.
SamlD.89. Bergs.PP.175. OpfB.^IV393f. SaV
XXV.168. 2) (først alm. i slutn. af 19. aarh.;

jf. MReinhardt.FE.II.8; endnu ikke i Meyer.*)
m. h. t. forhold uden for Italien: landsted
(3) ell. fritliggende bygning (i en bys ud-
kant ell. nærhed, ved skov, strand olgn.) med
omgivende have, bestemt til bolig (om som-
meren ell. varigt; jf. Sommer-, Helaarsvilla^

for en enkelt familie (ell. et par familier) og
i sin bygningsmaade (jf. Villastil^ præget af
ikke at være indrettet til erhverv (land-
brug, haandværk olgn.). lige fra Altona hen
til Blankenese vrimler det af Landhuse,
Villaer, Lyststeder med smukke Bygninger,
og skiønne Anlæg af engelske Raver. Bugge.
Reise.(1800).6. *0g kunde jeg (0: en ung
digter) prange og kjøbe

|
Og sælge igjen med

Profit . .
I

Til min Villa saae I mig vandre
. .

I
Og (jeg) gjorde tilsidst, som de Andre,

|

En stor, anstændig Fallit. J^ares^r.D.2 7. Bog-
handler V (i Weimar) har en Villa, som en
Yrinds.HCAnd.BCÆ. 1.243. de gode Men-
nesker, som bygge Villa ved Havet. sa.Breve.

11.617. Villaen var . . en med en Mængde
ubekvemme Bekvemmeligheder udstyret Mi-

niaturudgave af en Herregaardsbygning, som
midt i en lille Have laa ved en bedrøvelig

Vej, en kllee.Tops.J.141. han kunde høre

Urene dikke inde i Villaerne, han gik forbi.

Jørg.LT.85. Salomons var allerede i Mid-

ten af Maj flyttet ud til deres Sommerbolig
„Skovbakken", en højtliggende Villa umid-

delbart ved Kysten, en lille Times Rejse

fra Køhenh&vn. Pont.LP.III.19. Han er vel

ikke gaaet hen og har købt Yilla. JMagnus.
EK.IO. 3) (jarg. (forbryder-spr.); 1. br.) i best.

f.,om forbedringshus (Vridsløselille straffe-

anstalt). DSt.1920.88. Villa-, i ssgr. især

til Villa 2; saaledes Villa-beboer (VortHj.

IV. 2. 148), -bebyggelse (Illum. Servitutter.

(1943).23. Steensberg.DB.131), -by (KLars.

M11.15. i best. f. flt. spec. om Kbh.s omegns-

byer: Villabyernes Bl&d. avistitel.1916), -ejer

(Blækspr.1940.15), -forstad (Sal.*XXV.204),

-grund (KLars.HPE.56. BerlTid.*U1951.M.

26.sp.6), -have (HomoS.GL.325. HavebrL.*

11.1089. til Villa 1: Oldtidens Villahaver.

OpfB.^IV.392. den italienske Villahave. stns^

394), -kvarter (Tops.J.141. Villakvartererne

danne sædvanligt den yderste Kontur af

Byerne. VortHj. IV, 2. 147. Illum. Servitutter.

(1943).212), -navn, -parti (jf. -kvarter: Do
gik gjennem et Stykke af Byens Villaparti.

Schand.VV322), -ruin (til Villa 1: villa-

ruinerne langs Via KT^T^id..VVed.LK.I.211),



1579 Ville ville 1680

-serTitut (se u. Servitut^, -stil ^Huset .

.

var bygget i Villastil. Ponf.LP. 77/7,97. jj.

Villa 1: Den italienske Villastil. Op/B.'/TT

394. EChristians.HjJ32), -vej (Jørg.SU55.
Soph Clauss.P.8. LeckFischer.HM.7).

I. Ville, en. se Vilje.

II. Ville, en. ['vib] (ogs. (skrevet)\ilå(e).

Moth.V202. JKamp.Da.Folkeminder. (1877).

25. KSkytte. (FolketsAlmanak. 1890.[4 avj)).

flt. -r. (oldn. vindli, tot, visk; til vinde, sno,

vikle; sideform til Vindel; jf. StudierKock.416;

dial.) sammenviklet bundt (af halm, blaar

osv.); tot. (især i forb. m. subst. som arts-

betegnelse: en ville blaar osv.). en vild blår,

halm, hø.Moth.V202. Hurtig reev hun en
Ville Halm af en Seng og kastede paa Glø-

derne. Blich.(1920).VI.146. jeg (lod) Karlen
tage min Hest, for at gi'e den en Ville Hø,
og Y&nå.smst.XXX.158. han puttede en
Ville Skraa i MnMen.Aakj.VF.iei. En Ville

af den storraftede Brændlyng (til optæn-

ding). sa.BT.24. Børnene (fik) Lov at hjælpe
til ved at bære smaa Viller af Hø til Kal-

vene. Bregend. Birgitte Borg. (1941), 35. MDL.
649 f. Feilb. CReimer.NB.266.

III. ville, adj. se II. vildig.

rV. ville, v. ['vela] (SBroberg.Manuel de

la langue danoise. (1882) .21. Christiani. Rim-
Ordbog. (1888).192. jf. DSt.1910.135. Brøn-
dum-Nielsen. OG.1. 266; sml. Esp.§193) ell.

(nu ofte) ['vila] (Levin. Mohr.L. jf. UnivBl.
1.390. Thorsen.115. LollOr.65. Flemløse.169.

Feilb.III.653a"); i inf. ogs. (nu vulg. ell.

dial.) ved sammenblanding med præs.: vil

[ve(l)] et sted, som to aftaler at vil mødes
yåi,.Moth.S752. Keyseren er bestandig at vil

høre Confessionen.Tychon.AB.reg.bl.^ Argu-
menter, som han for et Syns skyld fremfører

at vil godtgiøre sin Paastand meå. Langebek.

SA.19. Egenkierlighed, i at vil have sin

Villie hem. Mossin.Term.321. Der er mange,
der pikker på den dør, de agter aldrig at

vil gå ind dA.Krist.Ordspr.43. jf. Dania.III.

159; om sammenblanding af inf. og perf.

part. se ndf. sp.l58P^.
||

præs. vil [vel]

(v)l.Høysg.A0.97) ell. (især tryksvagt; dagl.,

dial.) [ve] Hyp, hej, ve' Du gaa, din Ka-
mel (o: en hest).AsfaUen.^''/il898.4.sp.l.

Ja, ve han nu det? LeckFischer.(Han,Hunog
Hende.(1949).19). UnivBl. 1. 390. Thorsen.

115. Flemløse.169. Brenderup.§193. jf.: Kjære
Line, v'inte (o: vil De ikke) sige til Moder,
at jeg gjerne ønskede at tale med hende.
ChievitzARecke.FA.76. Verre (o: vil du) nu
see du kan holde Kiett.FritzJilrg.nr.85. jeg

vil tænke over det. Ja, det vejjæ (o: vil jeg).

Hjortø.Kr. 56. — hertil (i rigsspr. arkais.)

2. person ent. vilt. *Du est vor Vægter tryg
og tro,

I

Du vilt os aldrig undfalde. Ærmg^os

Psalmebog.(1699).236. *0m Du vilt Tiden
w'ide.Vægtervers.Kl.lO. Herre, om du vilt

(Chr.VI: vil), kandst (Chr.VI: kmd) du
rense mig. Matth.8.2(1728). Hvad vilt du
sige? Holb.Kandst.il.3. Vilt du da staae og

see paa, at din Frue tar Livet af sig selv,

vil du da icke hindre mig? sa.Ul.IV14.
Hiertet, i ham glad og mildt,

|
Raaber:

Herre, som du vilt.jBrors.i7d. *Kom, naar
du vilt, du Livets skumle Fiende \ Blich.

(1920).111.95. jf. Feilb. (dial.) m. enklitisk

pron.: vit(t)u ^3.- vilt du; se Brøndum-Niel-
sen. GG. II. 99): vituke (o:) vil du ikke?
NvHaven.0rth.C2.^ Vittu staae? Tode.IX.302.

10 Esp.§195,l. Feilb. Kort.166. arkais. ogs. vilst.

*Nu? hvad vilst du?
| . . vilst du end be-

standig
I

Mig revse med din Tale, som en
Tebling? Oehl.P.(1809).145. Vilst Du dem
Faren dæmpe? sa.Helge.(1814).7. *Siig mig.
Blomst! hvad vilst du her? Grundlv.DVII.

293. vilst Du give mig en Skjenk, da (osv.).

PMøll.ES.I.156. Vilst du hænge dig? Bredahl.

1.80.— flt. ville (jf. Esp.§193), efter subj. i flt.

ogs. (nu (jf. Bek.Nr.l84^*/iol900) alm. i rigs-

20 spr.) vil: gak med os; vi vil (1842: ville^ lure

efter blod, vi vil (1842: ville^ skiule os imod en
uskyldig, uden a,&rsa,g.Ords.l.ll (Chr.VI).
Her beder Poeten de tvende Himmel-Tegn
. . at de vil kaste et Øye til Rom, eftersom
de sidder saa høyt i Yejret. Falst.Ovid.89.

O! mine Brødre, hvorlænge vil vi . . under-
støtte den Fordom, som trykker os til

Jorden. Rahb.Tilsk.1791.86. førend vi gaae
over til de . . Optrin i hans Levnet, som vi

30 nærmere vil betragte. Molb.(HistTidsskr.III.

323). om Flyttedagen (kan man tro) at
Fjenderne ere forhaanden, og at Bor-
gerne vil retirere dem og deres Gods i Sik-

kerhed. ffr3.777.4. se i øvrigt eksempler fra

18. og W.aarh. i Dania.VII.169ff. jf.Høysg.
S.255. JBaden.Gram.120. MO.

||
præt. vilde

[•vila] (Høysg.Anh.20. Bredsdorff.PR.8.9. Le-

vin. Thorsen.Afh.III.288. jf. VilhThoms.Afh.
11.30 samt (dial.) UnivBl.I.390. Dania.IX.

40 37. Thorsen.115. LollGr.65. Flemløse.169.

Feilb. sml. Esp.§193) ell. (især kbh.) ['vela]

(S Broberg. Manueldelalangue danoise. (1882).
21. Jesp.MFon\12. som kbh.: Bøgh.DA.1.75.
76. jf. Esp.§193); især dial. ogs. (tryksvagt)

vi. MDL.500. Rask.Fynske BS.85. Flemløse.

169. Brenderup.§193.
\\ (Q}, nu sj.) præs.

konjunktiv ville, se bet. 6.4. jf. (m. anv.

som imp. i flt.): Ville selv vorde lykkelige,

og I vorde det. Rahb.Tilsk.1798.762.
||

(sj.;

50 jf. Høysg.AG.69) imp. vil [vel] (i bet. 8.3 :)

vil det, som er ret; giør din Vligt. Mynst.
Præd.II.422.

\\ ({Q, 1. br.; til bet. (1 og) 1.2)

pass. (præs. og inf.) villes. Mynst.Betr.II.

175. Det, som villes, fordi det villes. (Stift.

Psychologie. (1843) .388. Instinkthandlingen

. . foregaar uvilkaarligt (d. v. s. uden fore-

gaaende Forestilling om hvad der villes).

Høffd.Psyk.ll. der villes og handles stedse

af enkelte . . Individer, sa. jB. 732. *Hvad
60 Maal kan villes, som ej Andre na&de? SMich.

SB.22.
II

præs. part. villende, se bet. 12.i.

II (jf. bet. 12.2j perf. part. villet ell. (nu dial.)

vilt. Sort.(SamlDanskeVers.WII.222). Havde
jeg vil't, jeg havde været gift baade de tyve
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og tredive Ga.Tige.KMich.H.176. Jeg har al-

tid vilt ha dis.Gravl.VF.132. UnivDl.L390.
Dania.IX.37. Thorsen.115. jf. LollO. — den
normale konstruktion har ell. havde villet -j-

inf. kan (nu kun i mindre omhyggeligt spr.,

dagl., dial.) findes omformet til har ell. havde
ville(t) + verf. fart. (jf.Dania.III.167f.239f.

Mikkels.Ordf.420f.Brøndum-Nielsen.ST.161.
APhS.X.341): *Hand har ey vildet viist

den Vey.Kingo.SS.III.210. *Hver (af gaar-

dens folk) har vilt af heste stykke (brænde),
\

Til sin Gierning haved skiit.Sort.fSamlDan'

skeVers.^V11.222). hvorved de havde ville

faaet en haard Nød at 'kn^cke.Holb.lntr.l.

489. I har villet lagt Haand paa en Prophet.

sa.Ul.IIl.3. Ifald han (a: hunden) havde
mig med Halen vildet bidt, | Jeg (havde)

jaget ham med bare Hænder. Wess.82. ofte

har jeg vilde sendt Dem (digtet). HCAnd.
BCÆ.I.38. (han) havde selv villet købt den
(o: en gaard).BerlTid.">'tl924.Sønd.2.sp.l.

LollO. jf.: Hans Sax . . har og med adskil-

lige Spil og sange . . vilde lade see sit Nur-
renberge arbeyde. Poul Ped. DP. (1937). 12.

II
vhs. Vilje, Villio (s.d.) og (til bet. (1 og)

7.2; CP, spec. filos.) Villen. Villen o: den
Handling, hvorved en bestemmer sit Giøren

og Laden efter sine Forestillinger, (SorøiSawi.

11.185. den ustadige Villen, som i Dag væl-

ger hvad den i Morgen vil forkaste. Mj/ns<.

Betr.1.84. den subjective Yillen.Sibb.Psycho-

logie.(1843).391. *Alt Liv er Villen — Vil-

lien er det Første. PalM.Adam H. II1. 101.
(han) kjørte ene hjem til sin Gaard og sin

Villen og Virkelyst. rops.iV.65. Høffd.Psyk.
344. (jf. bet.\.\\ sj.) i forb. m. en inf.: Rigs-

dagsbeslutningen viser . . en Villen svække
Estrup. K GBrøndst.E.157.

(ceda. wil(i)a, willæ (præs. wil, flt. wil(i)a,

willæ, præt. (ent.) wildi, wildæ. Brøndum-
Nielsen.GG.II. 73.389. 237f.), sv. vilja, no.

ville (dial. viljaj, oldn. vilja, oeng. willan

(eng. will^, oht. wellan (nht. wollen^, osax.

willian (mnt. willen, wellen^, got. wiljan;

besl. m. 1. Vild, VI. vild, og vælge; jf. vildøv,

IL vel
II

bet.-udvikling og brug viser især

overensstemmelse med III. skulle)

A. t forb. m. inf. (uden aX); p. gr. af
ordets forsk, (efter forbindelsen vekslende) bi-

bet. og ofte stærkt afsvækkede bet. er der i

mange tilfælde overgange ml. bet. 1-5; spec.

kan præt. vilde vise tilknytning til bet. 6.3.

II ofte tjener konstruktionen vil m. inf. som
en stilistisk (fraseologisk bestemt, høflig, ven-

lig) variation af den til inf. svarende indik.-

form; se u. bet. 1.2-3, 2, 3, 4.2. || ved siden af

forb. af finit verbalform (vil(le), vilde) m.
have -f- perf. part. (vilde have troet osv.;

især i bet. 6.3) findes især i ældre, lidt stivere

skriftspr. ofte har ell. havde villet -}- inf.

(jf. Mikkels.Ordf.453. PDiderichsen.D0.135):
hvis man . . havde villet nøde mig til at
votere i den Sag, havde jeg . . svaret, at

(osv.). Uolb.Ep.1.44. derpaa havde vildet

følge en total Ødcleggelse, det heele Land
havde villet blive udyrket, og Mennesker af

Hunger havde villet omkomme, smst.11.147.

Det var mig slet ikke behageligt, at mit
Rygte var saa udbredt; jeg havde hellere

villet være mcognito.IIeib,Poet.VII.349.
\\

om særlig ordstilling m. inf. foran vil (i sam-
menlignende bisætn. olgn.) se u. bet. 4.i.

I) (ji- Vilje 1.1-2^ som udtryk for (især en
10 persons) forsæt, beslutning, ønske, tilbøjelig-

hed m. h. t. en (forestaaende) adfærd, hand-
ling, ytring. I.l) i al alm.: have (fattet)
det forsæt, den beslutning (at osv.);

have i sinde; være (ell. erklære sig) be-

redt til; være sindet (at osv.); ønske
(stærkt, alvorligt): ofte i modificerende

forb. som han vil absolut (3.2), endelig (6.2),

for enhver pris (1.4.4), partout, hellere (I.2.i),

helst (2.1), nok (V7.4), nødig (2), sidst (III.3)

20 af alt m. flg. inf., se absolut osv. Israels Huus
skal ikke ville (1931: vil ikke^ høre dig; thi

de ville ikke høre mig (o: gud) . . Israels

Huus haver haarde Pander og stive Hjerter.

Ez.3.7. Jesus (sagde) til ham: vil du vorde
sund? Jo/i.5.6. (jeres) Søn . . skulde have sin

Villie, hånd vilde reise, hånd skulde reise,

skiont hånd er et Barn paa 19 Aar. Holb.

Jean.I.l. siig frem, hvad du (o: Jeppe) har
til din Forsvar; thi vi ville ingen fordømme

30 uhørt. sa.Jep.IV6. Er det Fromhed, at ville

bringe sin Datter til Desperation. sa.Masc.

III.3. (han) kunde og vilde ikke være med
at angribe Danmark. Schousbolle.Saxo.201.

Frankrig . . vilde . . hafve Kong Christian

til at rage Castanierne af llden.Gram.Brcve.

79 (se videre u. IV have 10.2^. Lyst at vilde,

Kraft at kunde | Holde Lovens Varetægt.
Brors.132. De faa, som kiende den (sten-

art), have hidtil ey vildet angive den
40 med sit rette N&vn. BrUnnieh.M.47. Ud af

Byens Port strømmede det hele Folk, de
vilde see Hexen blive brændt. HCAnd.(1919).
1.234. det var jo ikke ved denne Betragt-

ning vi vilde berolige Tvivlen . . Denne Be-
tragtning er saa naturlig . . og dog er det

ikke ved den, vi ville berolige Tvivlen og
læge Bekymringen. 7iftVr/f./.3/2. Du vil be-

standig have frem din Krigl PalM.TreD.
280 (jf. I. Krig 2). Alt hvad lille Hanne

50 saae,
|
Vilde hnn og eie.Bastian.nr.4.1. Vil

man have Solskin, maa man selv fabrikere

det i dette nordiske Regnvejrs-Klima.Pon^.

GA.22. sml. bet. 1.8 : De, der vil have Punsch,

række Hænderne i Weiret. Hostr. G. 39. jf.

bet. 4.1 : Jeg er . . bleven noget forbavset

over den Maade, hvorpaa han i Dag mod-
tog mig . . Det var næppe nok, at han vilde

(o: han lod, som han (næsten) ikke kunde)
erindre vort forrige Mødo.Pon/.G'.4.2/. om

60 forb. som ville have (IVII.2), ville hænde
(II. 1) (og have), ikke ville hore (6.2), ikke

ville lege (III.I.5) med (mere), ikke ville

lade sig sige (II.IO.2) ell. tage (II.I6.5) mod
fornuft, ræson, ikke vide (V4.7) alt det
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gode, man vil gøre, (ikke) ville vide (V.2.2,

6.1-4) noget, ikke ville vide (V13.4, I6.1) af

ell. om noget ofl., se u. have osv. jf. bet. 6.3 : jeg

vil(de) gerne have, spørge osv., se u. gerne

1.1. jeg vil(de) ønske, se u. ønske. || m. inf.

i pass. (med -s-form; mods. bet. 6.1 ; jf. Mik-
kels.Ordf.383). *Pøbelpakket vil jo ogsaa
mores. Bredahl.11. 48. verden vil bedrages,

se I. bedrage 1. || med overgang til bet. 6.1-3.

hver gang jeg vil bancke paa Dørren, er det

ligesom een vil holde min Haand tilbage.

Holb.Kandst.I.l. Vil hånd (0: Erasmus) dis-

putere med mig (o: degnen), skal hånd finde

Karl for sin Hat. sa.Er.1.4. *Thi raader jeg

hver dannis Svend,
|
Som ride vil i Skove,

|

Han ride sig ikke til Elverhøi,
| Og lægge

sig der at sove. Heib.Elv.6. *Vil Dansken i

Verden fegte,
|
Men dølger Aasyn og Navn,

|

Jeg veed, hans Aand er ei ægte.Ing.HD.108.

jf. bet. 1.2 : jeg er Kandestøber med Gud og
Æren, jeg vil og døe Kandestøber. Hoi6.

Kandst.Y.4. *Paa Vossevangen der vil jeg

hoe. Hauch.LDR.17. *Naar jeg bli'r stor,
|

saa vil jeg selv være Far og Mor I Rich.HD.
85. 1.2) med særlig anv. om den talende;
som udtryk for tilsagn, erklæring, for-

sikring olgn., m. subj. i fit. tillige en fælles

opfordring, (ofte med afsvækket bet., med til-

nærmelse til lign. anv. af skulle (III.2.3);

ogs. (jf. ovf. sp. 1581") anv. som en slags om-
skrivning: jeg vil give, haabe osv. m. omtr. sa.

het. som jeg giver, haaber osv.). „Jeg vil give

ham min Haand (0: forskrivning) for Pengene,
Monsieur."— „Ingen Snak, reede Penge, eller

si&hes." Holb.Jean.V3. Jeg vil dog prygle

den Skielms Dreng, og hegle min Søn igien-

nem. sa.Masc.II.2. *Saa gaaer først vor
Høitid an:

|
Ih! hvor vil vi sta,åse\ Landsbye

P.v.13. Jeg som et Barn mig glæde vil
|

Og sjunge i det Uøie.Ing.H.9. *Stemmer i;

thi nu ville vi siungel Blich.(1920).XXIII.

30. Saadan Dannelse havde Skolemester-

datteren — „men hvorledes? hvorfra?" —
Det vil jeg sige os. smst.XXIX.123. *Saa
vil vi nu sige hverandre Farvel,

| Og ønske
Guds Fred vær med edeTlGrundtv.(Psalmer

til Himmelfartsfesten samlede afIF& R Fenger.

(1846).61). *Skjøn er Døden, som I (d: de

faldne) fik . . |
Derfor vil med vaade Blik

|

Heller ei vi Eder mindes. IJolst.Album.32. *Jeg
vil sjunge om en Helt,

|
Vidt berømt ved Sund

og Be\t.GRode.FU.76. jeg vil dø (I.3) paa
(at), vil haabe f'2.2 slutn.), vil lade mig hænge
(10.1 ), vil ikke hænge (IO.2) mig (af den
grund), vil lære (III.3) ham noget, vil se (3.i)

paa den fder osv.), det vil jeg se (3.1 ) (før

jeg tror det), det vil jeg ikke se (3.i), jeg

vil se (ll.io) til (at), det vil jeg nok sige

(II.4.2), hvad jeg vilde sige (11.5.4) (og ikke

lyve), jeg vil være en skælm (I.3) (om), jeg

vil sætte (1 1.16.6) (at) ofl., se u. dø osv.

1.3) med særlig anv. om den tiltalte, som
udtryk for en (venlig) forespørgsel, op-
fordring, til dels ogs. (med overgang til

bet. 3 og 6.1) en forsikring (om en vis

handlingsgang, en følge), (ogs. med afsvækket
bet. og lign. anv. som u. bet. I.2 omtalt), vil

i kuns bruge disse Draaber, en Uge, saa skal

i see om I ikke har dend beste Guulsoot paa
Halsen, nogen vil for\a,nge.Uolb.Bars.III.4.

Træd ind, min Ven I du vil det ei fortryde.

PalM.Poes.il.419. \\ især i spørgende sætn.

Hvem vil I tale m&Å7 Holb.Kandst.IV.4. „Vil

10 Herren behage at iføre sig sin Slaap-Rok?"
„Hiertelig gierne." sa.Jep.II.2. Og ville I

nu vide og ville I forstaae,
| Hvorledes de

Bonder deres Havre monne saaelTMe/c*
11,1.145. naar jeg nu . . sværger Dem evig
Kjærlighed og Troskab, saa vil De ikke mis-

tvivle om Oprigtigheden af mine Orå? Heib.

Nei.(1836).71. Vil De før jeg kommer skrift-

ligt svare mig et Orå. Brandes.Dr.1.52. Vil

De hilse Fruen.AaHermann.PH.33. Aa Yrsa
20 — vil De ikke nok ta' den Kuffert å^r.Soya.

LJ.7. børnerim: Vil du, vil du, vil du, vil

du, vil du med mig ud i Marken ga? Krist.

BRL.106. DanmSanglege.374. (nej) vil du
(ell. manj se olgn., se u. se 7.1 (og III. man
3.2J. jf. (i indirekte form): (jeg) skulde just

spist hos ham den næste Middag, da jeg

fik Bud om at ville vente nogle Dage.
Hjort.KritLit.ILxxxix. \\ i spørgende sætn.

m. bet. af en (barsk, foragtelig) afvisning,
30 befaling ell. trusel. Vil din Hund holde

din Næse herira,. Holb.HP.II.9. Vil du drive

Spott med mig din Lapt&ske. sa.UHH.1.3.

Uforskammede Knægt! vil du gaae, som
jeg siger. PAHeib.Sk.11.266. (de) tage hver
sin Obligation op af Lommen og præsentere

ham den . . „Vil De betale?
|
Eller vil De

ikke? E\Sid?"Heib.RD.58. Vil du inte være
saa artig og vise mig den Villighed og gjøre

mig den Tjeneste at holde din Kjæft! Chri-

40 sten Madsen har Ordet. Hostr.G.149. Børn,

vil I være rolige? PHans.KK.218. Komtes-
sen dundrer paa Døren og raaber: Vil du
lukke op, Sofie, vil du lukke op og det

straks !/^I<ors.C/É.3i. Vil I komme op, siger

jeg. Og det lidt villig. /i^orc/i.LL.65. vil du
gaa din vej, se u. Amagermor. vil du se,

du kan dy dig olgn., se u. se 6.1. vil du
hønse (1), rende (IV 4) og hoppe, ryge og
rejse (II 1.2.1 ) ofl., se u. hønse osv. i indirekte

50 („dækket") form: Om jeg vilde holde Mund!
KLars.UR.33. 1.4) (med overgang til bet.l.^

og 4.1^ om dyr ell. (med personifikation) ting

olgn., som udtryk for (en ligesom viljebe-

stemt) adfærd ell. funktionsmaade. Mit
Bleck ey smitte vil, saa blegner det af Graad.

Holb.Paars.246. jeg (skal) ud i Byen under-

tiden i saadant Veir, som en Hund icke vil

gaa ud udi. sa.Vgs.I.l. en Slagter-Hund .

.

vilde bide ham. Wess.81. Eslet . . var nu
60 blevet stædigt og vilde ikke flytte en Fod.

Ing.EF.V1.111. En Pudelhund havde mi-

stet sin Kjole; |
Den vilde sig ude i Aftenen

sole.Kaalund.FB.nr.3. (det viste sig, at) The-

maskinen . . ikke vilde give Vand, da Hanen
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var forstoppet. ÆTosfr.Er. 5. jeg (o: taagen)

længtes efter Solstraalerne . . Jeg vilde se

dem iglen. CEw.Æ.1.19. Benene vilde ikke

bære, hun slæbte sig stavrende de sidste

Trin op.ErlKrist. DH.25. benene, ventilen

vil ikke lystre, ikke makke ret, se u. I. ly-

stre 2.2, "makke 2. jf. bet. 1.3 : *Stille! jeg

hører en Smelden og Kalden;
|
Heste blive

forspendte: „Hyp! vil Du ga,a,el" Hrz.FN.
95. sml. bet. 3: Sverdet Tyrfing . . vilde læd- lo

skes i Blod, hvergang det blev draget.

Hauch.A.459. Bogen var skrevet, fordi den
maatte skrives, fordi den vilde skrives.

KMich.VYIII.22. katten vil vel have fisken,

men ej væde kloen, se u. Kat 2.8. om udtryk

som hjertet, knoppen vil briste se u. bet. 6.2.

1.5) med afsvækket bet., som udtryk for hyp-

pig ell. stadig forekommende udslag af en
varig tilbøjelighed, natur, beskaffen-
hed (af dadelværdig, uheldig, ubehage- 20

lig art), han var letsindig, overmodig, ødsel,

vilde lyve (i alm.: løj, var slem til at lyvej

og var til sine Tider hidsig og opfarende.

ESkytte. JB. 204. \\ især (jf. bet. l.i) om et

dyrs ell. en tings handle- ell. funktionsmaade.
han kunde (klippe) Karikaturer . . ud med
den grove Staaitraadssax, som ellers ikke
engang vilde klippe Karduspapir. JSerjs.G/^.

1.102. Hunden vil bide. 750. Kakkelovnen
vil ryge. smst. fisken vil svømme, se u. I. 30

Fisk 4.2. meget ell. mer(e) vil mer(e) have,
se megen 2.], I. mere 2.

2) O i ud.tryk for en fremsat (hævdet)
mening, en paastand. 2.1) i forb. m. et

verbum (en inf.), der betegner en mening,
opfattelse, overbevisning, viden; i ud-
tryk som han vil hævde, vide olgn., i bet.:

han mener at kunne hævde, at vide, udtaler

(noget) efter andres udsagn ell. ud fra sin

overbevisning ell. paa grundlag af fremførte 40

argumenter (jf. V vide 2.i). som gamle Rela-

tioner vil sige og er rimeligst, skal Chri-

stianus III. have skienket dette Kloster (til)

Johan Friis. PEdvFriis.S.368. *(for en kvin-

de) At sove hos en anden Hun, | Vil man
forsikre, smager kun,

| Som nogen vilde

række
|
Sin Tunge ud af Vinduet. Wadsk.36.

(saa) fortalde han mig, han havde erfaret.

Gud veed hvorfra, at danske Krigsfolk .

,

havde gjort Forsøg paa at lande ved Ny- 50

borg . . Ligeledes vilde han vide, at tydske
og danske Tropper skulde komme Øen til

}iy£\p.Winth.TF.72. 1 (0: munkene) ville

vide Alt og forstaae Alt, og forstaae dog
Intet. NPWiwel. NS. 159. hun er saadan,
hvad jeg vil kalde ganske utilnærmelig for

almindelige Dødelige. jS«ud. O/. 7. Jeg ved
saa'tte, hvad han er, nogen vil sige han
sidder i ¥singehu\let.Gravl.T.149. (forf.) vil

(i e» afhandling) hævde, at (osv.).EllenJørg. 60

HH.73. man vilde vide, at han var Dan-
marks mest veltalende Mand. Rubow.BB.261.
ville have (til), se IV have IO.2 sluln. jf.

ville sige (noget med visse ord) u. II. sige 4.2.

2.2) (nu især emb., jur.; jf. Levin. DSt.1922.

137) anv. som en slags menings- ell. ytrings-

verbum: mene (at); tro (at); sige (at);

(med større ell. mindre sikkerhed) hævde
(at); især i forb. med en m. have (ell. være^
sammensat inf.: han vil have hørt, læst, set

osv. Det unge Menniske (fortalte i krostuen,

at han var kommen hertil) for at besøge en
gammel Farbroder . . og da der endog var
dem i Selskabet, som vilde kjende (denne)
Farbroder . . saa opklaredes hans Ansigt.

Ew.(1914).IV.36. Bisp Peder .. bilder sig

jo ind, han er Kongens Skytsaand . . han
vil jo have læst Kongens Skjæbne i en Bog,
som ingen Anden havde Magt til at aabne.
Ing.VS.'III.(1826).60. Om Natten vilde

Vægteren have hørt et huult Bulder i denne
Deel af Huset. sa.EF.V.75. (han var) et

ganske synderligt Menneske, som ingen
egentlig kjendte . . Ingen deroppe vilde

nogensinde have seet ham \ee.Blich.(1920).

XIX.134. Fr. Hammerich vil i Jylland have
hørt en Variation af S&gnet.SvGrundtv.
(DgF.III.43). (det) omhandlede Planke-
værk (har) paa det Sted, hvor Arrestanten

vil være stegen derover . . en Høide af 3*/i

Alen. Hylling.HJ.35. Landsbylærerforeningen

(anfører) 90 oplysende Eksempler paa be-

skedne Levebrød, som den vil have grebet

i Flæng ud af et langt større Antai. Hørup.
1.49. 2.3) om forhold, adfærd, ytring, der

bestemmes som havende en vis gyldig-
hed, mening, betydning olgn. (nu især

i forb. vil sigej. „Ulykkelige Blinville!" .

.

„Hvad vil det betyde (nu: hvad skal det
betyde ell. betyder detj? Er jeg ulykkelig?"

PAHeib.Sk.I.145. Denne mørke Tale vil ikke

sige Andet, end at jeg i Søndags blev endnu
mere indtaget af Grundtvigs Kiæreste.ZM
Rahb.22. Gylb.X.250. At gå i den sorte

skole vil på Fyn sige så meget som at gå
i mosen og skære TøTv.Bom.S.II.57. hvad
vil det sige, det vil intet sige, ikke sige stort

ofl., se u. II. sige 7 og stor 10.3.

3) (to, nu 1. br.) som udtryk for en af
situationens ell. forholdenes art be-
stemt konsekvens, nødvendighed (krav),
tilbørlighed: maatte (III.6.2); skulle
(III.4.1); burde (2.i). er Jorden leeragtig,

vil den have mere Glødning, end den muld-
og ssinda,gt\ge.JPPrahl.AC.90. *(mul ikke)

Helten | Med alt for . . tynde Been. | En
Helgen — nul han maa vel . . |

Behielpe

sig dermed; men Heltekroppen
|

Vil være
æltet af en bedre Deig.Oehl.C.(1811).45.
gerning vil have tid, men tid vil ogsaa have
gerning, se Tid 6.2. || især (nu i rigsspr.

1. br., arkais. ell. m. overgang til bet. 1.4j i

forb. m. inf. i pass. (m. -s-form; mods. bet.

d.\). Er Jorden moeset og blød . . da vil

Vandet .. ledes hort. PJuel.GB.l. (præste-

konen skyndte sig) at tilraabe sin halvsovende
Ægtemand: „Staae op, min Hjerte, her er

et Barn, som vil døhesl" Blich.(1920).VII.99.
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O travle Liv med Arbeid og med Møie . .
|

Med Vask og Strj'gning, som vil passos nøie.

PalM.AdamH.III.142. Vindens Pust gjør (den

unge pige) sundere, og mere fristende . . Vin-

dens Pust kjøler Læbens Frugt, der helst vil

nydes kold, fordi den er saa heed. Kierk.1.327.

jeg skal see et Regnskab over, og flere Breve
ville skrives. PFJac.rro/d.22. jf.het.l.v. Der
er noget ved Ordbrugen og Fraseologien,

som ikke lader sig gøre om, en indre Melodi,

som vil respekteres. i2M6ow.7iL(S.35, i subjekt-

løse sætn. (ofte indledt m. her^; *Her vilde

arbeydes med blodige Sveeå.Sort.HS.Gl.^
hånd (kunde) maaskce giøro Alvor deraf,

naar jeg vender Ryggen til Ham, eller er

fraværende. Derfor vil her vel passes paa.

JRPaulli.SB.28. *Her vil ties, her vil bies,
|

Iler vil bies, o svage Sind I Brors.295. her

vil kræves flid og skarpsind
j ||

(især emb.)

anv. som et konkluderende ell. konstate-
rende udtryk, i forb. som vil (ikke) kunne
afvises osv., vil blive (4.3) ell. være at osv.

(se u. være), (m. omtr. sa. bet. som præs.

kan, bliver, er), de aarlig aflæggende Regn-
skaber vil blive at fremlægge. Skr.'ho 1743.
Tillige vil det blive at tage under Overvej-
else, om (osv.).ResoUU1841. Endvidere ville

Lærerinderne lige med Lærerne være beret-

tigede til Skolepenge, Alderstillæg og an-

den Understøttelse. Lov **/s/S67.^'4. Det an-

søgte vil ikke kunne imødekommes. D^Si.

1922.131.

4) som udtryk for en sandsynlig mulig-
hed, et skøn, en formodning. 4.1) (især (S)

som udtryk for (skæbnebestemt) mulig-
hed. Om Studenten hafver jeg, saavit i disse

2 Dage har vildet lade sig giøre, hørt mig
om, baade ved een og a.r\(len.Gram.Breve.l36.

hun vandt et stormende Bifald, der neppe
vilde holde op iglen. Oehl.Er.IV102. denne
Mening har ikke siden villet forlade ham.
Hjort.KritLit.il. 14. det har ei villet lyk-

kes mig at sammenarbeide det til et Hele.

Bråndes.Br.1.51. jf. udtryk som jeg vil da
ikke tro, at osv. u. III. tro 4.8: Hvisken,
Hemmeligheder, Haandkys! Gud bevares!

hvad er dog Dette? Jeg vil dog aldrig

tænke eller formode, at Fanden skulde

friste vor Å.mtma,nd.Gylb.II.233. med over-

gang til bet. 6.1 : Hvad vil en Styver Brende-

viin forslaae, det kand jo icke komme ne-

den for Il&hen.Holb.Jep.I.S. Enhed alene

vil ikke torsldba. Rubow.KS.49. se videre u.

forslaa 4. || spec. som udtryk for enhver
tænkelig mulighed ell. en mulighed af
særegen (yderste, bedste tænkelige) art;

dels i sammenlignende bisætn. i forb. saa god,

sjælden, ugunstig osv., som den være vil

(ogs. vilde) olgn. Ingen Skipper maae an-

tage nogen Skibsfolk til sit Skib, til hvad
Farvand det være \\\.Lavsartikler*^'\1707.

§24. hun maatte være saa kiøn, som hun
være vilde. Holh.Bars.\^5. Aarstiderne maa
være saa forskiellige, som de være ville.

Agerdyrkningen.(overs.l772).31. Denne Over-
sættelse maa nu have været, hvorledes den
være vilde, saa var den dog saare vigtig.

Nyerup.LittM.285. Frygtede hun, at jeg .

.

skulde komme efter Sandheden? Og lad den
nu være, som den være vil: Eventyret er

altid værdt at hest&a,e]Blich.(1920). VIII.72.
hun maa saa være saa bandsæt, hun være vil.

Bredahl.1.60. det er skrækkeligt med Børn
10 — de ka være saa smaa de være vil, stæ-

dige, det er de.KAbell.E.41. dels i forb. som
nogen vil ønske sig ell. som nogen vil
(ogs. vilde^ se (for sine øjne), knyttet til et

adj. ell. adv. i positiv fsaa god osv.) ell. (især)

i superl. ^den bedste osv.). Det er. Gud ske
Lov! saa god en Kone, som nogen vil ønske
sig, naar hun bare maae raade.P^^eiTi.
Sk.IYllO. De deiligste Fødder, noget Men-
neske vilde %ee.Oehl.OS.(1841).54. *Han snit-

20 ted Sko saa nydeligt,
|
Som Nogen vilde

see. Winth.HF.^33. min Kone . . det er den
elskværdigste Kone, nogen Mand vil ønske
sig.CBernh.NF.IV225. Det lille Barn var
den yndigste lille Dreng, man vilde see

for sine 0ine.smst.VI.58. Goldschm.R.364.
SvGrundtv.FÆ.I.158. 4.2) tU som udtryk for,

hvad der tør antages, synes, maa skønnes
at være tilfældet, (ofte (med overgang til

bet. 6.8) som stilistisk variation af en til vedk.

30 inf. svarende indik.-form). vi høre dem tale

Guds store ting med vore tungemaal . . hvad
vil (1819: monne; 1907: kanj dette være.

ApG.2.12(Chr.VI). den purpurstraalende

Soel (oprandt) ogsaa for mig, ligesom den
vist ofte vil have oprundet for (fortidens

mennesker) paa dette Sted.Jungre.325. det er

kun igjennem Læserens Forstand, at (em-
bedsskriftet) maa ville virke paa hans Villie.

Stoud.Emb.198. fire Rytteres Heste stamper
40 udenfor Hotellet . . Vor Engellænder vilde

ikke blive færdig. ^Cilnd.DJ3.225. || navnlig

som udtryk for den talendes formodning om
den tilt'iltes viden, spec. en forfatters appel

til læserens viden ell. (vundne) forstaaelse.

den Ring, I upaatvivlelig Morgenen efter

sidste St. Hans Nat vil have opdaget paa
eders Yinger. Ing.EF.XI11.131. Man vil af

denne lille Over.sigt se, hvor ivrigt der .

.

har været arbejdet. VilhThoms.Afh.III.309.

50 De vil have bemærket at alle Kvinder i

Øjeblikket gaar med Sko af Krybdyrskind.
JVJens.RF.116. Nyordningen . . vil være
kendt af de Reste. Soya.Hørespilafdelingen.

(1939).5. man vil vide, at osv., se vide sp.

1337*^.
II

med overgang til bet. 5.i. „Sydost-

blammer og Kvindeklammer vil gjerne endes

med Vand," siger Jyden. Blich.(1920).XIV
213. Når man i Jylland siger: „det vil

regne" (- vi får vist regn), kan det for

60 øboen lyde hel mytologisk, som om regnen

opfattedes som en person. Wiwel.154. *De
skumle, dystre Dage |

vil aldrig, aldrig gaa.

JVJens.Aa.7. han vil (nok) vide at osv., se

u. V vide 6.4.
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5) (jf. III. skulle 5) som afsvækket hrug

af, men uden skarp adskillelse fra bet. 1-4.

5.1) i udtryk for noget fremtidigt, kom-
mende, ofte (mods. hovedveriets præs. m.
futurisk anv.) m, forsk. Miet., navnlig med
forestilling om ønske, forsikring

, for-

modning olgn. (jf. Wiwel.l53ff. PDiderich-

sen.DG.134f.). Det vil altsammen give sig

paa neste Rigsåsig. Holb.Kandst.il.1. Vil det

icke nagge eders Samvittighed, saa lenge lo

I lever? sa.Tyb.III.2. det kan jeg for en
Ulykke lide, at du ikke bliver storagtig. Det
pleier ellers saa gjerne at ville ske. PAHeib.
Sk.II.145. den Ed maa han vist nu alt bøde
for i denne Verden . , hvor det saa vil gaae
i Skjærsilden./n^.PO./.72. *StorkI Stork!

Langeben I |
Lykken vil du bringe. sa.RSE.

VIII.71. naar Vinden bare vil falde et Par
Streger mere vestlig, saa letter ieg.Blich.

(1920).XXIX.80. En ung, fornem Herre, 20

der maaskee snart vil reise længere bort,

end han vel har i ^inåe.Hauch.PF.1.6. *Nu
lakker det ad Tiden smaat,

|
Da Jomfru

Vaar vil komme. Winth. Digtn. 88. Du vil

finde mig i mit Logis i Degneboligen. 6ri/i6.

11.248. *Hvad er et Forsæt? — Man vil det

eTta.Te.PalM.AdamH.1.322. hvad I>e(o: hvor

meget De dog) vil have at fortælle naar De
kommer hjem. Cit.l841.(HCAnd.BCÆ.I.178).
Sætter man et vintersovende Pindsvin ind i 30

en varm Stue, vil det i Løbet af . . kort Tid
vaagne op til Li\. DanmPattedyr.llO. (jf.

bet.4:.2 slutn.:) Lad os gaa .. det vil snar-

ligen regne, nu Vinden saa helt har lagt sig.

JPJac.1.179. det vil tiden lære, vise, se

Tid 7.2. vi vil se, se se 3.1. i indirekte („dæk-
ket") form: Helene vilde først komme sent

hjem. Hun havde Overarbejde. LecÆA'sc/ier.

KM.206. jf. bet. 6.2: dersom hans Vej en
Dag skulde falde om ad Bøstrup Præste- 40

gaard, vilde det fornøje ham (0: præsten) at

se ha.m.Pont.LP.VII.30. \\ m. inf. i passiv,

i alm. spr. nu især (mods. bet. l.i og 3) i

sammensat form m. blive (jf. Mikkels.Ordf.

383. PDiderichsen.D0.131). der vil ikke be-

høves mange slige Barselstuer til at føre en
ærlig Mand til Hospitalet. Holb.Bars.II.l. Der
vil holdes en dygtig Sparlagens-Prædiken i

Nat. sa.Masc.I.lO. den korte Tid, hans . .

Skrift vil læses. Bagges.Jød.42. *Den blege 50

Pande
|
Vil rigeligt omsnoes af Æreskrandse.

Oehl.(1831).II.228. dette (kan) vel krænke,
det vil snart forvindes og glemmes. Mynst.
Præd.1.190. *Mit Navn vil i de fjerne Dage
mindes,

|
og Fremtids Børn mit Kvad for-

lyste yil.Blich.(1920).III.95. Denne Idee vil

der . . i det Følgende lidt efter lidt findes

LeiUghed til at ndvi]de.Heib.FU/tl827.1.sp.l.

Burckhardt: Der Cicerone (gælder kun for

Italien) . . Den vil læses i Italien. JLang^e. eo

Breve.38. Han vil bUve skudt (ikke: vil

skydes), hvis han forsøger at flygte. PDide-
richsen.DG.131. 5.2) (især tidligere) med sær-

lig (til bet. 5.1 svarende) anv. om, hvad der

er nær ved at ske, er umiddelbart fore-
staaende: være (nær) ved; være paa nip-
pet til. Nu, Posten vil gaae og Papiret

slipper, ieg faaer derfore denne Gang at

sidde overhørig med de øvrige og lærde Po-
ster af Hans kiære Brev at besvare. Lan^e-
bek. Breve. 50. Sammedags aften, ret som
Solen vilde gaa ned, tog ieg fra Faaborg.
RasmWinth.S.lOl. jf. briste-, revnefærdig:
*(lindormens) gule Bug, som vil af Ædder
revne. Oehl.Digte.(1803).35. *Frisk var hun
(o: Gefion), som naar Knuppen af Fylde
briste vil. sa.NO.(1819).223. *0 Søster! for-

styr mig dog i Læsningen ei!
|
Af Uro mit

Hjerte vil hristelHeib. Gadeviser. (1849). 11.

PalM.TreD.267. 5.3) præ«, vilde (m. inf.;

ogs. have ell. være m. perf. part.) i hypote-
tisk anv., ved udtryk for noget blot tænkt,
muligt, betinget (jf. Wiwel.l54f. Mikkels.

Ordf.454ff.), m. lign. bibet. som ved bet. 5.1.

(om konstruktionen hvis man havde villet

nøde mig olgn. se ovf. sp. 158P*^; om vilde

gjort, sagt, gaaet osv. med udeladelse af inf.

have ell. være se ndf. bet. 11^. Vilde jeg tage
Morgenrødens Vinger, vilde jeg boe ved det

yderste Hav, saa skulde ogsaa der din

Haand føre mig. Ps.139.9. om I vilde sige,

at Maanen var af grøn Ost, skulle de ogsaa
troe det? Holb.Er.IV2. Tænk engang, hvor-
ledes det vilde gaae med din egen kiære
Svoger (o: en poet) . . Han vilde ved den
fordervede Smags Ophørelse . . blive for-

vandled til en Stoderfoged: han vilde klaae

sig bag Øret og raabe: O tempora! O mores!
sa.MTkr.543. *Et jævnt og muntert, virk-

somt Liv paa Jord,
|
Som det, jeg vilde ei

med Kongers hytte. Grundtv.(Brage og Idun.
IV.(1841).280). Dersom denne Udrustning .

.

gjaldt Landets Fjender . , vilde jeg glæde
mig over eders Krigeres skjønne Holdning.
Blieh.(1920).XI.52. Hverken du eller din

Fader vilde have indgaaet Tantes Vilkaar.

I vilde neppe have opgivet Eders Stilling i

Hovedstaden, for at forpligte jer til at leve

bestandigt paa Godset.Gylb.Novel.^II.(1833).

152. smst.214. Hovedgaderne . . med Vinkel-

spejlet henne paa Hjørnet, som vilde røbe
halvanden Gades Hemmelighed, hvis de
havde nogen. Gjel.GD.^ (1883). 8. hun (er)

rigtig levende Guddatter af H. C. An-
dersen!!! Var det mig, jeg vilde da sprække
af Stolthed. KMich.VVII.22. hvad jeg vilde

sige (og ikke lyve), se II. sige 6.4. jf. bet. 6.2:

Fredrik troede, at hans Hjerte vilde briste

ved disse hans Broders Ord.Gylb.X.157.
\\

i forbeholdent, høfligt fremført ønske, anmod-
ning, forsikring. Vilde der kun ingen møde
mig paa Veyen, som kiender mig. Holb.Hex.
1.8. Blot de snart vilde komme! F^SO. Vilde

De ikke være saa god . . at laane mig denne
Bog? smst. De vilde da ikke skrive for mig.
Min Haandskrift er ddidiXlig.Ohlsson.S.186. det
vilde glæde os. Ludv. jeg vilde ønske, se u.

ønske, jeg vilde gerne have, høre, spørge.

100"
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vide osv., se u. gerne l.i og Y vide 6.8. jf.:

de Vildegierner, de Kaikoner, der troe,

at de flyve, naar de aliene kroe sig. Tode.

Y

74. 5.4) (m, i mere formelt spr. (emb.), nu
næsten kun arkais. ell. spøg.) præs. konjunk-

tiv ville ell. (især tidligere; til dels ved

sammenblanding) præt. (konjunktiv) vilde
(JRPaulli.N.21. Hylling.HJ.512), anv. i

(høflige, ærbødige) henstillinger, an-
modninger, ønsker (jf. Mikkels.Ordf.396.

Information.^'/i 1949.4). nu begierer jeg een
begiering af dig, du vilde (1871: ville; 1931:
maa^ ikke forskyde mit ansigt. 1Kg. 2. 16
(Chr.VI). Tre Uuger efter sigt vilde Her
Leerbeutel betale denne min sola Vexel af

10 'Råix.Holb.Pants.1.2. vi smigrer os med,
at De (o: Mad. Grøn) ville være ligesaa

overbærende som (Deres mand). PAHeib.Sk.
III.301. Endnu ville man tillade mig at til-

føie en Anmærkning. sa.R.II.5. giennem alle

Livets Aar, som din Miskundhed ville giøre

mange. Mynst.Indt. 15. Blich. (1920).XI. 214.

215. I Overensstemmelse hermed ville vel-

bemeldte Magistrat behage at kommunicere
Supplikanterne det Fornødne. Kane Skr.^*/?

1831. Det ærede Selskab ville tilgive, at jeg

afbryder Deres Conversation. Hrz. Lsp. 292.

Hr. Redacteurl . . De ville . . behageligst

tillade, at jeg forespørger hos Dem (osv.).

Goldschm.SF.7. nærmere Underretning ville

man indhente hos (osv.).S&B. Min kære
Kollega ville venligst indrømme mig, at saa-

danne (konjunktiviske) Former virkelig kan
forekomme. Brøndum- Nielsen. (Information.

^'/sl949.4.sp.2).

B. (til dels som ellipt. anv. af bet. A)
uden tilknyttet inf. (ofte i (faste) udtryk

fra talespr.).

6) (talespr.) som gen(op)tagelse af et

foreg, vil ell. vilde (især i bet.l). 6.1) i for-

kortet parallel-sætn., ofte med bet. af en

kraftig forsikring, afvisning olgn. „vil

I virkelig kiøbe os Huset . , og holde vort

Bryllup?" — „Ja, jeg vil, mit BaxnV Oehl.

XIII.302. „Nu er det bestemt, jeg vil være
Landmand." — „Vil De virkelig?'' Hostr.EF.

11.13. „Gud vil ikke vende sig bort, naar De
selv vil søge ham." — „Om jeg vil?" smst.

III.8. naar bare du ikke vil gaa fra mig .

.

sig, at du ikke \iU KLars.Eibl.103. Martine

vilde (jf. bet. d.i) ikke ud (af det brændende
hus)\ Nej hun vilde ikke. Ikke paa nogen
Sag eUer Maeide.JVJens.HH.I.169. jf. VL
saa 1.2: „kiære Conrad! du maa ikke døe.

, Det vilde bedrøve mig alt for meget." —
„Vilde det S3La,?"Oehl.XIII.312. om udtr. jeg

tror, du vil se bet. 7.3. 6.2) som forstær-
kende genoptagelse (af sætn.s subj. og

verbum, især med inversion; jf. Mikkels.Ordf.

748). Han vilde undløbe, vilde h&n.SHee-
gaard.UT.500. (barnespr.:) jeg vil ud at

(og) lege, jeg vil! >
jf. bet. 1.3 : Saa Du vil

stikke af, vil Du. FælJHelms.G.27.

7) (jf. bet. 8) i abs. anv., undertiden (spec.

i bet. l.i) i forb. m. et (maades)adv. 7.1) med
underforstaaelse af (inf. af) et foregaaende
ell. (sjældnere) efterfølgende verbum ell. (med
overgang til bet. 1.2) en i bet. hertil svarende

inf. II
til bet. l(i), om viljebestemt adfærd i

alm. de Ældste af hans Huus vilde reise

ham op fra Jorden (1931: kom . . for at
faa ham til at rejse sigj ; men han vilde ikke
og aad ikke Brød med dem.2Sam.l2.17. Lad

10 enhver, som vil, arbeide hvad han kan.
JSneed.IVlSO. ved Tvang eller Trudsler no-
des (vi) til at gjøre det, som vi ikke ville.

smst.VII.69. da min Moder befalede mig at
ieg skulde gaa hendis ærinde, svarede ieg,

Ney vil ieg icke (nu: nej jeg vil ej ell. ikke).

RasmWinth.S.58. *„Fat Mod og følg med
mig!" —

I

„Jeg vil! — Nei! — jeg vil ikke!
|

Hold op at friste mig.'' Kruse. Overs, af da
Ponte:DonJuan.(1807).33. *Jeg synger, som

20 jeg kan,
|
Men ei altid, som jeg vil. Winth.

ND.38. „Ønsker De, at jeg skal følge

Dem og, saa godt jeg kan, staaer Dem bi

med et Raad" . . „Ja, vilde De, var jeg

Dem meget forbunden." fl^r2.Z¥2(?9. Mands
Villie er Mands Himmerig, siger man
jo. Men det hedder ogsaa: Hvo der gjør

det, han vil, maa lide det, han ikke vil.

CKMolb.Amb.134 (jf. Mau.11620). „Lad os

saa faa de to sidste Vers om igjen, Lars."
— „Nej, jeg vil ikke. Kaptajn" . . „Saa,
Du vil ikke. Din Satan?" Jfl^eZms.^.3<?. Hun
maatte le, hvor nødig hun vilåe.Skovrøy.

LM.110(se videre nødig 2 slutn.). *Ej kan
vi, om vi vilde,

|
se ind i hvad som sker.

JVJens.C.173. *„Berte, kom her!" — „Nej
vel vil jeg e]." Bergstedt.D.40. „Kan jeg ikke

ringe?" — „Vil De (o: ja, vil De gøre det,

skal De have tak), Frk. G.?''ErlKrist.DH.129.

børnerim: *„Amagermoer,
|
giv mig Gule-

40 roer!"
|

— „Nej, saamænd vil jeg ej!"Børne-

rim.III.6. *Det regner,
|
sa'e Per Degner.

|

Kryb i Skjul!
|
sa'e Per Jul.

|
Nej! Jeg vil

ikke!
|

Sa'e Per Nellike. sms^//. 6. (han
skal gøre det) enten (Moth.V176. Holb.

Jep.1.6. Oehl.PSkr.I.309) ell (nu oftere)

hvad enten han vil eller ej, se u. Lej 1.2.

jf. bet. 9.1: som de gamle krabber kryber
for, saa vil de unge efter, se 1. Krabbe 1.

II
spec. anv. m. særlig indrømmende ell.

50 almindeliggørende bet., i forb. m. (ubest.)

rélat. pron. fhvem, hvad ofl.) ell. adv. hvor
(7.2, 8.4), hvordan (2.4), konj. naar (4.i

slutn.), saa mange (som), saa meget (som),

(ganske) som olgn. (navnlig i forb. m. hvad
til dels med overgang til bet. 8.3). Selvejer-

Bonde maa sælge sin egen Jord til hvem
hånd \il. DL.5—3—2. han ihjelslog, hvem
han vilde, og lod leve, hvem han vilde, og

ophøiede, hvem han vilde, og fornedrede,

60 hvem han wilde. Dan.5.19. Lad ham trække
saa mange Rynker paa Næsen, som hånd
vil, jeg fik dog Yengene. Holb. Pern. 1. 1.

kræv, hvad helst du vil,
|
Og du skal faae

dit Kr&y.Oehl.ND.359. lee saa høit Du vil!
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BalthBang.S.llO. tag ligesaa mange Skil-

linger, Du vil. HCAnd.(1919).I.8. jeg skulde

(faa lov at) komme afsted, naar jeg vilde.

sa.BC.II.197. »Vi (kælderfolk) slide vore
Klæder som vi ville

|
Og følge ikke Moden.

Drachm.D.119. *Lad Fjenden plukke Blom-
ster derude, hvor han vil. sa.DG.129. Man
ka' sige om Rudolf, hva' man vil, men et

100 procents mandfolk, det er ha,Ti\ Linck.

Påvej.(1950).48. gøre hvad ell. som man vil,

se u. gøre 9.2, ll.i. bære sin hat, som man
vil, se u. I. Hat 1.3. (spørg) hvem du vil,

se hvem 3.i. (lad ham skælde) saa meget
(som) han vil, se megen 3.1. man kan sige,

hvad man vil, se II. sige 4.2. kunne vende
og dreje en, som man vil, se II. vende 6.4.

II til bet. 3-5, i udtryk for en (tænkelig)
skæbnebestemt nødvendighed, mulighed
olgn.; især om ting, forhold, udvikling, det

(o: dødsfaldet) kunde trække ud i Maane-
der. V. ønskede næsten, at det vilde. £C/in-
stians.Hj.316. især (jf. foreg, bet.- gruppe)
med indrømmende, almindeliggørende
bet., i udtryk som det gaa (11. i) nu, som
det vil, (det maa) koste, hvad det vil,

ske ell. lad ske (JCLange.OrevEssex.(1829).

27), hvad der vil, det (ell. den osv.)

være (nu), som det (resp. den osv.) vil

olgn. (hvorom se u. II. koste 3.1, III. ske 3,

være/ hans Fødested (er) Bornholm, skiøndt
andre sige Sverrig . . Han være født, hvor
han vil (o: hvor det saa maatte være, hvor som
helst), saa kan en saadan Handling give

Borger Ret. PAHeib.R.11.65. *Jeg har det

bedste Haab, — du vinder Seir!
|
Men —

gaae det, som det vil, vi sees ei meer . .
|

Nu maae vi skilles ad for dette lAy.Oehl.

(1831).IX,2.29. Det maa gaae som det vil,

saa kan jeg ikke taale at see dig (d: datteren)

saa bedrøvet . . Du skal faae din Greve.
Gylb.Novel.^I1.(1833).208. i indirekte („dæk-
ket") form: Imorgen vilde ('postossisfen<ew) ind-

berette at hun havde taget 300 Kroner af hans
Kasse . . Men det maatte gaa, som det vilde.

Hun følte ingen Anger. AaHermann.PH.156.
7.2) uden ligefrem underforstaaelse (af
et foreg, verbum). || til bet. l(i), som udtryk

for at have en (fast) vilje til at handle,

udføre noget (paa tilbørlig maade), at ville

gøre noget, handle, virke (som kravene,

pligt, tilbørlighed foreskriver). Man maa ville,

saa følger alt andet af sig selv . . Og — det
Vidnesbyrd maa jeg give mig — jeg vilde

med en overordentlig PdyorUghed. Bagges.L.
1.4. PalM.AdamE.II.117 (se u. viljefast;.

*At ville, det er Sagen,
|
saa vel i smaat som

i stort,
I
at ville frem med Dagen

|
og faa

en Gjerning gjort. HøjskBl.1876.1. naar en
Mand for Alvor vil, da kan han finde Guds
Sol i en Rendesten. SophClauss.(EFrandsen.
SC.I.164). Evne til at fornemme, føle og
\ille.Krom.TS.^154. jf. substantivisk anv. af
præs.-formen: denne Delthed, denne Vil og
Vil i)ske.TToel8L.PY.237. *Søjle, vort hvide

|

sejrende Vil . .
[
Stolte og ranke

| Evigheds-
trods!

I

Mejslede 'Y&n^e\Holstein.L.80. i side-

ordnings- ell. modsætningsforhold til et ud-
tryk m. kunne, maatte, skulle: Naar
man blot vil, saa kan man A.lt.Kierk.IY393.

vil du eller skal jeg? jf. Feilb. samt skulle

sp.1141'"'. jeg kan ell. maa nok, men jeg vil

ikke
i jf. Feilb. (se videre u. kunne 17.5^.

talem.: Vil ikke En, saa vil en Anden. Mou.
10 11643. Vil du ikke med det Gode, saa skal

du med det Onde. smst.11647. „vil" det er

fattigmands ret ell. er landelov ell. er ikke
landeret, se u. Hovbud 1, Landeret, Lands-
lov. vil ikke de syge, saa vil de sunde, se

II. syg 1.1.
II

spec. m.h.t. forhold ml. mand
og kvinde (trolovelse, ægteskab, erotisk
hengivelse), som udtryk for imødekom-
mende beslutning ell. erklæring ell. (jf. Vilje

l.e; for drift til erotisk hengivelse. Dend gamle
20 garstige forræder (o: en frier), der vil og

ikke kand (eng. orig.: that melancholy mix-
ture of impotence and desirej. Reenb.Æ.
24. *0g det er ilde,

|
At Næstens Kone

gierne vi\åe.Wess.80. *0 giv mit Haab et

Svar i denne Nellike!
|
Hun sukker: o jeg

vil — dog nei! — jeg vil ikke.Paiilf.jD.92.

saalænge en ung Mand gaar og lirker for en
Skjønhed, og ikke veed, om hun vil eller

ikke \\\.JakKnu.A.30. Han var jo ogsaa
30 engang forelsket . . Hun vilde nok. Han

vilde meget gerne; men det blev aldrig sagt.

ErlKrist.BT.73: jf.: Musen er en Kokette,
thi naar man vil, saa vil hun ikke, og naar
man ikke vil, saa vil hun. PMøll.(Hjort.Krit

Lit.II.LXXV). smLVibe sp.1296"'^: gamle
Jomfruer (forvandles efter døden) til Viber
(som) flyve omkring Mosen og spørge (bek-

kasinerne d: de gamle ungkarle): „hvi vi' do
it, hvi vi do it (o: hvi vilde du ikke)?"MDL.

40 500.
II
om gud, skæbnen: (ville) lade noget

føje sig paa en vis (ønsket) maade; (ville)

mage (det), lade (det) ske. *Hver Purk kan
blive Bisp, naar Vorherre kun \i\.Ing.(Da
Folkekal.1843.96). *Alting føies som Gud vil.

sa.H.199. især i forb. om gud vil ell. vil

gud (se videre u. Gud 2.2^. i morgen, vil

gud, så reiser ieg.Moth.V176. Capitainen
(sagde:) Om to Dage, hvis Gud vil og Vinden
staaer, kunne vi klare den portugisiske Kyst

50 og Sant Nineent.CBernh.Noveller.lv.(1838).
422(jf.u.Ne\x 8.2^. Den første Februar, om
Gud vil, er jeg ganske vist i Rdiris.HCAnd.
BH.41. *I skal ej fortryde derpaa, — vil

Qnå\Gjel.HS.30. \\ (jf. Ti\\e 1.2) især i

betingende ell. sammenlignende bisætn., som
udtryk for, at noget overlades til, afpasses

efter en (især: tiltalt) persons vilje (ønske):

ønske; behage; lyste. (Jesus) sagde til

hende: o Qvinde, din Tro er stor, dig skee,

60 som du yiW Matth.l5.28(jf.Grundtv.SS.III

.

165). Herre! her er godt at være; vil du,

da ville vi giøre tre Boliger her; dig een,

og Moses een, og Elias een.Matth.17.4. Vil

Du altsaa, bedste Alexander, saa under-
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søge vi forst, hvad vi skulle forstaae un-

der Mysterium. Ørsf.¥54. Nu stille, ganske
stille,

I

Med sagte, lydløst Fjed!
|
Nu staaer

jeg, hvor hun vilde,
|
Paa vort bestemte

Sted. Heib. Gadeviser. (1849). 3. Du er vel-

kommen, naar Du \i\.Cit.l866.(Hjort.B.II.

381). *Tærningspil
|
Maa ogsaa til,

|
Og

Pigebørn og Dandse
| Og Vin saatidt man

vil Drachm.D.81. ?/. II. Skab 1.2: „Som Du
vil, lille Mand!" sagde Konen; „men her lo

skal Skabet st&a." Mau.11649. spec. i fori.

som om du ell. man (saa) vil, til angivelse

af, at et (foregaaende ell. efterfølgende) udtryk

er brugt med et vist indrømmende forbehold,

som muligvis rigtigere, tydeligere, mere stem-

mende med den tiltaltes (ell. læserens) mening.
jeg maatte (o: som din bejler) benytte mig
af Lejligheden , , Det var en List, et Krigs-

puds, om du vW.Ing. Eventyr. (1820). 132.

(dine breve) vare visselig mere end forbindt- 20

lige, de vare smigrende for mig, skjønne,

om Du saa vil, men tvnngne.Gylb.NoveUI.
(1833).209. (kun) i sin ideale Gjentagelse,

eller om man vil Gjenfødelse . . kan (folke-

visen) vende tilbage til Folket. Hjort.Krit

Lit.11.309. Dette Ægteskab var altsaa et

lykkeligt Ægteskab? ja, om Du saa vil;

imidlertid svævede der dog et mørkt Fatum
over denne Lykke.Kierk.il.105. Hans Navn
er Laclos, eller de Laclos, om De vil, thi 30

saaledes hed han, dengang der endnu var
Adel i Frankrig. FaMc/i.CJ5.75. Kaalund.EE.
118.

II O til bet.2.2: hævde; paastaa; sige.

Spanien, som kun har 6., og som nogle vil

kun 6. Millioner. OeconT.y/.74. Kirken har
den historiske Mærkværdighed: at den jyd-

ske Adel — saa vil Sagnet — forsamlede
sig i s&mme.Blich. (1920). XXIV 53. Johs
Steenstr. ValdemarsJordebog.(1874).191. \\ til

bet. 1.4 og 4, om ting, redskab olgn.: fungere, 40

virke efter sin bestemmelse, paa ønskelig

maade. Endeel Nyt er ogsaa her foregaaet,

men for dennegang vil Papiret ikke mere.

N MPet.(Rask.Br.II.65). Barding (prøver en
Nøgle i Emilies Dør). Den vil ikke (0: gaa
ind, lukke laasen op).Hostr.S.7sc. hun mær-
kede atter tydeligt, hvordan Øsknerne (paa
gardinstangen) rørte ved Hagerne. Nul Nej.

Nu! Nej, de vilde ikke. Buchh.Su.1. 8. jf.

bet. 8.5: Jeg fik min salig Faders Butik, 50

kunde slaa mig igjennem, men ikke videre;

det vilde ikke.Goldschm.R.364. 7.3) ellipt.,

med (næsten) tabt forestilling om en (bestemt)

underforstaaet inf., anv. som afvisende ud-
tryk for noget urimeligt. „For lidt siden

tænkte jeg kun paa, hvorledes jeg skulde
slippe bort (fra hoffesten); nu vilde jeg ikke

gaae for Alt det, der er til." — „Og det
virkelig for min Skyld," sagde Sophus og
vilde kysse hendes Haand. „Det maa jeg eo

takke Dem for." — „Aa, vil De nu bare
(0: være skikkelig, dy Dem)\ Nei, naar De
taler saaledes, vil jeg slet ikke blive."

CBernh.GM.I.71. jj især (talespr.) i udtr.

jeg tror, du vil, muligvis opr. som svar

paa et spørgsmaal (med verbet vil (jf. bet.

a.i), som: du tror da vel ikke, at jeg vil

gøre noget saa urimeligt?^ ell. staaende i

forbindelse med udtr. det vil du da (vel) ikke
(bet. 8.3.^ *St. Peder loe: „. .

|
Hvor mange

Skoe har du vel slidt?" . .
|
„Nei hør til

ham," var Pigens Svar,
|
„jeg troer, han vil,

|

syv tusind Døgn jeg levet har,
|
og tre der-

til." Tro^U 7.242. *„Vent et Øieblik" ..

„Jeg troer, du vil!
|
Er det nu vel Tid at

wente?'' Heib.Poet.11 1.30. *Er jeg alviden-

de? Jeg troer du \iUBredahl.VI.92. Om der

er et Tørreloft i Huset? Jeg troer De vil

(0: ja, selvfølgelig)lPNJørg.S.95. „Véd De,
hvad jeg har Lyst til?" — „Nej." — „Til,

at vi skal gaa hen og drikke et Glas Cham-
pagne" .. „Jeg tror. De \il."Esm.I.32.

God Aften, Jørgen! Men jeg tror. De vil!

Værsgod og tag Deres Sko paa igen. Tror
De, det er en Moské, De skal betræde,^nd
Nx.M.114. „Er Du forelsket i Fru B.?"
H. halvvejs fornærmet: „Er Du gal! Jeg
tror, Du vil! Den Kødbudding !"l'yied.Z)a.

140. Feilb.111.850.1056. 7.4) (med overgang

til bet. 8.1-2^ til bet. 1 og 7.2, i forb. m. et adv.

(ilde, vel olgn.), som udtryk for at ville ell.

ønske at medvirke til ell. fremkalde visse
(gunstige ell. ugunstige) livsforhold,
vilkaar, tilskikkelser for en anden per-

son ell. (sjældnere) for sig selv; især (jf. ville

ens bedste, ville en alt godt, ville det godt
for en olgn. u. bet. 8.1-3^ i forb. ville en ilde

f'III.l.i; s. d.) ell. vel (jf. velvillende^.

Moth.V176. Havde jeg (anet følgerne af

min spøg med dig) havde jeg icke skiemtet

saa meget . . thi jeg vil dig icke saa ilde.

Holb.UHH.III.2. han seer sig omgiven
af . . Væsener, som han vil vel, og som
ville ham \e\.HGClaus.Præd.(1802).19. (et)

Væsen, som snart vil mig vel, og snart vil

mig ilde. Mynst.Betr. 1.26. han (skulde) lære

Agerbrug; saa kunde han blive Forvalter

og, naar han vilde sig selv vel, maaskee
engang FToprieteiir.Goldschm.SF.289. Gu-
derne

I
ville mig vel.Gjel.KH.102. Ved I,

hvad de kalder
|

os. Jer og mig, de Folk,

der vil os ilde?
|
Fru Paven og Hr. Satan.

KMunk.C.*75.
8) (især til bet. 1 og 1.2) i forb. m. et sub-

stantivisk led, der (som obj.) betegner gen-

standen for en viljebestemt hensigt, et krav,

et ønske: ville udføre, øve, fremkalde,
tilvejebringe, volde noget ell. ville have,
opnaa, ønske, kræve noget. 8.1) (især (jjj

med et subst. (især betegnelse for en virk-

somhed, en udvikling, en tilstand) som obj.

Skriften . . siger, at Gud vil alle Menneskers

Salighed. Holb. Ep. 1. 194. Min Fiendes —
Gøthers Skib? — og her? — vil Norge
Krig? Ew.(1914).V6. Af Ære har vi nok,

nu vil jeg llævr\.Oehl.SO.(1812).76. „Behold
din Skat! Jeg vil den ei" (Kaster Pengene).

Hauch.DVI.201. Ja, bort herfra — bort!
|
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Her vil de min Bøå.Hrz.SvD.lSS. *Du vil

din egen Undergang, o VsychelPalM.AP.
32. *ei blot Remsen op, men fuld Forkla-

ring
I

Hr. Pastor Homo af sin Adam vil. sa.

AdamH.I.éS. *der kommer jo Jean-Jaques
med Kaffen!

|
Vil De en Kop? Min Tjener

strax skal skaff' en. smst.III.21. *Taarer vil

jeg ingen a,i\Aarestr.SS.Y217. ville Ens Bed-
ste. SSB. *vi vil Fred hertillands,

|
Sante

Hans, Sante Hansi Drachm. FÆ. 148. Vil i'o

hans Hustru ogsaa Separation? HKaarsb.F.
73. *Jeg vil ej Sommernætters Fred. Soph
Clauss.F.103. *du (o: Sønderjylland) vil in-

gen Sørgefest! Mens Taaren Øjet brænder,
|

du skjuler stolt, hvad ondt du led. Pont.

(UdeogHjemme.fBerlTid.) '^Uil918.3). Ingen
vilde Krigen, ingen voldte den.ORode.KV. 16.

Plads for alle, der vil
|
Danmark for Fol-

'ket.Arbejdersangiogen.*(1947).19. vil man
maalet, maa man ogsaa ville midlerne, se 20

I. Middel 7.1. ville ens ell. sit eget (sande)

vel, se u. I. Vel. (sj.) m. perf. part. som
obj.-præd,: Lovgiveren . . maa ville de ved
Høiesteret antagne Grundsætninger fulgte

ved andre lignende Retssagers Paakjendelse.

ASØrsted.Haandb.I.121. || m. ohj., der be-

tegner en person, spec. i udtryk for venskabs-

ell. især elskovsforhold: ønske at have, faa
(som omgangsfælle, kæreste, ægtefælle);
ofte spec: begære (seksuelt); attraa. *Selv 30

den, som Himlen signer med en Pige . .
|

Vil dog en Yen.Thaar.ES.475. *Man bliver

kun til Latter;
|
Thi unge Piger vil ei gamle

Mænd. Bergs.B.89. Jeg vilde eje hende, for-

fore hende, tage hende med Vold, lige

meget! Jeg elskede hende og vilde hende!
Stuck.FO.202. Mogens (saa den gamle læge)

heller ikke noget til . . Ungdom vilde jo

JJngdom.AaseHans.S.llO. Mand og Kvinde,
der vil hinanden. i?aae.rT.i42. jf.: *„Du 40

havde nødig kun at aabne Armen,
|
Saa kom

hun af sig selv —." Actæon: „Men jeg vil

ikke
I
De tamme Dyr, der løbe selv i Garnet."

PalM.V18.
II (jf. bet. 1.4 og 3) m. tings-subj.:

skulle ell. maatte have; kræve (2). *Et ærligt

Spørgsmaal vil et ærligt Svar. PalM.KH.57.

Vi vilde (jf. bet. 8.2^ saa meget om Aftenen,
men vore Hjerner og vore Lemmer vilde

Sø\n. IRaunkiær.ID.142. 8.2) (uden for til-

fælde, der slaar paa overgangen til bet. 8.3, 50

nu især [g) med et substantivisk anv. adj. i

intk. som obj. det Gode, som jeg vil, det
giør jeg ikke; men det Onde, som jeg ikke
vil, det gior jeg. Rom. 7. 19. Kierk.II.153.
Hjertets Reenhed er at ville Eet. smst.VlII.
133 (jf. smst.XV.192). Krigens og Fredens
Heroer, hvis Levnet (kunde) vise, hvilken
Magt der bor i en Menneskesjæl, naar den
kun vil det Ene, det Store.JPJac.il.14.
IRaunkiær.ID.142(se u. bet. 8.1). giv os Mod eo

. . til at ville det eneste rette. KMunk.
TrePrædikener.(1943).24. med overgang til

bet.l.i: lad dem, som ville (1931: ønsker^
mig Ondt, vige tilbage og blive beskæmmede.

Ps.35.4. denne unge Sjæl . . bøjede sig mod
ham i navnløs Tillid, (med den) trygge Over-

bevisning om, at han ikke kunde ville den
andet end Godt. JPJac.II.250. *Der var en

Gang en Konge, som vilde Folket godt.

LCNiels.ML.27. (han) vil sandelig ikke paa
nogen Maade hverken Religionen . . eller

Grundtvigianismen . . noget ondt. Stangerup.

K.II.155. 8.3) med pron. i intk. som obj.,

ofte i forb. m. hensobj. til betegnelse af den

person, som en anden henvender sig til med
en meddelelse, et spørgsmaal, en anmodning.
*Gid Regnar følge vil det Raad, han faaer

(d: af sin dronning); \
Men hun vil Eet og

Kongen vil et Andet. Oehl.Regn.(1849).84.

Herrerne . . stillede (i kahytten) for at sige

Godnat . . „Godnat!" nikkede hun. „Sig mig
blot, Mr. H., skulde jeg ikke gjøre den Rose
(paa et broderi) mørkere. Ja, jeg vilde Dem
ikke Andet end det. Godnat." Tops.J.22.

||

m. det som obj. „Det vil gjøre meget Skaar
i vores Fornøielse" . . „Det vilde jeg dog
ikke." PAHeib.Sk.1.49. Guds Villie (er) vor

Helliggj øreise . . men han vil det ikke med
den uimodstaaelige Villie, hvormed han fører

Stiernerne ad de foreskrevne Baner. M^nsi.

Betr.II.175. *Lys over Landet, —
|
Det er

det, vi vil. JPJac.DU.201. *aldrig kan et

Folk forgå, som ikke vil det selv. Rørd.OK.
221. jf. ovf. sp.l592^^: „Jeg skal snakke med
hende, kan du tro." — „Vil De det (o: ja,

vil De gøre det, skal De have tak)."ErlKrist.

DH.200. hvad han vil, det vil han, se flg.

bet.-gruppe. uden at ville og vide det, se V
vide 4.3. gud vil det, (efter fr. dieu le veut)

korsfarerfeltraab fra det første (franske) kors-

tog (omkr. aar 1100). MMørkHansen.Verdens-
historien.(1848).73. jf. bet. 3 og 8.4-5: skæb-
nen ell. hans (gode, onde) stjerne vilde

det, se Skæbne 1.4, L Stjerne 3.2. jf. bet. 7.4:

ville En det vel (ilde).^<feJ5. (de) vilde hin-

anden det godt. JacPaludan.UR.289. en blid

Idealist, der vil alle det vel. MartinAHans.

JR.*(1950).19.
II
m. hvad som obj.;delsirelat.

bisætn.: hvad han vil, det vil han olgn..

som udtryk for ubøjelig energi ell. stædig hals-

starrighed. egensindige Folkes Symbolum er:

Stat pro Ratione Voluntas, hvad de vil, det

vil de.Mossin.Term.323. hvad du vil, det

vil du, om det aldrig er saa ^pinendegalt. Ing.

L.III.177. Den lille, søde Gerda . . vilde,

hvad hun vilde, — ingen Djævel kunde rokke

hende.MH.VIII.7. Han besidder en Kæmpe-
vilje og en ubøjelig Energi, Hvad han vil,

det vil han. Reumert. ER. 8. jf.: Din Fader er

en klog Mand, der vil hvad han maa ville, for

atkommetilVeirs.HaMcA.PF./.62. man kan,
hvad man vil.S&B. jf. Mau.11610. dels i

spørgende hoved- ell. bisætn.: hvad vil han
olgn., ofte (jf. bet. 9.1^ med nærmere bestemmelse

ved et adv. ell. præp.-led fher, i denne by
osv.): hvad vil den Qvinde herinde. Det
er, min Troe, min Koene.Holb.Kandst.II.l.
„Hvad vil du Jacob?" — „Far, veed I nyt?
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Rasmus Berg er kommen hiem." sa.Er.1.6.

hvad vil da Peer Vegner, hvad vil Tylvten

og Trodset og Alt, hvad der har spidset Pen
imod B&g,gesen? Grundtv.Udv.il1.614. Keiser

(nærmende sig): „Maa jeg sige et Ord?" Prys-

sing: „Hvad \ili>e?" Heib.RD.61. Hvad vilde

du i denne Kræmmerby (o: Hamborg), blandt

disse rye og raae Probenreutere?Årz,Z//7.

217. Jeg er en Jøde, hvad vil jeg imellem
Jer (o: danske ved den nationale fest paa lo

Skamlingsbanken 1844) ? Goldschm. L. 1. 361.

Hvor lydt det Hus dog var! Hvad Niels

kunde ville i sin Kuffert paa den Tid af

Natten? JPJac.//.2 74. *Hvad vil du (o: hof-

skjalden) saa (o: have) i Sangerløn?/OfMnÅ;.

C.50. vide hvad man vil, se Y. vide 4.5. jf.

Hvad-vi-vil-Kvinde. hvad vilde han paa den
galej? se Galej 3. hvad vil Saul mellem pro-

feter(ne), se 1. Profet l.i. spec. m. hensobj.:

Jesu Moder (sagde) til ham: de have ikke 20

Viin. Jesus sagde til hende: Qvinde! hvad
vil du mig? Min Time er ikke endnu kom-
men, Jo/i.2.4. „hvad kan Danton have at sige

mig?" . . Charles var nysgjerrig for at er-

fare, hvad Danton vilde ha.m.Hauch.CB.53.
Thomas kunde dog ikke lade være at lægge
Mærke til den indtrængende, spørgende Alvor
i den Maade, hvorpaa hun betragtede ham.
Hvad vilde hun h&m.Schand.TF.II.179.
„Berg har været her og vilde tale med Dig." 30

. . „Hvad vilde han mi^?" LeckFischer.K.lOl.

jf. (sj.): hvad er det saa. De vil af mig?
Leop.SE.356. i forb.m. med (III.lO.i;: *Du
spørger, min Dreng, hvad jeg vil med den
visne Viol. Musikalsk Museum. X. [1856J. 44.
„Kan De ikke sige mig, naar hun er født?"
— „Hvad vil De med det?" — „Aa saadan
noget interesserer mig." Hostr.US.111.12. jf.

bel. 8.i: Alt, hvad I ville, at Menneskene
skulle giøre mod Eder, det giører I ogsaa *p

mod dem. Matth. 7.12. Pilatus (sagde): hvad
ville I da, jeg skal giøre med ham, som I

kalde Jødernes Konge? Marc.i5.i2. Grønb.

RS.5.
II
m. noget som obj.; dels som udtryk

for selvstændig vilje, viljestyrke olgn. Naar
han talte om hende, var der ikke Tanke om,
at han havde Noget at ville. Goldschm.VT.
196. han er dygtig og energisk, han 'vil

noget
i
dels i udtryk for en (høflig) henven-

delse, forespørgsel, anmodning ell. et krav, 50

et (fjendtligt) opgør olgn.: Vil man (bonden)

noget, skal han søges (o: sagsøges) ved .

.

Herreds -Ting. PEdv Friis. S. 230. * Underlige

Pige !
I

Hvorfor er du . . tidt saa egen mod
ham,

I
Og kort for Hov'det, naar han vil

dig l^oget? Hrz.IX.114. Rektor kunde se

paa (læreren), at han vilde Noget. Men han
tyssede paa ham med lisi3inåen. Schand.AE.
81. Vilde Manden ham noget, saa kunde
han jo komme an h.eT.JVJens.H.7. 8.4) eo

(især ig) m. at-sætn. som obj. \\ som udtryk

for en fast beslutning, et viljebestemt krav ell.

(med tilknytning til bet. 6.3 ; i præt. især) et

ønske. Gud, vor Frelser . . vil, at alle Men-

nesker skulle blive salige, og komme til

Sandheds Erkiendelse. i Ttm.2.1. Hånd vilde

endelig med Dievels Magt forleeden Uuge,
at Mutter skulle gaae med Adriane. Holb.
Kandst.1.2. Jeg vilde . . at der ingen Strid

\3iT.Rahb.(Hjort.B.II.437). Jeg vilde ikke
for meget Godt, at de skulde have seet dig.

Heib.Poet.III.390. Jeg vil, at (nattergalen)

skal komme her i Aften og synge for mig.
HCAnd.(1919).II.35. Naa — ja — jeg vilde

hellere, at hun havde tøvet, indtil jeg kom.
PVJac.Trold.67. ja hun vilde end ikke, at

der taltes til hende. JPJac.1.247. Vil du at
jeg skal tale med hende. Rode.EM. 123.

\\

(jf. bet. 3 og 8.5 samt skæbnen vil det u. bet.

8.3^ om skæbnen, naturens orden, omstændig-
hederne: (uundgaaeligt) bevirke ell. medføre;
(for)volde; kræve (2). Naturen vil at det
eene skal bøde paa det andet, for at holde
Verden sammen. Holb.Pern.1. 7. Omstændig-
hederne vilde, at der var et Værelse ledigt

paa (gaarden).Rosenkrantz.SG.26. skæbnen,
ulykken vilde, at osv., se u. Skæbne 1.4,

Ulykke 2.1. || til bet. 2.2: hævde; mene. alle

vil, at de Svenske ere meget høflige, det

finder ieg icke. JacBircherod.R.91. Nogle ville

at Var og Vør ere een.Grundtv.Mytologi.

(1808).29. Legenden vil, at Kristi Blod fra

Korset randt ned gennem denne Klippe-

spalte. Jørg-.Jif^./. 50. 8.5) (jf. bet. 1.2 slutn.

og bet. 8.3-4 (skæbnen vil (det)) samt III. sig

4.2; sj.) refl., i upers. udtr.: det vil sig,

det sker, hænder, gaar paa en vis maade.
saa vil det sig ikke anderledes, end at han
selv vil optræde som Fredsstifter. OT/jt/regf,

B.127.

9) (især til bet. 1) i forb. m. adv., præp.-led

olgn. som betegnelse for retning, maal, ud-

strækning; anv. som udtryk for bevægelse
fra et sted til et andet, en forandring

m. h. t. sted, ell. (spec. i bet. 9.3) forestaa-
ende virksomhed, udvikling olgn. (se

Falk T. Synt. 2 72.
_
Mikkels. Ordf. 722 f.). 9.

1

)

især om person; i udtryk, der (uden tydelig

forestilling om bevægelsesmaaden) svarer til

ville drage, gaa, komme, rejse osv., ofte med
overgang til at betegne udøvelse af, deltagelse

i en til det paagældende sted knyttet virk-

somhed. See, jeg vil til dig (1871: vil imod
dig; 1931: kommer over dig^ du forderve-

lige bjerg (o: Babel) siger Herren. </er.52.25
(Chr.VI). Det giør mig ont, at du endelig

vilde bort (0: bryde op, gaa hjem) i det onde
Yeir. Holb.Bars.III.1. *Min Søn, om Du vil

i Verden frem,
|
Saa huk. Abrah.(Rahb.Min.

1790.1.285; jf. Blich.Træk.47). (jeg) trippede

omkring, som en Lærd, der ikke gjerne vil

fra sine Bøger. Tode.7Z.256. *Jeg vilde til

Stalden for at vække min Svend,
|
Og .

.

drage herha.Hrz.SvD.64. *Den (0: bjørnen

som rytter) vilde hjem, den vilde ned,
|

Den havde faaet nok af Spøgen. Kaalund.
EF.128. Der var en formelig Kapkjørsel;

den ene Vogn vilde forbi den aja.den. Tolderl.
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H.172. naar jeg nu vil til Kjøbenhavn, ser

du, saa rejser ]eg.Stuck.L202. Sønderjyder 1

Nu er Dagen der, vi vil h]em\ Danskeren.^'^i

1920.3.sp.3. jf. sammen 4.4 slutn.: et Par
Folk, som vil sammen (o: giftes) i en Fart.

Blich.(1920).XXVIII.87. a forstaar det jo

saadan, at det er Meningen Jepp' og Mari'

vil sammen en Gang. Cit.l892.(Bregend.Smaa
Kommentarer.(1936).33). jf. TV. om 6.2: mit
Køkkenpersonale vil jeg selv om (0: be- 10

stemme over). ErlKrist.DH.171. se videre u.

(ville) frem 3.2, II. hen l.i, ind l.i, op l.i

og 3.3, II. til 32.1 ofl. ville i hænder, i haar
paa en, se u. Haand 12. ,5 II. Haar 4 (slutn.).

viUe igennem med hovedet, ville en paa
hovedet, se u. Hoved 2.5 og 2.8. ville i pjal-

terne paa en, se Pjalt 1.2. ville til fadet (I.l),

truget (I.2), se u. Fad osv. ville en til livs,

se Liv 11.4. ville til søs, se Sø 2.6. ud vil jeg!

udi, se ud 8.1.
II
hvor vil du hen? 1. i egl. 20

bet. Moth.V176. Halløi . .! Hvor vil Du hen?
Kandarius.LP.293. til den, der slaar ind paa
en forkert vej olgn.: (nej) hvor vil du (dog)

hen? I 2. som udtryk for (afvisende) undren,

se u. II. hen l.i, jf. hvorhen 3. ville med,
ville følge med (III.13.2). *„Jeg vil med,"
sagde Jon. DFU. nr.37. 5. Blich.(1920).XXI.
186. *Dengang jeg drog afsted,

|
Min Pige

vilde med. PFaber.VY2. Hostr.SD.I.186. vil

du med, saa hæng paa, se hænge 8.5. || i forb. 30

m. et suist., der betegner (resultatet af) be-

vægelsen (ell. virksomheden), dens retning, ud-
strækning, art. Hans Tiener min kiære Sviger-

søn! vi toe vil nok en Yey. Holb.HP.III.4
(se videre u. Vej 4.2/ vUle en svip (1.3), en
tur (6), et vend, en vending (et sted hen),

se u. Svip osv. 9.2) (jf. bet. 1.4 og (især) S)

om ting, der (efter sin natur) bevæges i en
vis retning, føres fra sit sted, til et andet sted,

fra en stilling til en anden. Veiret blæser, 40

hvorhen det yil. Joh. 3. 8. under al denne
Vexel i mit Sind er der dog een fast Mening,
som stedse vil frem. Hjort.KritLit.il. 255.

„jeg vilde bare være vis paa —." Hosten
vilde frem igien. Schand. BS. 452. Graaden
vilde frem, men han kuede den. Reinhard.

FC.142. Knivens sløve Blad vilde ikke igen-

nem det sejge Skind. ErlKrist.St.89. (han)
stod og fumlede med at spænde en Sikker-

hedsnaal op . , Naalen drillede ham, vilde 50

ikke oip. Anesen.JG.181. ikke ville (ind) i ens

hoved, se Hoved 5.2, alt vand vil til strand
(og pengene til den rige mand), se Strand 2.1.

9.3) uden (tydelig) forestilling om bevægelse,

som udtryk for en beslutning, et ønske om en
vis virksomhed ell. (jf. bet. I.4 og i.i) for

en (sandsynlig) udvikling, overgang til en
ny tilstand. \\ ville til (at gøre noget),

se u. II. til 27.1 og 45 (samt Sted sp.1081"^).

jf.: Jeg har ogsaa læst det for Mr. Wadskiær, ep

han vil ikke vel til at (o: vil nødig) berømme
det, men han kand ikke heller laste det.

Langebek.Breve.63. \\ i forb. m. adv. ell. præp.-
led samt præp. med (IILlO.i); i udtryk som

ville af, ud med noget, (hun) bilder sig ind
at heele Verden vil i Færd med hende.
Pamela.I.217. (han) vrider og snoer sig,

inden han vil ud med Navnet paa hans
lliemstsLxn.Blich.(1920). XXIII. 153. Vil I

hid med Pengene, raabte Konen (til børnene).

PMøll.ES.III.32. Prinsessen . . gjorde Tegn
til, at hun vilde af med sit Korset. /Sc/iand.

IF.24. (han) vilde af med Livet (0: begaa
selvmord).AaDons.MY192. jeg gad se det
Mandfolk, der vilde i med den Skruppe.
MartinAHans.JR.124. Han havde Te og
Kaffe, som han gerne vilde af med (0: have
solgt).PoVya942.7.sp.l.

1 0) (jf. bet. 3 og III. skulle ll.i ; nu vist

kun (i forb. m. adv. i\\) lidt gldgs. (m) ell.

dial.) som udtryk for, at noget er nødven-
digt, kræves som nødvendig forudsætning

for, at en vis virksomhed kan udføres, et vist

(ønsket) resultat opnaas; især i forb. der

vil meget, mere, (megen) kunst, lykke til

(III.25.1, 43) olgn. der vil graae Haar i Ho-
vedet, førend man maae tænke paa at le-

vere Mesterstykker. PAHeib.Sk.1. 209. || m.
til som præp., især m. en inf. som styrelse.

der vil sterke ben til at bære gode dage.

Moth.D13(jf. I.Ben 3.3;. Ach Herre Jeh!
det vil meget til nogle Tønder Gnid. Holb.

Jean.III.4. Der vil min Tro sterke Hoveder
til at studere. sa.JSr.//.3. *der vil Meer til

Landets sikkre Værn,
|
End Krud og Kugler.

Grundtv.Kvædl.287. Skal vi give ham Tid
til at komme over Sundet, vil der Lykke
til at faae ham i vor Magt. Ing.EM.1.154.

der vil meget andet end Træ til en Kiste.

Buchh.SP.28. der vil mere til at køre end
at sige hyp, se III. hyp slutn. der vil skarp
løv til grov synd, se I. Løv 1. der vil meget
til nok, se megen 2.i. der vil olie til lampen
(om den skal brænde), se I. Olie 1.2. jf. flg.

bet.-gruppe: *Dertil vilde Størke,
|

Dertil

maatte Kjærligheds - Mod Grundtv. NM.71.
II
nu næsten kun m. til som adv., ofte med

nærmere bestemmelse ved en tids- ell. betin-

gelses-bisætn., (tidligere) ogs. m. for og en
inf.(NKBred.Zem.29). der vil og noget
til, før jeg bliver saa riig, at jeg kand
holde mig en Hund og et \Jlax\erck.Holb.

Vgs.I.l. *der vil Hoved til, | Naar man for

Danske Mænd med Nytte skrive \il.Anti-

Spectator.148. der vil mange Aars Øvelse til,

førend De naaer til en vis Grad af Fuld-
kommenhed.P4 fieié. Sk. 1. 209. * (Aladdin)
skulde være Skrædder, som hans Fader,

|

Men ak Gud bedre ham for Skrædd'r han
er!

I

Ney, der vil Andet til, end gaae og
drive. Oehl.PSkr.11.105. gierrige vare de alle,

saa der vilde Meget til, inden de fik nok.
Grundtv.Snorre.1.162. det vil jo ogsaa koste
noget: der vil nogen svært kostbare Bø-
ger til. SvGrundtv.FÆ.1.215. Under Endelig-
hedens Vilkaar vil der . . et langt og haard-
nakket Arbejde til, inden en læselig Prosa
bliver stillet paa Benene. Rubow.LS.136. der

XXVI. Kentrykt "/. 1962 101
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vil stærke Hoveder til. Brøndum-Nielsen.fNat

Tid.^ytl937.11.sp.4). Feilb. OrdbS.(Fyn).

der vil andet til end snak, se Snak 2.3.

II) (især til bet. 1 og 6.3; dels talespr.

(dial.), dels O, yndet af mange forfattere til

opnaaelse af stilistisk knaphed; se Dania.lII.

166f.239ff. FalkT.Synt.210f. Mikkels. Ordf.

723. AnkerJensen.HCAndersens sprog.(1929).

267. APhS.X.106. UllaAlbeck. Da. Stilistik.

(1939).160. jf. NysvSt.XX.49) præt. vilde lo sætlig til at Aarhundredets Tvivl

i forb. m. perf. part. uden inf. have ell.

være. det skede . . at Herren kom imod ham,
og vilde slaget ham ihiel (1871: vilde have
slaget ham ihjel; 1931: vilde dræbe hamj.
2Mos.4.24(Chr.VI). hvor ofte vilde jeg for-

samlet (1907: vilde jeg samlej dine Børn,

ligerviis som en Høne forsamler sine Kyl-

linger under Ymgernel Matth.23.37 . den Høf-

lighed (er) Sandelig alt for stor, og jeg vilde

gierne undværet den. Kom Grønneg. 1. 269.

Langebek.Breve.67 . Frigga, som ingen Udfrit-

teise vilde sknfiet.Grundtv.Mytologi.(1808).

68. Denne Skjemt vilde været længere fort-

sat, hvis ikke Værtens Søn . . var traadt

mA.BJich.(1920).XY21. *Jeg vilde gjerne i

Guds Natur |
Med Frihed spændt mine

Vinger . .
|
Jeg vilde gjerne fra hoien Sky

|

Udsendt de gladere Sange. sa.Træk.3f. „Jeg
veed, hvad du vil sige. Capitainen har For-

om (resultat af) legemlig ell. sjælelig virk-

somhed: som er udtryk for, fremkaldt
ved vedk. 'persons (bevidste) vilje; vil-
kaarlig (l.i); tilstræbt; tilsigtet; ogs.:

søgt (9.4); kunstlet; affekteret. Hvad der
i Sandhedens og Reenhedens Aand var
kraftigen villet, det blev en Villen i Guds
Å.and.Heib.Pros.1.109. Chateaubriands egen
religiøse Begejstring var altfor villet og for-^

ikke
skulde have sat sig Spor i hans Værk.
Brandes.RF.^ (1892).244. en virkeligt villet

Handling. //ø/7d.E.96. dette Forhold (havde)
ikke udelukkende . . sin Grund i den Til-

trækning, (denne) Landsbypige udøvede paa
ham. Der var — som i de fleste af hans
Handlinger — tillige noget villet i den.

Pont.LP.IV. 96. den som . . har tilkæmpet
sig en villet og anstrængt Tro. Jørg.VF.156.

20 den historiske Almuevise, uden Abraham-
sons villede l^aivitet. VilhAnd.Litt.il. 615.
Kun 3 af disse 418 Svangerskaber . . var
bevidst villede fra Moderens Side af Længsel
efter et Barn; 1 var villet, fordi Moderen
ønskede at kæmpe for en Idé. PoV^t 1946.

lO.sp.l.
II
som adv. grove, villet naive Bil-

leder. KMads.FranskeIllustratorer.(1929).47.

jf.: denne Romantik falder stundom i det
ymet-n3iiye.VilhAnd.Litt.IV777. Han vid-

,Der tog du dog Feil. Det var 30 ste, at før man døde, maatte hele ens Liv

ikke det, jeg vilde sagt." Hr2.V21. endnu en-

gang (kunde jeg let være) forfalden til al min
gamle Daarskab (y: svaghed over for kvinder),

der i min nuværende Alder vilde bleven dob-

belt \atteTlig.Gylb.EA.371. (cirkus-musikeren)

fik Taarer i Øinene, saa det vilde gaaet

galt, hvis han ikke alt havde kunnet Styk-

ket uåenaå..Winth.SS.^169. Paa een Gang
han i Farten standsed,

|
og glemte, hvad

han vilde sagt. Ploug.VVI11.170. Jeg vilde 40

saa gerne talt med Dem! siger \mn. Stuck.

III.65. Han var sviende tør i Svælget og

vilde gerne drukket en Taar Vand. MylErich.

S.42. havde det været Forældrenes Por-

trætter, vilde Betty vel efter Skik og Brug
sat dem i Ramme. Brøndum-Nielsen.PM.20.

12) (til bet. 1.1 og 1.2) part. anv. som adj.

12.1) (t3, spec. filos.) præs. part. villende,

især om person: som vil (gøre noget, handle,

virke), har vilje(styrke) , har sin vilje 50

(fast) rettet mod et (vist) maal. de

villende og tænkende Væseners Naturlove.

Ørst.I.154. Mennesket som villende Væsen.
Sibb.Psychologie.(1843).374. det absolute te-

Xoc; for en Yillende.Kierk.VII.341. Det vilde

ligne Estrup, en bydende og villende Natur,

at foretrække at være én.KGBrøndst.E.19.
Oplevelsens sjælelige Kerne . . kan (man)
ikke villende genkalde. MartinA Hans. (Nat
Tid.^yiil946.6.sp.2). *mit villende Mod

| ep

til frem at vinde. BlichCl.Vi.92. *hvor skal

hun (0: kvinden) tage det villende Mod,
|

som Guderne nægted de svagel Aakj.Muldog
Malm.(1909).23. 12.2) tj) perf. part. villet,

villet eller uvillet — passere Revy.
AndNx.S.29.
Vilie-kraft, en. (af IV ville 7.2 (jf.

Handlekraft^ ell. (jf. ty. willenskraftj af Ville

som (ældre, dial.) sideform til Vilje, Villie

(s. d.); sj.) kraft til at ville; viljekraft, hans
Siel havde tabt den fulde Villekraft, som
udfordredes (til at modstaa spillelidenskaben).

Bagges. L.I.350.

villele, villelig, adj. se vildelig.

\ Viller, en. fit. -e. til IV ville: per-

son, der vil (handle, udføre) noget; til IV
ville 8.1, som sidste led i ssg.: Christiern den
Andens økonomiske Sorger — alle store Re-
formvilleres Pengebesvær.K Munk.Minde-
udgave.VI.(1948)140.
villere, villf(r)8t, adj. (komp.,

supert.) se VI. vild.

villet, part. adj. se IV ville 12.2.

Villie, en. se Vilje.

I. villig, adj. ['vili] ell. (nu mindre
br.) [iveli] (jf. Esp.500. Thorsen.20. LollO.).

adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Kingo. SS. V
81. Schytte.IR.V17. Mynst. Tale. (1828). 31.

NPWiwel.R.287). (ænyd. d. s. (glda. (adv.)

willielighe. Fragm.52), sv. villig (fsv. viliogh-

er), no. villig (dial. viljugj, oldn. viljugr,

ty. willig (mnt. willich^, holl. willig; til Vilje

(Villie))

I) (jf. Vilje, Villie 1.5-6J om levende væsen,

især person: som har el. viser vilje til noget.

I.l) i al alm.: som har ell. viser ell. (om ad-

færd olgn.) vidner om (god) vilje til at op-

træde (handle) paa ventet, tilbørlig, ønskelig



1605 Tilliff villig 1606

maade; rede(bon); heredvillig; tjenst-

villig; arbejdsvillig; ofte som præd. i forb.

m. fræp. til, især styrende en inf. (især tid-

ligere ogs. m. inf. uden præp.: mine Debi-

torer pleyer gierne være villige at betale;

naar de veed, at jeg icke er i Byen. Holb.

KR.I.4. den forvovneste Lods, der var villig

at ofre Livet. Kierk.V1.170). *hand (o: Ja-

cob) sig og strax i Tienesten forføyer,
|

Hånd gaaer der villig til, foruden nogen lo

Tvang,
I
Og tiener, som hånd bør, ret gand-

ske syv Aar lang (o: for Rachel). Helt.Poet.38.

den stackels Mand er villig og flittig nok,

men adskillige Ulycker slaar ham til, at

hånd icke kand betale. Holb.Jep.111.2. Lad
os da villigen adlyde ham. sa.Hh.II.521. de

Svenske ere den villigste Nation i Verden
til at antage sig de L&ndRygtige. Schousbølle.

Saxo.408. *Da gik det (o: et æsel) villig, og
holdt op at kl&ge.Ew.(1914).III.118. *Herr 20

Hvidtfeldt . .
|
Han døde for sit Fødeland,

|

Og glad og villig døde h&nlRahb.PoetF.I.lSe.
I haabe . . at finde villige Lærlinger, der agte

paa Eders Underviisnrng. Mynst.Jonstr.19.
*(hjorten) lod sig villig klappe

|
Og traadte

gjerne hid.Winth.HF.20. en Handelsbetjent
her i Byen, der er grumme forelsket i mig
og grumme villig til at gaae Ærinder i Byen
for mig. Hrz.Y208. i denne Begeistring er han
villig til at bringe ethvert O&er. Kierk.VI. 30

451. 2Makk.6.28(se m. velvillig 1). Dersom
I ere villige og lydige (Chr.VI: Dersom I

ville, og lyde; 1931: Lyder I villigtj, skulle

I æde Landets Gode. Es.1.19. En ung vil-

lig Pige kan . . faae Flåds. DagNyh.*''/2l892.

Till.2.sp.6. *Et Ord om min Cigar, dertil er

jeg villig,
I

jeg ryger den hver Dag; den er

god, let og billig. Drachm. (devise anv. paa
Drachmann- cigarens kasse, 1905; jf. Vogel-

Jørg.B0.153). idet jeg gerne erklærer mig 40

villig til Gentjeneste, anbefaler jeg mig til

Dem.Ludv. jeg skal villig(t) (ell. villigen.

Jernbanerne og Passagen over Lille Belt.(1862).

8) indrømme, at osv.: Tjenerf.52. CHans.
BK.241. jf. frivillig 1 (og I. uvillig Li^.-

*Hun skal vorde
|
Min Dronning, tvun-

gen eller vinig.Oehl.AV(1810).53. sin Kone,
under hvis haarde Tøffelhæl han, villig eller

uvillig, var vant til at bøie sig. Blich.(1920).
XXVIII.19. ;/. velvillig 2: (en) Bonde ..

der var saa villig imod os (o: soldaterne),

at han lod os faa en Hestestald til Nattelogi.

Cit.l864.(RibeAmt.l913.579). \\ i videre anv.

om sindelag, opmærksomhed, handling olgn.,

der er udtryk for god vilje, redebonhed, tjenst-

villighed. Salomon, min Søn! kjend din Fa-
ders Gud, og tjen ham med et retskaffent

Hjerte og med en villig Sjæl. lKrøn.28.9.
folkets løfter og villige (1871: frivillige^

gSLwer.Jud. 4.12 (Chr.VI). * Sultan Soliman 60

mig loved med utvungen, villig Hu,
|
Hende,

som mit Hierte e\skex.Oehl.PSkr.II.188. *Fat
jer . . i Korthed,

|
Og jeg vil skjænke jer

et villigt Øie.Heib.Poet.IV372. Ubetinget,

nøiagtig og villig Lydighed er Soldatens vig-

tigste Pligt. Lærebog f.HærensMenige.For Con-
stabler.(1868).13. 2Krøn.39.21 (se u. frivillig

2). (kunstneren havde) en medfødt manuel
Færdighed, en lykkelig og villig Haand.
OVBorch.SørenSørensen.(1940).7. jf. bet. I.2:

*hun (mødte) strax med villig Mund hans
kyssende Læher. Riber.II.63. T om lyst til

at købe ell. sælge: villig Tendens, udbredt,
men ikke ret stærk Kursnedgang.jForrO.576.
Danske Produkter har fundet et villigtMar-
ked i De forenede StSiteT.DagNyh.^/7l921.

7.sp.6.
II (jf. bet. 2; talespr.) i forb. som lad

det (nu) gaa lidt villig(t), som opfordring
til rask, hurtig handling, uden tværhed, sen-

drægtighed, uden (megen) snak. Levin. Naa,
der er ti Øre! Jeg har ikke Tid til at skjæn-
des om det — Lad det bare gaa lidt vil-

lig. CMøll.PF. 333. TomKrist.LA.283. Vil I

komme op, siger jeg. Og det lidt villig.

Korch.LL.65.
\\ (jf. bet.2) 4> fire villig(t),

fire (in.l) af (med passende, tilstrækkelig

hurtighed). SøLex.(1808). Bardenfl.Søm.I.
247.

II
ordspr., talem. Villigt Barn har Mad

i Hænde ell. har altid Brød i Munden.
Mau.11661. Gude.0.69. Villig Hest skal man
ej sporhugge. MaM.2266(?(';;7. u. Sporehug og

Mau.11662). 1.2) (jf. IV ville 1.2) til Vilje

(Villie) 1.6: villig (l.i) til at imødekomme
en bejlers bøn, spec. til erotisk hengi-
velse; præget af attraa, begær, lysten-
hed. Hvad er dog et forliebt Fruentim-
mer villig og lettxoende.Skuesp.il, 3.69. han
(købte) den første villige Pige han mødte .

.

og nød hendes G\inst.GSaxild.C.21. Landet,
hvor der staar dækkede Borde paa Gaderne
og hvor alle Kvinder er villige. VVed.HR.172.
om dyr: den „villige" Tyr. FrGrundtv.LK.111.

2) (jf. IV ville 1.4-5, d.2) uegl., om genstand

for ell. middel ved en vis virksomhed: som
forholder sig paa den for virksom-
heden tjenlige maade, især: fungerer,
udvikler sig, føjer sig med tilbørlig,
betydelig, stor lethed ell. hurtighed; ogs.

(nu 1. br.): som har en vis (uheldig) til-

bøjelighed. Bajonetter, som ere for villige

(o: til at springe ud af fjedrene ved skarp-

skydning). MR.1792.500. Rapsat .. lægges
paa et Lagen, da det vel moden, er villig

til at falde då.SMBeyer.E.69. (lukket paa en
fødselstang) maa udfiles særdeles stort og
være villigt, paa det man lettere kan forene

begge Armene. PhysBibl.XXII.314. Laasen
gaaer ikke villig nok, den trænger til at

smøres. Lewn. den dampede Bomuld (lader)

sig villigere behandle . . end den udampede.
Manufact.(1872).117. Tækkehalmen (havde)
brændt villigt. G Gregersen.KS.42. jf. bet. l.i

:

nu render jeg alligevel først, mine Ben gaar
nok villigst. ErlKrist.DH.187. j| om plante,

m. h. t. vækst. Paa Stenhusets Agre . . vok-
sede Græsset ikke saa villigt. AlbDam.B.87

.

rugen er villig (9: gror godt).UfF.(Sjæll.).

jf.: I Planteskolen ønskes Grundstammer,

101*
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der er . . villigtvoksende og sunde.

HaveirLM.73L i UUedl.udtr.: »VUligst den
(o: venskabs rose) groer i Ungdoms Vaar,

|

Hvo da forstaaer den at dyrke. Rahi.PoetF.
1.121. *Før var mit Bryst en Have,

|
Nu

staaer der kun tilbage
|
Een Blomst — det

er min Smerte . .
|
Den blomstrer lige villig

|

Ved Sommer og ved Yinter.CKMolb.SD.
128.

II
om jordbund. (Hanherreds) sydlige Del

har skjønne Kornmarker, og (bønderne) tage lo

uden Anstrængelse . . rundelig Livsnæring
af den villige Jord. Blich.(1920).XIX.134.
ganske let, men villig Muldjord. fiorn/i/S'aTO-

Unger.XIII.(1920).118. i UUedl.udtr.: *0g
var den (kundskabs-)Sæd . . kun ringe,

|
I

villig Jord slaaer den dog 'Rod.Holst.D.II.61.

jf.: fra Bismarck . . udgik en Sæd, der faldt

paa en . . gennem lange Tider villiggjort
JoTdhund. MRubin.MB.187. \\ m.h.t. aande-
lig virksomhed, engelske Indtryk ere de ene- 20

ste, der hos . . de tyske Kvinder . . villigt

allierer sig med det oprindelige Præg.Bran-
des.B.280. Ordene er aldrig kommet villigere

til mig. AaDons.FR.103.
II-III. villig, adj. se I-II. vildig.

villige, V. -ede ell. (sj.) -te (jf. Moth.
V180). (fra ty. willigen, af willig (se I. villige;

jf. bevil(li)ge, indvil(li)ge ; nu næppe br.) m.
obj. ell. især m. præp. i, m. h. t. krav, ønske,

forslag, betingelse: samtykke (i); indvil- 30

lige (i); godkende; ogs. i forb. villige en i

noget, føje en i noget (Moth.V180). LTid.
1727.503. I den første Post villigede Kongen,
og lod dem (o: englænderne) nyde deres Be-
gieimg. Slange. ChrlY 1291. I Fald Dyrene
kunde tale, er det troeligt, at de ogsaa
havde udtrykkelig villiget i et Selskab med
os. Eilsch.Philhist.21. Min Morfader maatte
da villige i det (0: hans datters ægteskab),

som han ikke kunde toihindxe. PAHeib.Sk. *P

111.382. denne Gierning, om jeg villigede

deri, (vilde) geraade til Vanære for een af

de anseeligste F&miUer. Bagges.NK.254.
Villis-hed, en. flt. (i bet. 2) -er (Holb.

Abrac.1.4. Gylb.KY.89. UfF.(Sjæll.)). (ænyd.

d. s., glda. willichet (KbhDipl.I.151); til I.

villig)

I) (især til I. villig l(i)^ den egenskab
at være villig (til noget); ogs.: imødekom-
menhed; velvillighedj.{2). SorøSaml.II.185. so

Fra et . . glad Sind .". er Overgangen let

til . . Villighed i Pligters Opfyldelse. Engelst.

Nat.151. Kierk.XI.61.XII.161.306. til I. vil-

lig 2: Træets . . Villighed til at bære Frugt.

Bredsted. Pam. IL 125. || med overgang til

bet. 2. han haver udi Fængslet viiset stor

Villighed mod rmg.Eolb.Eh.il.521. Jeg er

gjerne, overmaade gjerne mine Medmenne-
sker til Villighed og Tjeneste, men — De
forstaar mig — mit Arbejde. Eisf.^D.Si. 60

talem.: det har man for sin villighed
(ogs. m. tilføjelse som: sagde pigen, hun fik

tvillinger^, anv. (ofte spøg.) paa lign. maade
som det har man for sin gode vilje (se u.

Vilje 3.3^. en Skræddersvend, der havde
hængt sig, og som jeg skar ned . . skjældte
mig ud til bag efter; det fik jeg for min
Yillighed.Schand.Fort.402. Det har man for

sin Villighed, sa' Pigen, de kaldte hende en
M.æT.sa.VY270. Det har man for sin Vil-

lighed til at ville virke opdragende. Wied.
(Brøndum-Nielsen.GW.33). Kirk.B.62. jf.:

En god Beværtning var . . den eneste Løn,
de to Husmænd ventede for det Villig-
hedsarbejde, de havde ydet Søren. Skjoldb.

SM. 15 samt (dial., foræld.) om ægtkørsel:

Villigheds-kørsel (UfF.(Langeland)), -tur
(NordsjællF.1.41).

2) (især talespr., dial.) om (vel)villig

adfærd, handling; (velvillig), venlig tje-

neste (især: af beskeden art); (tidligere ogs.

om en (mindre) gave, pengeydelse (Moth.
V180. MO. FrGrundtv.LK.70), spec. d.s.s.

Smaaredsel 1.3 (Moth.V180); ofte i forb. som
gøre (Eolb.Jep.IL2. Eeib.Ejem.203. JPJac.
1.202. Elkjær. NT. 22) ell. (jf.bet.l) vise
(Oehl.C.(1811).61. Eostr.G.149. Baud.KK.
72) ell. (tidligere) bete(1.2), bevise (Skuesp.

IX. 5. Erz.V11.290), yde (PNJørg.ER.6)
en en villighed, bede en om (Reiser.III.

262. Drachm.FÆ.153) ell. (o) udbede sig

(Skuesp.Y236. Gylb.Ky.89) en villighed.
Kand jeg giøre vor Søn den Villighed at

dantze med ham, saa kand du ogsaa synge
for ham. Eolb.Jean.1.6. Jeg vil ikke tigge .

.

til nogen for (ell. om) saadan en ringe

Yillighed. Eøysg.S.99. Wess.69. De skal .

.

have Tak for Deres Uleilighed, jeg skal nok
gjøre Dem en Villighed for det igjen.Pi^a-

ber.SK.21. Drachm.M.74. (jur.) mods. pligt-

ell. kontraktmæssig ydelse: Nørreg.Naturr.246.

JurFormularbog.^311. \\ talem., med forestil-

ling om et gengældsforhold: den ene vil-

lighed er den anden værd (jf. tilsva-

rende udtryk u. Føjelighed 3.2, Venlighed

1). ALArnesen.Intriguen.(udg.l891).68. Eeib.

Poet.VIII.lll. Mau.3751. Wied.A.164. El-

kjærJYT.25. jf.:
*Villighed er vel en Villig-

hed vdsrd.Bagger.11.313.

I. S Villing, en. p. -er. {jf. dial. efter

villen (villing), efter ønske (UfF.(sjæll.));
rimeligvis dannet (til Vilje, IV ville^ efter

Killing, Ælling olgn.; spøg.) om hver af vil-

jens ytringer (forsæt, handlinger, ønsker).

Jeg seer, at Katten selv har Killinger . .
|

Hver Villie har sine Villinger —
|

Kort
sagt . .

I
Jeg ogsaa være vil V&]pai\ Bagges.

Y.199.

II. Villing, en. se Hvilling.

vil8(e), "Vilse, se vilds(e), Vildse.

vilter, adj. ['vil'der] intk. -i; flt. d.s.

(KomGrønneg.IIL164) ell. (i alm. rigsspr.)

viltre ['vil<')dr8] (ænyd. d. s., no. d. s. og

(dial.) villtr, forvildet, vildfarende; afl. af Y.

vild (jf. II. ilter og II. ildj, delvis dog (som
bornh. vilter, fem. viltj en særlig masc.-form

(i ent., opr. nom.) af perf. part. af II. vilde, jf.

dial. vilt, (feber)vild, forvirret (MRasmussen.
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Vends Herreds Folkemaal. (1948). 255. Stevns

Bjev.62. Brenderup.§7. Feilb. UfF.), ænyd.
vilt, afsindig, (feier)vild (Kalk.IY. 519V),
æda. wilt (Fragm.30), oldn. (fart.) viltr,

vildført, vildfaren, forvirret, vild; sml. elle-

vilter og viltre)

1) (især talespr.) om levende væsen: (lidt)

vild (^8.i), ustyrlig, i alm.: paa en (natur-

lig, harmløs) ungdommelig, uhemmet maade,
som udslag af livslyst, trang til uhem- lo

met bevægelse ell. adfærd; kaad; overgi-
ven; overstadig; løssluppen, den vildtre

Cain, som informeerte Folk i Grumhed mod
Dyrene og i den Kunst at kysse Fruentim-
merne paa Ra&nden.Cit.l771.(Gadeordb.^).
han (var) i sine Drengeaar kaad, vilter, ure-

gjerlig. FGuldb.AM.104. *du slaaes med slem-

me Drenge
|
Som en vilter khokdit.PMøll.ES.

1.85. Frøken Sophie (er) en Smule vilter af

Sindsbeskaffenhed, det er sandt; men det er 20

dog et ejegodt og retskaffent Qvindfolk.

smst.III.96. En Skolemester (a: Ludvig Fi-

lip) kom paa den franske Trone. Han sidder

der endnu, og holder stedse de viltre Børn
i A\e.Blich.MT.23. man maatte være lidt

forsigtig med denne skjelmske og viltre unge
Dame. Erz.NG.34. *viltert Barn er vanske-
ligt at bænke. Drachm.PT.157. SMich.S.156.

II
om dyr, især fugl (der boltrer sig i hurtig

flugt). *Nu Storken flyver over Strand,
| 30

Ham følge viltre (SalmHj.50.1: muntre^
Svaler. Grundtv.SS.llI.446. *(fuglekongen er)

Mindste Fugl i hele Land,
|
Vilter og urolig.

]

Steds han flyver ud og ind (0: i gærdet).

PMøll.(1848).1.7. Det er ikke saa let en

Sag at standse et Par unge, viltre Dyr
(0: løbske heste). Hr2.JJ.lll.24. (kaldæernes)

Heste er rappere end Pantere, mer viltre

(1871: hidsigere^ end Ulve ved Kvæld.
Eab.l.8(1931). \\ om (en persons) adfærd, 40

væsen olgn. hendes Øyen blive vilter i Ho-
vedet paa hende. EomGrønneg.Il1.164. *nu
vil vi reent forsage

|
De Lyster, som i hine

viltre Dage ] Os giøre lod saa mangt et

kroget Sving.TBruun.MF.128. *min Ung-
doms viltre Liv. Hrz.AN.159. Richepin har
med sin viltre Natur . . boltret sig i sine

melodiøse og mangeartede Vers. Brandes. F//.
187. Børnene • . legede YilteTt.AaDons.S.52.

2) om ting: som bevæger sig paa en 50

hurtig, livlig, ligesom lunefuld maade
ell. ved sin form ell. stilling danner uregel-
mæssige, slyngede, snørklede linier ell.

figurer, så var der de 7 planetkrese, hvorpå
de underlig viltre himmellegemer, planeterne,

tumlede sig. Brii,cker.L.81. *ingen gaar sit

Ram forbi
|

paa Kærlighedens viltre Sti.

SigfrPed.NSV.28. \\ om strømmende vand, elv,

bæk olgn. *Bækken sagtnede sin viltre Strøm.
Ploug.VYin.153. Med . . Velbehag følte han 60

Pulsens viltre Gang at stilne. Markman.S.151.
Smaabølgerne tumlede sig viltert mellem
\i\exd.nåie.Thyreg.BB.11.203. *Ned ad Sve-
riges viltre Elve flødes Tømmer. SigfrPed.

SS.49.
II
om flammende, blafrende lys. *Vilter

spiller Luen paa min H&nnd.Grundtv.DV
111.332. *Blaalys . .

|
Der som viltre Nord-

lys iwakle.sa.Dansk.111.644. Solen gik ned
. . Det saa' ud som . . flammende, viltre

St. Hans-Baal . . blandede deres gule Tunger
med Røgens sorte Bølger. ChKjerulf.(MH.
111.138).

II
om frit, naturligt faldende haar-

lokker, krøller, især hos en kvinde (en ung
pige). Haaret hang i viltre Lokker om hans
Tindinger. VThist. TV 11.330. Hun rystede
det viltre Forhaar — Bevægelsen var lige-

som hos en lille ung Hest. Bang.(Mindebogen.
1935.43). (moderen) strøg de viltre, gulbrune
Lokker bort fra Barnets Kind. Pont.DD.35.
den unge Pige (var) hel blond, med svære
Piske ned ad Nakken, smaa, viltre Krøller

om en høi, lys Vande. Baud.Sp.24. \\ om
grene, buskvækst olgn. Jens (skulde) springe

efter Petersille (og) kom løbende med nogen
vilter Petersille. Baw9./S'(?.71. Rundt om sig

saa han kun viltert Krat. Buchh.Robinson.

(1920). 20. om stil(figurer) : Det viltre og
snørklede blev neddæmpet af den kølige

Yersaillesrokoko. Elling.PP.8. Storvinger og
topvinger (paa altertavlen) er af viltert snoet

bruskværk. DanmKirker.V111.184.
Vilter-bas, en. (jf. Bas u. L Basse;

nu næppe br.) vilter (1) person (fyr); vild-

bas(se) (2). jeg har en Vilterbas af en Søn.

BlochSuhr.ÆS.V1.162. -hed, en. den egen-

skab at være vilter; vilter sindsstemning, ad-

færd osv. D&H. nu og da brød en pludselig

vilterhed frem (o: hos et barn), men den var

ikke saa naturlig som moderens.AnkerLars.
Rus.(1931).12. til vilter 2: jeg længes efter

Dig . . efter Duften af dit Haar og efter

dine Fletningers bløde Vilterhed.AGAnder-
sen.DenlilleHøjskole.(1913).67.

Viltnis, et se Vildnis.

viltre, V. ['vildra] -ede. {jf. no. dial.

villtrast, forvildes, fortumles; dannet af vilter

(2) og (muligvis spec. i bet. 2) forviltre (for-

viltret), rimeligvis med tilknytning til filtre

(filtret); mindre br.) 1) i al alm. som (finit)

verbum: føre noget paa en (uregelmæssig)

slyngende, sammenfiltrende maade. hun
viltrede de magre Fingre ind i hinanden.

Nordkild.Kulsvierblod.(1929).7. || dep. vil-

tres ell. refl. viltre sig, slynge sig, bevæge

sig ud og ind, i viltre (2) linier ell. figurer,

de hemmelige Traade, som er vore Tanker,

de viltres paa Vejen ind i andre Bølger og
i andre Traade, og saa naa'r de forvanskede
frem til deres Maal, til den, der tænkes paa.

Bang.SF.66. en smal Bjergstrøm, der støj-

ende viltrede sig gennem en langstrakt Dals
stenede Bund. Christmas.GuldminenMalibran.
(1908).114. EChristians.NT.99. 2) part. vil-

tret brugt som adj.: uregelmæssigt sammen-
slynget; vilter (2); forviltret. *Paa Marken
staar Eva; hun stryger tilbage

|
det viltrede

Haar, som vil Arbejdet hindie. Drachm.GG.
42. den lille Baad . . drejede (pludselig)
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rundt — i viltret F&rt.Bang.(Tilsk.l930JI.

145), den lille . . laa i Mørket, koglende

op af den sorte Sø sit viltrede Slyng af

Vidjer og Buske. SMich.Æb.79. *Med sorte

Øjne og viltret Haar
|
har hun voxet sig

stor i sin fædrene Ga&rå.ThBarfod.AD.?.
I. Vinile, en. se Vimmel.
II. vimle, V. ['vemla] (ogs. hvimle.

VSO.II.687. MO.I.1009. MDL.227. Feilb.).

-ede. {sv, vimla, no. vimle; egl. sammen-
fald af to (besl.) ord: 1. en form med hv-,

jf. SV. (h)vimla og jy. hvimle (Feili. 1.705).

2. en fra ty. laant form med v-: nt., hty.

wimmeln (hty. ogs. wimmlen; mht. wimelen,

holl. wemelen}, til mnt. wemraen, mht. wim-
men (sml. u. II. vimse^; jf. Hellquist.EtymO.*

(1939).1346f.; besl. m. Yimmel; ;/. vimmel-
vant, vimpe, II. vimre, II. vimse, vimte
samt vrimle || næsten kun dial.) I) bevæge
sig rask hid og did; flakke; svirre
(II.2-3). Graa, vimlende Taage hang for hans
Blik. STange.SaalæggesdenSæd—.(1911).52.

Lærken vi mier oppe i det blaa. Graiii. 5".

14. Det er ikke saa længe, Hr, J. A. H. har
vimlet rundt i Rigsdagens Gange og Korri-

dorer, han har endnu ikke tabt Kontakten
med Vælgerne. PoL"/ii92i.5.sp.3. UfF. Feilb.

1.705.
II

m. subj.-skifte; om omraade, i forb.

m. af: være opfyldt, vrimle (af), de Vilde tro

. . at Verden vimler af Aander.Zra/i.FF.267.

2) være i usikker ligevægt; vippe; (være

ved at) vakle, svingle, falde; ogs. (jf.

vimmelvant^; være ør, svimmel. Jeg slog

ham, saa han yimlede. Levin.(sjæll.). det

Bord staar og vimler. UfF. vimle paa Be-

nene, smst. Feilb. 1.705. || i forb. som det
vimler for mig (ell. øinene. Feilb. 1. 705),
det svimler, rabler, løber rundt for mig. MDL.
227. Kværnd. UfF.
"Vimle-bor, et. se Vimmelbor.
'Vimmel, en ell. (nu dial.) et (Rost-

gaard.Lex.V69b (men smst.V68c fk.). Feilb.).

(sj. skrevet Hvimmel. Recke.(OrdbS.). jf. u.

Vimmelbor. og^s. Vimle. Guts Muths.(1802).
84. Cit.l903.(OrdbS.). UfF. jf. u. Vimmel-
bor^. best. f. vim(me)len; flt. (dial.) d. s.

(Feilb.) ell. vimmeler (MO."^ VareL.'Ml)
ell. (især) vimler (Cit. 1707. (Aarb Præstø.

1925.91; vimbler;. VSO. FagOSnedk.). (ænyd.

wimel; fra mnt. wimmel, wem(m)el (jf.

eng. wimble og glholl. wimpel, wemej; afl.

af mnt. wemmen, mht. wimmen (jf. u. II.

vimle, II. vimse^; sml. no. vind(e)bor og ty.

windelbohrer, til (en afl. af) III. vinde;

haandv. (især gldgs. ell. dial.)) vimmelbor;
ogs. spec. (jf. -skaft 1^ om borsving. Cit.1744.

(PJensen.Snesere.(1883).122). MO. Wagn.
Tekn.242. TeknLeks.I.70. UfF. Vimmel-
bor, et. (sj. skrevet Hvimmel-. Recke.

(OrdbS.). jf. MO.I.1009. især dial. Vimmels-.
UfF. J.6r. Vimle-. sml. NordConvLex.*V995).

(jf. Vimmel og Vimmel-skaft 1, -sving, -tøj.

Borsving samt Dreje-, Drue-, Omslagsbor;
haandv. (især gldgs. ell. dial.)) spigerbor, Am-

berg. (gaden) Vimmelskaftet . . har faaet

(sit navn) af sin . . Lighed med Skaftet paa
Snedkernes Vimmelboer. CBernh,III,20, Tekn
Leks.1.596. AarbFrborg.1918.19.
vimmelsk, adj. se hvinsk.
Vimmicl- skaft, et. I) (jf. -sving,

-tøj ; haandv. (især gldgs. ell, dial,)) skaft til

et vimmelbor; borsving. Moth.V183. Wagn.
Tekn. 502. 539. TeknLeks.1.70. UfF. 2) (jf.

10 u. -sving og Spigerbor^ i best.f., som navn
paa krogede (krumtap-, vinkelbøjede) , bugtede

færdselsveje (især gader); saaledes i Holbæk,
Horsens og Rønne (se HMatthiess.Gader.61.
Stedn.X.16); om sejlløb i Roskilde Fjord (i

et knæk vest om Kølholm s. f. Frederiks-

sund): AFang.IK.12. \\ som gadenavn i Kbh.

(jf.: Schoboderne , . som nu kaldes Wim-
melschafftet. Cit.l597.(KbhDipl.II.492). Wdi
Kledeboderne eller Wimraelskafft.Ci7.2627.

20 (smst. 1.639)); især (og nu kun) om gaden
ml. Amagertorv og Nygade (før anlægget af
Nygade henimod 1700 krummede færdsels-

linien til Gammeltorv gennem Skoubogade);
billedl. ell. i sammenligning: Herren seer ud
bag til ligesom den (o: taillen) var giort

efter Vimmelskaftet. Herrens Rumpe er

Amager Torv; Faldet i Ryggen Viramel-
skaftet. iroZi.r?/&.//.2. et Helmisse-Øg .. af

det slags der har som et Bøsse-Sigte bag over
30 Krydset, og ret et Naturlig Vimmelskaft

langs hen ad Ry^^en.Phønixb.FM.1726.Nr.
4.2. Gaderne (i Mannheim) ere . . anlagte

efter Snor, der gives ingen Vimmelskafter
deri. Bagges.L.II.244. -skaftet, adj. (til

Viraraelskaft 2 (slutn.); især (tjj) spøg.) som
har fa^on som, forløber som et vimmelskaft

(med bugter, knæk). *von Thyboe (demon-
strerer) en Vimmelskaftet Ryg. Olaf Hans.
DB.45. især om gade: Gaderne bugter sig

40 Vimmelskaftet. VVed.BB.41. (Tønders) vim-
melskaftede Hovedgade. HVClaus.(Evropa.
III.(1902).418). II

i videre anv., om hvad der

foregaar ad, beskriver snørklede, lunefulde veje.

denne min vimmelskaftede Reise.Ba^^es.L.

11.245. B.s vimmelskaftede forfatterskab har
(med hans sidste bog) faaet endnu en side-

gade med besynderlige rariteter. PoL'/i 2 2 949.

12.sp.6, Vimmels-tøj, et. se Vimmeltøj.
Vimmel-sving, et. (haandv. (især gldgs.

50 ell. dial.)) vimmelbor; vimmelskaft (1). PolitiE.

Kosterbl.''/sl922.2. NordsjællF.IV34. || (jf.

-skaft 2; sj.) om bugt paa vej, færdselslinie.

Et Vimmelsving bag om Flyvepladsen be-

røver Vejen en stor Del af dens Værdi
som Stranåve]. Pol."/il921.9.sp.6. -tøj, et.

(haandv. (især gldgs. ell. dial.)) vimmel-
bor; vimmelskaft (1). UfF. Vimmels-: Sjæll

Bond.96. UfF. Cit.1948. (OrdbS.). -vant,
adj, (til II. vimle (2); m.h.t. sidste led se

60 u. IL vaand; dial.) ør; rundtosset; ogs.:

stærkt optaget af ell. opsat paa, „tosset efter"

noget. Melodien (til dansen) er jagende-

stundesløs, udtrykker det Øboerne kalder

„vimmelvandt". Gravl. Øen, 57. Kanske var
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hun osse ved at bliVe glad for Karl — for-

elsket, men helt vimmelvant var hun da
ikke endnu. sa.T.168. „Han er saa vimmel-
vant for at komme med" kan f. Eks. siges

om en Dreng, der meget gerne vil bort

(o: ud) med Forældrene. Halleby.230.

Timmer, subst. (en). (Hl II. vimre;
sj.) vrimmel. *(havet) gennempløjet af dunkel
og glat,

I
farende Fi ske vim mer. T/iøgrLars.

DF.47. Vimmer-hale, en. se Vimrehale. i'o

vimpe, V. (ogs. hvimpe. Moth.H344.
Kok.DFspr.I.313). -ede ell. -te (jf. Moth.
V183). ino. dial. vimpa, vimse, jf. sv. dial.

vimpa, en gynge; afl. af den u. II. vimse
nævnte stamme; jf. II. vimle, vimple (1),

vimpte (u. vimtej, II. vimre, vimte, Havre-
vimpe; dial.) bevæge (sig) hurtigt, uroligt

hid og did; vimse, hun (saas) vimpe ud
af Gaarden i Slunt og Slyng. Staun.UD.108.
lygtemændene de gik og vimpede med en 20

lygte ude i mosen. UfF.
vimpel, en ell. (nu næppe br.) et

(Høysg.AG.41. Mall.SgH.318(men smst.317

og i senere udgaver fk.)). ['vem'6(3)l] vim-
pel ('d. V. s. vimpelJ. Høysg.AG.41 (sml.Feilb.).

f't skrevet Hvimpel. Moth. H 345). best.f.

vimp(e)len; ftt. vimpler ell. (nu næppe
Ir.) vimpeler (Pflug.DP.503. Forordn.^^,

1748. Junge.354). {ænyd. (en) wimpel (Hans
Svendsen.TilOrlogs under deRuyter.(udg.l909). 30

53.58 (aar 1665)), sv. no. vimpel; fra nt. ell.

(gl)holl. wimpel, jf. oldn. vimpill, hovedklæde,

eng. wimple, hovedklæde, slør olgn.; af uvis

oprindelse; jf. vimple (2), vimplet)

1) (nu kun i enkelte fagl. anv.) om smalt,
bændel- ell. baandlignende (tildannet, søm-
met) tøjstykke, tøjstrimmel, (meldeposen,

der udkastedes fra flyvemaskinen) blev hæn-
gende med sine Vimpler i Bardunerne. -Fi?/i;-

ning Hær.228. om (kræmmerhusformet) redskab 40

(vager (2), vimpel-, vindpose {!)) til at vise

vindretningen (ogs. om pilformet vindfløj:

Hvad hedder det? (1947). 356): Posevimpel.
MøllH.V1.249. D&H.

\\
(delvis til bet.2.\\

foræld.) om lange, flagrende baand som hoved-

smykke for kvinder, de unge Landsbyepiger
see . . deres Systre, glindsende i Silke og
vaiende med lange røde Vimpeler, at krydse
igiennem Qdiåexne. Junge.354. *Kom, Pige,

snør dig rank,
|
Stik Vimpel paa din Hue . .

j 50

Og vær Matrosens Yme.Aarestr.SS.V.lOO.

2) langt, smalt stykke flagdug (ofte i

de nationale farver) brugt (sammen med ell.

i st. f. flag) til signalbrug ell. pynt; hyppigt
(spec. i bet. 2.i) i forb. som (lade) hejse

(VSO.III.K192. jf. u. hejse 2), (op)hisse

(Reiser.IV.481. SøkrigsA.(1752).§808) ell.

stryge (Mall.SgH.317) en vimpel; føre (en)

vimpel (JJuel.l3. Harboe. MarO.(u. Vimpel-
mand^. Kundgørelser f. Søværnet.l939.B.438) eo

ell. lade en vimpel vaje (Æreboe.195. Lade
Vimpelen vaye ell. åyve.vAph.(1764)); kippe
(med) vimplen (se u. IX. kippe 1.2^; vim-
pelen vajer (Robinson.1.33. Harboe.MarO.).

2.1) (jf. Konge-, Orlogs-, Signalvimpel samt
I. Stander 4, Vager 2) ^ langt, smalt, spidst

tilløbende (ofte m. split forsynet) stykke flag-

dug, der føres paa skibes (nu kun: orlogs-

fartøjers) stortop (som tegn paa, at fartøjet

er under kommando) ell. vajer fra en stage

for i en chefschalup olgn. (ofte i forb. m. ord

af nærstaaende bet. som Gøs og (især) Flag^.

Reskr.^''/il741. paa det at Compagniets Skibe
. . maae nyde den fornødne Anseelse blant
Fremmede, saa tilstædes det Compagniet .

.

at bruge Vores Splidtflag, Giøs og Vimpel.
Octroy f. det DanskeAsiatiskeCompagnie. 1792.
§5. Nelsons hvide Vimpel bad, | At standse
Dødens Gang (jf. Flag sp. 1134^"^). Sander.
Skiærtorsdag 1801.[1801] .11. Fra det Øjeblik,

Kommandotegnet, Vimpelen, er hejst, overta-

ger Chefen Befalingen . . over Skihet. Bardenfl.
Søm.II.206. jf. Strygevimpel: Lang Vimpel
for hjemgaaende af et langt Togt. Wolfh.
MarO. meton.: *ei slukkes kan,

| Medens vi

en Vimpel eier,
|
Helte-Navnet, han (o: Tor-

denskjold)
I

Vandt paa Sø. Brandt.(Boisens
Viser.180). jf.: *Dog aldrig skal der siges,

at jeg (0: en engelsk kaptajn) brød
| Den

Eed jeg svoer, min Vimpel at forsvare.

Bagger.11.399. 2.2) om tilsvarende tøjstrim-

mel, flag brugt paa landjorden.
|| (jf. Lanse-

vimpelj som prydgenstand, (kirken) var smag-
fuldt decoreret i Tivolistiil med Flag og
Vimpler. WCarstensen.Ombordog iland. (1878).

4. JHelms.S.78. vandrefugle har ofte vimpler
paa deres cykler

j
rundt om festpladsen var

der trukket snore med brogede vimpler paa
j

spec. om saadan genstand (i de nationale

farver), som vajer fra en flagstang, naar det

egl. flag ikke er hejst: fra en hvidmalet Flag-

stang . . vajede en lang, dannebrogsfarvet
Vimpel. Wied.Fæd. 41. Manufakt. (1942).121.

II
som signal. Vimpelsignal. Umiddelbart for-

inden et Arbejdstog . . begynder sit Ar-
bejde . . skulle Stationerne . . hejse hvid
Yimipel.DSB.Sign.II.27.

3) (især tg) bet. 1 og (navnlig) 2 i videre

anv. 3.1) i sammenligning, en ung Kvinde,
hvis opløste Lokker (under dansen) stod som
Vimpler stift ud i Luiten. Schand.TF.1.211.

de nystrøgne Gardiner bølgede som fest-

lige, hvide Yimpler.Buchh.Su.1.7. 3.2) billedl.

(det) er Menneskene, der betyder noget .

.

Sagerne (er ikke) for andet at regne end
Vimpler og Feltr&Sih. Hørup.(PoU/iol934.B.
8.sp.4). „Politiken "s Vimpel Henrik Cavling.

EFrederiksen.JJ.244.
Vimpel-, i ssgr. af Vimpel, især (4^)

i bet. 2.1. •bærer, en. \. paradisfuglen

Pteridophora alberti A.B.Mej. (med to uhyre

lange nakkefjer). Sal.* XVIII. 865. Brehm.
DL.'II,3.208. -fald, et. (jf. Flag-, Signal-

fald og 1. Fald 6.4^ ^ smækker line, hvormed
en vimpel hales op ell. ned. SøLex.(1808).

Bardenfl.Søm.I.123. -fisk, en. \ trope-

fisken Heniochus acuminatus af de børste-

tandede (hvis forreste rygfinnestraaler er
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stærkt forlængede). DanmAkvariumAS. -fløj-

mand, en. (jf. -mand 2) 4> skib paa ven-

stre fløj ell. agterst i rækken, naar der sejles

i frontorden, henh. kølvandsorden. Sal.X.793.

Scheller.MarO. -knap, en. 4^ knap (II.l.s)

paa toppen af den stang, hvorpaa vimplen

hejses. VSO.III.K192. klassisk skøn er han
(o: fuldriggeren) fra Vandlinje til Vimpel-
knap. Mj/Z^^ncTi. S". 243. -mand, en. (jf.

Flagmand 1^ ^^ ') (Jf- Standermand^ sø-

officer, der som skibschef er berettiget til at

føre orlogsvimpel. Scheller.MarO. Kundgø-
relserf.Søværnet.l939.B.449.457.469. 2) (jf.

-fløjmand^ skib, der fører orlogsvimpel; orlogs-

mand. Cit. 1788. (SøkrigsA.^Aaaa^). Harboe.

MarO. spec. om agterste krigsskib i en flaade-

afdeling i kølvandsorden: Sal.I.342.VI.661.

•pose, en. (jf. Vindpose 1 og Posevimpel u.

Vimpel 1 ; 1. br.) poseformet vimpel (som vind-

viser (1)). LSal.XII.447. -signal, et. se u.

Vimpel 2.2. -stage, en. (jf. -stang, -stok^

4>- stage, stang (i chefschalup olgn.), hvorpaa
vimplen føres. Moth.V183. Tuzen.Søfart.474.

Bardenfl.Søm.I.126. -stang, en. ^;;7. -stage;

især 4^). VSO. -stok, en. (jf. -stage^ 4^
vAph.(1759). Fisker.SøO. MO.
"vimple, V. ['vembla] (ogs. (i bet. 1)

hyimple. Feilb.I.705). -ede. {(i bet. 2) laant

fra ty. wimpeln ell. hjemlig dannelse til Vim-
pel ; til dels foreligger dog ogs. (i bet. 1) en

afl. af vimpe) I) (dial.) om fast, massiv gen-

stand: vippe; rokke. Feilb.I.705(ombaad).

jf.: *Den Baadsmand gaar paa Gulvet
|

og vimpler med sit Syæid.DgF.1^408 (op-

tegnet i Sønderjylland 1857). 2) (ts, min-
dre br.) om lette, i luften vajende genstande

(lok, ranke, slør ell. (spec.) vimpel, flag):

flagre; vifte; vaje; bølge. Blæsten . . ru-

skede i det hvide Slør, der vimplede, saa Fløien

slog smaa Smæld i 'Luiten.Gjel.R.137. Den
lille Frue løb med Baand og Ender vimplende
om Big.Wied.PS.276. en mørk Huskarré
hinsides Kanalen med et vimplende Flag.

NatTid.'/»1952.5.sp.2. jf.: *Glæden vimple
skal paa Skov af Skibets To^^ipe. NordBrun.
D.17 samt: *var jeg kun en Aand fra Engles
Brødre-Kor,

|
Jeg overvimplede den tve-

dragtsfulde Jord |
I Luften med et Baand,

af Samfunds Eed beskioldet. sa.Jon.97. m.
subj.-skifte: et foraarstræt Vindpust (trak)

ind, vimplede med Esthers SløT.Gjel.R.182.

II refl. *Damperen ligger saa tvær og saa

mat,
I
Røgsløret vimpler sig ej over Søen.

Bich.1.150. Et langt hvidt . . Slør vimplede
sig efter hende fra den lille Fløiels-Barret.

Gjel.R.3. vimplet, adj. (af Vimpel; sj.)

som bærer, er forsynet med vimpel. *Der,

hvor Skibene gaae med de vimplede Toppe.
CFrim.AS.134.
vimpte, V. se vimte.
I. Timre, pi. ['vemra] (vel af ty. wim-

mer, knast i træ olgn., jf. nt. wimmerpinsel,
særlig pensel til træmaling; mal.) de pensel-

ftrøg, der fremkommer ved aaring, naar pens-

len føres i siksak over aarefarven, før aarerne
paasættes. Haandgern.563. OrdbS.

II. Timre, v. ['vemre] -ede. vbs. jf.

Virnmer. (no. vimre, sv. dial. ximidk] dannet
til stammen i II. vims ell. (delvis) fra ty.

wimmern; jf. II. vimle osv. samt bimre;
især tg (if. D&H.no.)) bevæge sig uroligt,

flakkende hid og did; vimse; vrimle; fimre;
ogs.: flimre, bæve, sitre. *Smaabitte Gas-

10 blus, vimrende, Qimienåe.Rode.D.15. Det
var en raa og vild Vinternat . . Ingen kælen
Vimren af Sneflokkene. JFJens.H.232. Et
fritvoksende Skæg vimrede lyst og tyndt
om hele Ansigtet. SK Svendsen. Stammerne.
(1923).9. jf.: staa paa en Scene og vimre
(o: vrikke) med 'Numsen. LisElkjær.F.270.

\\

upers., i forb. det vimrer, om noget vrim-

lende ell. flimrende, det vimrer . . i Skoven
af Rovdyr og vilde Faar imellem hinanden.

20 JVJens.Br.24. Det er et noget broget Brev
dette, kan jeg mærke. Men det vimrer
ogsaa lidt for mine Øine. Det maa vel

være Søvnagtighed. Coll.(HCAnd.BC.III.56).
D&H.

II
om dyr ell. sanseorgan (snude, var-

børster): vejre, snuse (ledsaget af dirrende,

sitrende smaabevægelser, mimren). Hunden
(skal) bruge Næsen, som den da ogsaa uaf-

brudt vimrer med, for at følge Fuglens Fod
gjennem Gx?iisset.Bogan.I.95. Skraldebøtten,

30 under hvilken man nu og da kunde se en
vimrende (rotte)^nnåe og et Par sorte, be-

gærlige Stenkulsøjne. VBergstrøm.M.64. *Hvi
vimrer dine (o: gæstens) Næsebor?

|
O, hvil-

ken liflig Bxa.sen\FrNygaard.0.14.

III. Timre, v. ['vemre] -ede. {fra ty.

wimmern ell. hjemlig dannelse; lydord; i rigs-

spr. især tD) udstøde dæmpede klagende, pi-

bende lyde; klynke; jamre (sagte); smaa-
pibe (som børn, hunde(hvalpe)). *nu er du

40 en graanet Kone . .
|
Og nu er din Sjæl

som en vimrende Tone. JVJens.Di.41. (hun)
kunde . . ikke holde ud at sidde og høre

paa den gamles vimrende Klager.AndNx.
PE.IY96. Uslinge, der vimrede, fordi de

skulde betale 70.000 Kroner . . deres sidste

Penge. FrPoulsen.MD.173.
Vimre-hale, en. (til II. vimre; l.br.)

dikkende, logrende hale. de laadne Lam med
deres Vimrehaler. Elkjær. (Moderne da.Prosa.

50 (1930).69). jf. (som fingeret hundenavn)
Yim.m.eih.ajle.JLocher.Vimmerhale.(1930).5.

I. Tims, en ell. et (se ndf.). [vem's]

("Hvims. Feilb.I.705. (en) Vimse (se ndf.)).

flt. d. s. ell. -e(r). (no. dial. kvims, m., for-

virring, ustadig person; til (stammen i) II.

vims (s.d.; jf. dog bet. S); dial. ell. som nor-

vagisme (S&B. Larsen.; i bet. 2.2)) I) rask
bevægelse; snup (III.l); svip (1.2). naar

den ene Arm pludselig bøjedes med et Vims.

60 Rask.Br.I.308. jeg ska' ikke la' mig opholde

der henne — i en Vims har d' Herrer mig igen.

GBehrend.DeEnsommesStræde.(1922).97. jf.:

Han havde . . saadan et lille morsomt Vims
(o: blink) i 0iet.KMich.HY51. 2) om hvad
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der levæger sig ell. levæges rask. 2.1)

redskab, hvormed halmlaand olgn, snos. (en)

Vimse: VfF. i ssg. Baandvimse: Nord-
sjællF.Y.99. 2.2) vims, væver (og rastløs, usta-

dig) person. PNSkovgaard. B. 409. den lille

Vims, han drikker sig . . fuld hver Dag. Rasm
Hans.M. 130. Et trippende Vims af en
Kelner. CHans.F. 72. Feilb. 1.705. UfF. 3)

{egl. vel Hveps (s. d.), omdannet efter let. 2 m.
henblik paa insektets svirrende flugt) hveps.
(en) Vims(e): Flora og Fauna. 1893/ 94. 36
(sjæll.). UfF. II

hertil muligvis (med sa. bet.-

udvikling som I. Grille 2, sml. udtr. som have
bremser ell. fluer i hovedet u. I. Bremse,
I. Flue 1): De klogeste Folk hafver deres

Wimser (o: nykker, fikse ideer) og Svagheder,
vel saa store undertiden, som de enfoldigste.

Gram.(DMag.6R.I.376).
II. Tims, adj. [vem's] (dial. (i bet. 2)

ogs. hvims. MDL.228. Feilb.1.705. jf. Gade-

ordb}397). intk. og adv. d. s. (MRubin.MB.
31. et vims Haandelag.PoL"/8i922.6.sp.4.
LollO.) ell. (sjældnere) -t (et vimst Egern.
Drachm.VN.142. JJnivBl.1.382'(sjæll.)). {no.

dial. vims, jf. oldn. hvimsi, sløv, ligegyldig;

om oprindelsen se IL vimse; jf. vimset)

I) (talespr.) hurtig, rap, livlig og let,

adræt i sine bevægelser; især om levende

væsener af ringe størrelse (smaa mennesker
ell. børn, visse dyr m. m.), som færdes vævert,

travlt, geskæftigt (med smaa, trippende skridt)

hid og did. *Som Konen i et Huus, naar
Naboe -Væggen brænder,

|
Vims (Bagges.

ComF.155: Geskæftige flyver om fra et til

andet Sted . .
|
og ønsker sexten Hænder

. . 1 Og leder efter Mt. Bagges.DY.1.166. *Som
vimse, vevre Rotter

|
De listefulde Smaa

(o: alferne) \
Foer ixem.Winth.ND.lOl. Der

løb saa vims (HCAnd.SS.XIII.308: vimse;
nogle store Fiirbeen i Sprækkerne paa et

gammelt Træ. HCAnd.NyeEventyr.1,3.(1845).
3. (en) lille Tyksak, vims og væver, skøndt
han var saa tyk. JPJac.II.381. *Me8ter Gert
han er vims som en Yind. PrAndersen.Ple-
bejerviser.(1925).25. vims som et egern (Jør-

genNiels.D.112), en reje (MH.I.lll), en
wipstiært (Nans.HU.155) , en ørentvist (Krist.

Ordspr.385). || i særlige forb. m. præp. (især

paa;. Captainen dækkede Bord . . han var
meget vims paa Yin^ene. Cit.l848.(Rigmor
Bendix.CarloDalgas.(1901).93). (være) vims
paa sokkerne (sokken), i sokkerne, se Sok
2.4.

II
i videre (uegl. ell. billedl.) anv., om

genstande ell. forhold. *Thi feier med hans
(o: en dygtig læges) Roes det vimse Rygte

|

Saaledes hele Landet ora.TBruun.ST.189.
(pigerne har) ikke Hat paa, men høist en
lille vims Kappe. Zier/c./.SSi. om legemsdele

som fødder, hænder: det er vanskeligt at af-

giøre om . . hans (o: en jødisk kræmmers)
rappe Been, eller hans vimse Hænder ere i

fuldest Årheide. Bagges.L.II.125. *flittig og
vims er den lillebitte Fod,

|
Den dreier

Rokkehjulet. Winth.D.(1828).107. 2)Jnu sj.

XXVI. Eentrykt "/. 1952

i rigsspr., jf.: „dagl. Tale." D&H.) svimmel;
forvirret; tummelumsk; ør; bims. Han
var ikke kløgtig før, men nu er han aldeles

vims, han gaaer melankolsk rundt og sukker.

ARecke.EnOldgesell.(1860).65. Man blev helt

„vims" af at høre paa de Tal, som han
remsede O'p. B.T.^/il934.6.sp.l. især i forb.

(blive, være) vims i det (CollO.) ell. vims
i hovedet: Nu skulde Hr. B. oplyse hende —

10 for, som hun sagde, nu var hun selv reent

vims i llo\edet.HCAnd.AV.261. (hun) kunde
ligge og spekulere saa længe, at hun blev
helt vims i Rovedet. EmilRasm.EnHeltinde.
(1929).ll. MDL. Feilb.I.705. (sj.) i forb. m.
paa: Alle disse forskjellige . . Domme (over

kunstværket) havde gjort ham (o: kunstneren)

vims paa det Hele. Han havde begjmdt at

makke paa sit Axheide.Bergs.PP.130.
I. Vimse, en. se LVims.

20 II. vimse, v. ['vemsa] (nu kun dial.

hvimse. Argus.l771.Nr.39.3. Feilb.1.705.III.

1057. IV. 231. jf. Gadeordb.'). -ede ell. (nu
sj., jf. dog Feilb.) -te (Uglen.^*/sl857.7.sp.2).

{ænyd. i ssg. omhvimse, løbe omkring (Kingo.

SS.III.218), glda. vymssæ, sv. dial. vimsa,
svinge; opr. foreligger dels 1. en form med v-:

no. vimse (no. dial. vimsaj, jf. sideformer

som no. dial. vinsa, rykke, flytte, vimse,

vamsa, vimse, vansa, flakke om, dels 2. en
30 form med hv-: sv. dial. hvimsa, gvimsa,

tumle, være forvirret, no. dial. kvimsa, vimse,

tumle omkring, afl. af no. dial. kvima (gvima),

vimse, have nykker, fjase, isl. hvima, se sig

sky, nysgerrigt om, bevæge sig hid og did;

jf. II. vimle, Vimmel, vimpe, II. vimre,
I. Vims, II. vims, vimte, visme, fimse 2 og

da. dial. yimsle, logre (UfF.)) f) (talespr.)

bevæge sig livligt, vævert, hurtigt, fær-
des (smaaløbende, trippende) hid og did,

40 frem og tilbage (paa en rastløs, stundesløs

ell. geskæftig maade); (uden for forb. komme
vimsende ell. vbs. Vimsenj især i forb. som
vimse af sted, om(kring), rundt, ud og
ind olgn. *den unge Brud vil om i Huset
vimse.Prahl.ST.II.172. hvad er Frugten af

hans (o: en hofmands) stundesløse Vim-
sen? Rahb.Tilsk.1791. 254. det lille Utyske
(o: egernet), der bestandig vimser op og ned.

Grundtv.BrS.62. *(havet) hvor Fisken vim-
50 ser og hvor Ej-abben kravler. Drac/iw. C7Z).

168. En Flok Halemejser vimser om i Bir-

kene. ZeppeKn.FM.65. upers.: det vimser i

Skovbunden . . Musene smutter over Veje

og ned under Løvet. BerlTid.^''/d934.Sønd.5.

sp.4.
II

(især O, 1. br.) om ting ell. forhold.

Simon Levis store Næse . . løftede sig op
imod ham, medens de smaa sorte Øjnes
Blik hurtig vimsede over hans Ansigt.

Goldschm.V11.248. Tiden vimser saa skræk-
60 kelig gesvindt &i?,ted.Pont.FL.449.

\\
(sj.)

m. obj. ell. refl., i udtr. for, at noget foregaar

med lethed og raskhed. Han aabnede en Dør,

men ikke som vi vimser vore moderne Døre
op, nej med et lille Skulderstød til Hjælp.

102



1619 Timset Tin 1620

KLars.PT.20. Bøgen (har) vimset sig i

Vejret og stjaalet Lys og Sol fra Egen.
PoVyil927.3.sp.l. 2) (sml. gimse, kimse 1;

nu kun dial.) rokke, svinge, svaje med en

legemsdel; især i udtr. for at svinge med halen,

logre. Noget efter stod Hunden op, og vim-
sede for ham, for at blive udla^dt. LSmith.

DN.169. Feilb. talem.: Sig, om det er hun-
den, der gjøer, eller halen, der \imser. Krist.

Ordspr.125. UfF. || ofte i forb. m. med. i'o

hvimse med hoyeået. Feilb. 1.705 (om men-
nesker, heste), navnlig (jf. u. vimte slutn.) i

forb. vimse med halen: See! hvor (ræven)

hvimser med Halen i Støvet, at man ey
skal see dens Si[)or.Argus.l771.Nr.39.3. alle

fmwse^Børnene . . vimsede med Halerne.

[KHWith.JLæsning forBørn.(1866).43. UfF.
billedl.: Han har gaaet og vimset med Halen
(o: været servilt høflig, forekommende). Lind-

skovHans.NH.256.
vims«'t, adj. ['vemsai] (nu næppe br.

vimsig (jf. dog bornh. vimsner. BornhOS.)).
{no. vimset, jf. no. dial. kvimsen, kvimsutt,

SV. dial. hvirasen, gvimsen, ør, eng. whimsey,
lunefuld, sær; til (stammen i) II. vims; sj. i

rigsspr.) I) vims (II.l); geskæftig. Eva strøg

utaalmodig over Ansigtet for at flytte hans
Blik som en vimset Fine. LisElkjær.Jeg tror

ikkepaaJer!(1939).114. en vimsig og kry-

bende Mand. Cit. 1809. (Personalhist T. 1916. 30

286). 2) forvirret. BornhOS. Vims-hed, en.

(af II. vims ; 1. br., jf.: „Sjeld."Levin.^ raskhed;

geskæftighed. (hun) viiste og forklarede mig
alting . . med en usigelig Vimshed: Rhin-
broen, Klemha,sel. Bagges.Sønd.l2. Oversk.L.

178. Prokuratoren (trippede) med befippet

Vimshed om i HwsGt.Schand.F.343. Søiberg.

SR.93. vimsig. adj. se vimset.

vimte. V. (ogs. vimpte, hvimte, se ndf.).

(formen (h)vimte afl,. af det u. II. vimse 40

nævnte isl. hvima, formen vimpte af vimpe
(delvis er p-ei dog maaske blot indskud); sa.

ord er sandsynligvis (jf. u. hentej ænyd. og

jy. (h)vin te, løbe om, ell. (om hest): slaa bag-

op (Kalk.II.324. Rostgaard.Lex.V75b. Moth.
V207. VSO.II.687. Feilb.I.706); nu næppe
br.) bevæge sig rask (og planløst, hid og did);

vimse. Moth.V183. jf. VSO. *(dyret) spiller

og vimpter vel længe: Med Magt
|
Omsider

dog snæris og tanges. Sort.HS.Hl.^ smst.F2.f so

snedig sleedsk Forførerslangen vimpter
[

Omkring hans Ylskte.Rahb.Skuesp.1.170. jf.

billedl.: Øieblikke, da vel endnu frygteligere

Lyn (o: end under et tordenvejr, jeg oplevede

som barn) Slag i Slag vimptede over min
Isse. sa.E.1.264. hvimte: Moth.H345. Krigs-

luen hvimtede hen ad vore Grssndser. Rahb.
Tilsk.1801.30. jf. II. vimse 2: *Hans Lokke-
Fugl i Buur da hvimter med sin Hale.

LThura.SA.47.
Vin. en ell. (nu kun dial.) et (Feilb. sml.

V. Brændevin og forb. m. attrib. ord af intk.

(angivende mængde) som: alt Viin pletter,

Holb.Vgs.(1731).II.17. noget men ikke me-

get Yun.Syltebog.(1800).23. DgF.V, 1.337. tør

det vin af bordet! I samt Høysg.AG.38).
[vi^n] Høysg.AG.38. flt. (i bet. 1, om forsk,

sorter) -e ell. (nu ikke i rigsspr.) -er (Holb.
Hex.III.8. sa.Pants.1.4. Nord Brun.D. 247).
(glda. æda. win, fk. (m.) og intk. (Kalk.IV.
826. Brøndum-Nielsen.GG.III.275), sv. vin,

n., no. vin, m. (dial. ogs. n.), oldn. vin, n.,

eng. wine i bet. 1, vine i bet. 2, ty. wein, got.

wein; fra lat. yinnm (mlat. ogs. vinus^; besl.

m. gr. olnos (bet. 1), oiné (bet. 2); af uvis

oprindelse; jf. Vigne, Vignet, vinig)

I) (jf. Drue 3) drik bestaaende af den
gærede saft af vindruer; druevin; drue-
saft (2); i videre anv. dels om (den gærede)

saft af andre sukkerholdige (plante)produkter

(som forsk, frugter, safter i stængler olgn. ell.

mælk; jf. OpfB.^V1.158. Nytteplanter.303
samt Birke-, Daddel-, Frugtvin ofl.), dels

(uden for ssgr. navnlig talespr.) om alko-

holiske drikke fremstillet ad anden vej, fx. ved

destillation: jeg svælgede i . . „Vin" o: svensk
Banko, men Kjøbmanden kaldte det Vin.

Cit. 1864. (Chr Bredsdorff . Paa Feltfod. (1889).
211). Fru A. fik altid Vin i den gale Hals,

men lod sig skænke Glasset fuldt for ikke

at skuffe Drengen (o: sin søn), naar hans
Perikumsnaps var blevet saa smuk. J.aZ)ons.

S.IO; jf. Bitter-, Brændevin ofl. samt (fagl.)

kunstige vine. Fruent.(1799).III.44. Kun-
stige Vine kalder man Fabrikater af Frugt
eller Brændevine, der sendes i Handelen
under Navn af Yin. OpfB.^VI.177. VSO.
I.i) i al olm. Vin glæder et Menneskes Hjerte.

Ps.104.15. *Mig har Krigslyd og Vinen og
Elskov

I

Altid mægtig ioxtry\\et.Ew.(1914).

111.229. der var et godt Bord og 8te Slags

Yine.HCAnd.BC.1.268. *Skænk mig Vin i

dybe Skaaler,
|
drikke vil jeg, til jeg dør.

Drachm.F.II.36. vine og spirituosa, se Spi-

rituosa. Johannes den Døber . . hverken aad
Brød, ei heller drak Ynn.Luc.7.33. naar
jeg drikker Viin, saa bliver jeg altid søvnig.

Hostr.SpT.IY5. *kommer han (o: sømanden)
til Syden, han drikker Viin med meer.

ARecke.P.25. || i sammenligning, (vinden) blæ-

ste hendes søde Aande tilbage — jeg slugte

den som Yiin. Blich.(1920). VII. 16. *Vor
Sommer vil vi lagre

|
som Vin til Vinter-

brug. ITolIsiein.MM. i 07. Hun sendte ham et

Smil, et Ungpigesmil, der gik ham til Ho-
vedet som Yin.JørgenNiels.D.31.

\\
gøre ell.

vende vand til vin olgn. (efter det Joh.

4.46 omtalte mirakel). *Med det (o: ordet)

der skabes Viin af Yand. Grundtv.SS.11.399.
smst.III.122. Det er ligesaa stort Mirakel

som at vende Vin til Ya.nd.KMich.Mors
Øjne.(1940).59. Feilb.111.1000. \\ anv. ved

symbolske handlinger, ritualer. De skulle ikke

udøse Viin til Drikoffer for Herren. Hos.9.4.

salt og vin, se I. Salt 1.2. spec. (jf. Kirke-,

Messe-, Præstevinj om altervin: Hvilken

Præst sig i Naderens Sacramentis Forrettelse

Uagtsom og Utilbørlig forholder, og Vinen



1621 Vin Vin- 1622

for (o: før) Brødet uddeeler.Z)L.2—ii—22.

*KomI drik mit (o: Jesu) eget Blod i Viin,
|

Thi jeg er din, og du est min. Brors.151.

Vederkvæg mig, Frelser min!
|
Med dit

Blods den dyre Yin.Grundtv.SS.IV.236. Røse.

MD.35. Feilb.III.1066. se ogs. I. Brød l.i,

lY under 8. || i forb. m. størrelsesbestem-

melse som udtr. for, hvor meget af drikken

der er til stede ell. nydes, et anker, bæger,

fad, en kande vin osv.; spec: en Flaske
(1931: Dunk; Viin.2S'am.2(?.3. Oehl.XlV.226.

drikke en halv Flaske Y'xn.HansTMunk.Vin-
hogen.(1941).7. et Glas Yiin. Holb.JJBet.aS.r

Ew.(1914).IV269. Et godt Glas Yin. Peter

Bourgogne.(bogtitel.l935). et stille glas vin,

se II. stille 4.4. fw. af: *en Slurk af Viin.

PoulPed.DP.(1937).80. \\ i udtr. for at nyde
vinen svag, med maadehold, ell. drikke vin til

overmaal; ogs. om virkninger af vindrikning.

nippe til vinen
j
blande, komme vand i

vin olgn.: Moth.V184. vAph.(1764). (i old-

tiden) blandede (man) Vinen med Vand
og holdt den for at være en Dranker, der

drak ublandetViin. Funke.(1801).II.586. Soph
Mull.VO.534. — disse rave af Viin og ere

forvildede af stærk Drik. Es.28.7. være druk-

ken af Vin. D&H. være henfalden (vAph.

(1764)), hengiven (Tit.2.3(1907: forfaldnej.

vAph.(1759)) til vin, slaa sig til vinen
(se III. slaa 26.3^. vinen gaar (løber, sti-

ger) i ell. til hovedet, se Hoved 2.4 og 9.

— vin løs(n)er tungen, se I. Tunge 3.4 (og

S&B.). 1.2) (især fagl.) m. angivelse af sort,

tilstand ell. tilberedelsesmaade; jf. ssgr. som
Bord-, Dessert-, Hvid-, Rød-, Ungvin ofl,.

samt (med., apot.) betegnelser for vine tilsat

forsk, stoffer, som Bræk-, Jærn-, Krydder-,
Lakser-, Nellike-, Staal-, Urtevin m. fl. ||

i forb. m. adj. ell. part. medicinske Vine.

Tychsen. A. II. 624. lette (se III. let 2.4^,

milde (se mild S.s), smaa (se smaa 3.2),

svage (S&B.), tynde (Amberg.) ell. store

(se stor 4.5), stærke (se stærk 6.2^, svære
(se II. svær 2.4^, ædle (Moth.A24. Kierk.

VI.25. Juleroser.1935.31) vine; blank (se

blank 1), hvid (se u. Hvidvin^, rød (se

IV rød b) vin; gammel, hed (III.4), mous-
serende, sød vin, se II. gammel 2.4 osv.;

fransk, rinsk, ungarsk vin, jf. III. fransk 2

osv. 1.3) i ordspr. og talem. (kun de vigtigste

er anført; se i øvrigt Mau.ll665ff. samt u.

Krans 2.6, II. prøve l.\). gamle venner og
gamle vine er de bedste, se II. gammel 2.4.

komme ny vin paa gamle læderflasker, se

Læderflaske, sml.: Menuetten, i hvis gamle
Former Gade har heldt sin unge Vin. Brandes.
XIII.375. naar vinen gaar ind, gaar
forstanden (ell. yiddet. Moth. VI85) ud
(sml. lign. talem. u. Øl): vAph.(1764). Vi-

nen var gaaet ind og Forstanden ndi.HCAnd.
(1919).III.20. Spektakler, naar Punschen og
Vinen gik ind og Forstanden ud. HCALund.
St.1.66. jf.: vinen af kanden, forstanden
af panden, if0^.7254. 1.4) billedl.

||
(iron.)

om drikkevand, se Gaase-, Gasevin samt
Bom.S.78.

II
navnlig (CP) om hvad der virker

vederkvægende ell. begejstrende; ogs. (jf. u.

Malurtvin; især bibl.) i udtr. for, at gud,

skæbnen beskikker en ubehageligheder, mod-
gang, rækker en et sorgens bæger, tag Bægeret
med denne Vredens Viin af min (o: guds)
Haand, og giv alle Folkene . . at drikke
af den. Jer.25.25. Vel fortjent er Musikken

10 kaldet „Sjælens Yiin". Blich.(1920).XVIII.

181. *Mindets berusende Yiin. PalM.(1909).
1.221. *af dine læbers bæger

|
vil jeg

drikke elskovs vin. Østrup.Højsangen.(1900).

59. Stemningen er den af „Gæsteværelse
paa Landet" med alt hvad den indebærer.
Det er en Vin for Sjælen. JacPaludan.L.68.

2) ^ om planter af vinrankefamilien (Vi-
taceæ); spec. om arten Vitis vinifera L. (ægte
vin. Drachm.EO.96. HavebrL.* 11.1120), af

20 hvis (modne) frugter vin (1) tilberedes; vin-
plante; vinstok; ogs. (i forb. som høste
vin. TBaden. Suppl. 29. 5Mos.24.21 (1931))
om vindruer. Seidelin.175. *Dalen med Rui-
nen,

I

Og Haverne med Yinen. Bødt.SamlD.
89. Imod Syd var alle de gamle Huse be-

klædte med Vin, der bar de tunge Drue-
klaser som fyldige, gyldne Ornamenter.
SMich.Dø.68. plante, dyrke, avle . . Viin.

VSO.
II
om individer af andre slægter, rus-

so sis k vin, stueplanten Cissus antarctica Benth.

Ole Olsen. Husmoderens Blomsterbog. (1940). 19.

vild vin, især: Parthenocissus quinquefolia
(der ofte beklæder mure olgn.). Moth.V173.
Stuehuset . . med vild Vin op ad Murene.
Schand.F.135. Nytteplanter.299.

Vin-, i ssgr. ['vi'n-; i særlig alm. ssgr.

som Vin-drue, -flaske, -kælder ogs. (talespr.)

'vin-] (f Vine-, se Vindrik 1, jf. ogs. Vine-
kram. (Sori.Poei.75;. af Vin, navnlig (hvor

40 intet andet angives) i bet. 1 ; foruden de ndf.

behandlede tillige i talrige letforstaaelige ell.

mere tilfældige ssgr., bl. a. Vin-aar (et godt,

slet vinaar), -afgift, -aftapning, -agent, -art,

-auktion, -behandling, -beholder, -beredning,

-beskatning, -blander, -bolle (jf. I. Bolle),

-budding, -by, -distrikt, -drikken(de), -drik-

ning, -duft, -dunk, -elsker, -fabrik(ation),

-farve, -farvning, -firma, -forbrug, -forfal-

sker, -forfalskning, -forraad, -forretning,

50 -fustage, -fyldt, -gelé, -gilde, -glad, -gros-

serer, -grums, -hævert, -import, -kar, -ka-

raffel (se Karaffel;, -knejpe (se 1. Knej-
pe;, -koldskaal (jf. -suppe;, -krukke, -krus,

-kræm, -kulør (se Kulør 2.2;, -kyndig(hed),

-kær, -køb(mand), -lager, -lagring, -liste

(jf. -kort;, -lugt, -læder (se II. Læder 2;

jf. -flaske;, -maal, -mask, -mjød, -monopol,
-mos (jf. I. Mos slutn.) , -mærke (jf. II.

Mærke 7.2;, -offer, -oplag, -pastil (o: pastil

60 m. vinsmag), -plet(tet), -pokal, -pris, -pro-

ducent, -producerende, -produktion, -prop,

(en) -prøve, -punch, -regning, -rejsende

(o: -agent;, -restaurant, -salg, -sjat, -skat,

-smag, (en) -sort, -sovs, -tilberedning, -told,
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-type, -tørst, -udsalg, -ydende, -ør. || til

Vin 2: Vin-avl, -avlende, -avler, -avling,

-blomstring, -dyrkende, -djrrker, -dyrkning,

-egn, -espalier, -familie, -fest, -gods(ejer),

-hakke, -mark (jf. -land 1), -meldug (jf. Vin-

stokmeldug^, -omkranset, -omraade, -plan-

tage, -plantning, -presning, -rig, -stage (jf.

-pæl); -stamme, -sygdom, -aand, en. I) (jf.

-gud ; sj.) overnaturligt væsen, guddom knyttet

til vinen, jeg (o: vinguden, Bacchus) er selv lo

saa ked af at høre mit Navn i eders Drikke-
viser, uden Tanke om en levende Vinaand.
Ing.EF.ni.116. 2) (jf. -alkohol, -sprit og

-aandig samt Aand 8; fordanskning af Vin-

gejst; især fagl.) (ren) alkohol (l.i); Spiritus

vini. Eilsch.Term.43. De havde ofte seet de
i Viinaand opbevarede menneskelige Smaa-
ska,hTimgeT.Sibl).Aa.I.213. (der gik) Ild i den
Vinaand, som var i Onkels Lampe. Berg's.

GF.I.55. 64 Potter absolut Ym&sniå. MøllH. 20

VI.246 (jf. u. absolut i;. VareL.'I.SO. i bil-

ledl. udtr.: (hendes hrev) kom til Otto som
en lille Lue til et Fad med Vinaand: den
tænder . . det Hele er et Flammehav. Gold-

schm.IY313. Rubow.Reflexioner.(1942).116.
\\

hertil: Vinaand- ell. (nu især) Vinaands-
blanding, -damp, -flamme (jf. Spritflam-

me^, -gæring (jf. Spritgæringj, -lampe (jf.

Spirituslampe^, -mængde, -termometer (jf.

Spiritustermometer^ (se bl. a. MøllH. VI. 30

245 f. VSO.) samt vinaand-holdig (SMJørg.
OrgamskChemi.(1880).231. VSO.). -aan-
dig, adj. (kem.) alkoholisk; dels om opløs-

ning: hvis opløsningsmiddel er vinaand (2).

(kloriderne) spaltes ved Kogning med vin-

aandig Kaliopløsning. SMJørg.Organisk Che-
mi.(1880).120. PharmDan.(1933).55. dels om
gæring: som frembringer vinaand (2). Med-
delelserfraCarlsbergLaboratoriet.I. (1882). 112.

-agtis, adj. som (i smag) minder om, ligner 40

vin. Moth.V185. De røde Calviller smage
vimsigtig.vAph.Nath.1.45. En af Solbær til-

beredet viinagtig Drik (0: solbærvin).VSO.
VI.640.

II t De sammensatte destillerede

Vande kaldes ogsaa viinagtige eller spiri-

tuøse Vande (Aquæ vinosæ s. spirituosæ).

Tychsen. A. 11.646. VareL. (1807). III. 330.

-alkohol, en. (nu sj.) vinaand (2). Nord
ConvLex.V.722. -anker, et. anker med ell.

til vin. Moth.V185. MO. Drachm.DD.90. so

-bakke, en. I) bakke til vinglas, vinser-

vice. 2) (jf. -kasse, -kiste; til Vin 2; gart.,

især foræld.) bakke (se IL Bakke sp.l056**),

kulturrum til vindyrkning. FJCJensen.Frugt-
og Kjøkkenhave -Dyrkning. (1845). 145. Have-
brL.*II.1097. -begroet, part. adj. (jf.

-groet; til Vin 2; 1. br.) vin(be)klædt. *Falerns
den Viin-begroede ToTp. Steners.Poes.l6. -be-
klædt, part. adj. (til Vin 2; jf. -begroet;

nu sj.) vinklædt. viinbeklædte Bjerghøie. eo

Eolst.lJH.216. Larsen, -besætning, en.

(jf. Besætning l.i; især fagl.) vinservice.

Vinbesætning m. Guldkant. Po?."/iol950.i4.

sp.7. -bevokset, part. adj. (jf. -begroet;

til Vin 2; mindre hr.).Mantzius.MF.174.
-bjerg, et. {ænyd. d. s.; jf. -høj; til

Vin (l-)2) bjerg(skraaning), hvor der dyrkes
vin; vingaard, -have anlagt op ad en bjerg-

side. Holb.Herod.375. * Reisens Maal, det høie
Viinbjerg,

|
Af en Steenmuur sluttet inde.

PalM.V1.220. Marker og Vinbjerge (1871:
Viingaarde;. 4Mos.l6.14(1931). -bjerg-
snegl, en. (jf. Vingaards-mand 2, -snegl

og Vin-, Voldsnegl ; zool.) den store skalbærende
landsnegl Helix pomatia L. Larsen.* (1888).
DanmFauna.X.116. jf. f: Viinberg- og
andre Snekkers naturlige Historie. LTid.
1736.41. O -blaa, adj. {gengivelse af gr.

(Homer) oinops, vinlignende) vist kun om
hav, bølge: af en klar (dyb)blaa farve, som
naar himlen spejles. *de viinblaae Bølger.

PMøll.(1855).I.232. Wilst.ll.I.v.350. Katte-
gattets Bølger bleve køligt vinblaa.JSawd.F.
180. -blad, et. {ænyd. d.s.; til Vin 2; jf.

-løv og -drue-blad) blad paa en vinplante.

Moth.V185. vilde Vinblade. G^eLGD.222. Me-
lonkurven pyntes med vinblade . . i høstfar-

ver. PoZ.''/s295i.25.sp.6. i ornamentik: Danm
Kirker.III.1564. \\ hertil: Viinbladet Bom-
uldsbusk, Gossypium vitifolium.Manw/ad.
(1872).2. -bladlns, en. (til Vin 2; zool, 1.

br.) vinlus. VSO. -bod, en. (ænyd. vinboe ; nu
sj. (om da. forhold)) bod, hvor vin forhandles

ell. (næsten kun) udskænkes. Værten (op-

holder sig) udenfor sin Vinbod, Røse.MD.140.

SaVXXI.570. -bo: Moth.V185. -bog, en.

bog angaaende vin (m. omtale af sorter, be-

handling osv.). Vinbog for Fremstilling af

Vin af danske Fru^er.AugHolm. (bogtitel.

1932). II
(især 4>j regnskabsbog over den

(i messen) nydte vin. Tidsskr.f.Søvæsen.l921.

220. -bonde, en. (jf. Vin (l-)2; om udenl.

forhold) vindyrkende bonde, (i Rhinegnen)
hvor Viinbonden enten eier sin Viingaard eller

har den i Fæste. Moli.Reise.I.173. AaDons.
DU.188. -bæger, et. bæger til at drikke

vin af. Holb.Herod.275. en geskæftig Mund-
skjenk sørgede for at fylde Vinbægrene.
Ing. EM. 1.192. Isak Din. FF. 229. -bælg,
en. I) (ænyd. (best. f.) wijnbellen; til Vin
2; nu sj.) vindruens skal; druebælg. Funke.
(1801). III. reg. VareL. (1807). III. 321. 2)
(oldn. vinbelgr; jf. I. Bælg 2; sj.) vinsæk.

VilhAnd.BT.39. -bær, et. I) (æda.d.s.
(Harp.Kr.60.64), ældre sv. vinbår, oldn. vin-

ber, got. weinabasi; foræld.) vindrue (2). Moth.
V186. Tode.NH.91. *Da suged som et Kys
han

I

Saft af et Viinbær ind. Aarestr.SS.V
273.VilhAnd.L.II.66. \\ hertil bl.a. Vinbær-
klase, -træ (0: vinstok, vintræ. CFrim.Poet.58.

D&H.). 2) (jf. SV. vinbår, ribs, no. vinbær,

ribs (ell. solbær); især talespr.) om forsk,

(særlig søde, klare, saftfulde) bær m. vinagtig

smag; om kirsebærsort: JTusch.185. spec. (jf.

Vinribs og D&H.) om varieteter af ribs, Ribes

rubrum L.: (af ribs) gives Afarter med hvide

og ansigtsfarvede Bær (Viinbær). ZieZsew.

FLN.II.71. jf. JTusch.334(sdjy.). -bærme.
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en. (jf. -drank og I. Druj lærme, der udskil-

les under vinens gæring i fadet. Moth.V186.
VareL.(1807).IIL316. Dalen bugner af Vin-

ranker, og hele Byen lugter surt af Vin-

bærme. -Sc;iand.0.7/.2«4. FrPoulsen.RK.172.
I. Vind, en. [ven'] flt. -e ell. f -er

(Holb.Hh.II.299). gi. (i rigsspr. ubrugelig)

bøjningsform (egl. dat. ent.) Tinde (se u.

II. hakke 4.3. jf.: komme i vinde, komme i

godt humør. UfF.). {glda. wind (Brandt.RD. lo

1.308) (sml. æda. stednavn Windum. KHald.
Stednavne paa -um. (1942). 106) , sv. no. vind,

oldn. vindr, vind, luft, (livs)aande, eng., ty.

wind, got. winds; sa. ord som lat. ventus,

vind (jf. Ventil^; opr. præs. part. af et ver-

bum m. bet. „blæse" (se 1. vajej; sml. V vinde,

I. vindig
II

i æda. og glda. foretrækkes (i bet.

1) det ensbetydende Vejr (2), der er næsten ene-

raadende endnu i bibel-overs. 1740 (Yind fore-

kommer her if. EEwald.Den BibelskeConcor- 20

dantz.II,2.(1749).942 kun 3 gange), mens
overs. 1819 af Nye Testamente (if. Levinsen.

Verbal-Concordants.(1856).964) har Vind (ca.)

10 gange)

I) (jf. Luft 1) en (af trykforskelle i atmo-
sfæren fremkaldt) bevægelse i de nedre
luftlag, hvorved luftmasser strømmer
fra et sted til et andet (i visse tilfælde

ogs. om vindretning); dels om støt, jævn
bevægelse (jf. Med-, Mod-, Passatvind ofl.), 30

dels (noget sjældnere) om enkelt (e) vind-

stød, kast (jf. Kaste-, Kave-, Storm-, Stød-
vindj; navnlig om bevægelse, der følger jord-

overfladen (jf. dog forb. vinden er op og ned
(se op 17.3^, Faldvind samt (fagl., spec.

(svæve-)flyv.) Opvind. Svæveflugt (fore-

tages) oftest langs en Skrænt, hvor Vinden
tvinges til Vejrs, hvorved der dannes saa-

kaldte Opvinde.Sal.'XXVI.lOOO. Sportsleks.

11.285) og undertiden m. særlig tanke paa 40

gunstighed, egnethed til et bestemt formaal

(jf. MøUevind^ || Vind bruges (uden karak-
teriserende adj.) i alm. (ikke-fagl.) spr. som
sammenfattende betegnelse for moderate vind-

styrker som Blæst, Brise, Kuling, Luftning,
sjældnere om Orkan, Storm (jf. Stormvind^

11
ordet indgaar i talrige faste forb., som især

tilhører fagsproget (møl., meteorol. ell. navn-
lig A^), og hvoraf kun et udvalg meddeles ndf.

1.1) i al alm. (disse skibe) sejlede vel naar 50

det var Vind, og roede snart naar det var
stille. LMFasting.VT.19. Vinden tog i hen-
des Kai3ihe. HCAnd.(1919).I.96. *Klart over
Mark i Kampens Stund

|
Bar Vinden hans

Kommandoraab. CKMolb.SD.211 (jf. u. bet.

1.8/ *Blæsten klapper kærligt
|
din tynde

Kjole mod Knæet,
(
Vinden tegner varsomt

|

dit unge Skød, der vandrer I jyjens.Z)i.2S.
Det er Skyer med Vind i (o: der giver blæst),

som Havfiskerne siger. ErlKrist.(Pol."^»1937. éo

IS.sp.S). ca. 10 m Vind (o: med en hastighed

af ca.lO sekundmeter). MaskinbogLandm.248.
en haandfuld, hatfuld vind, se Ilaandfuld,

Hatfuld (og jf. u. Møllehat/ kvart af vinden,

se I. Kvart 2.1. en kraftig osv. vind af (jf.

af 1.2; ell. fra (VSO.) nordvest 1 yderst
sjælden . . drives godt Fiskeri med Vinden af

den Kant. Fiskeritidende.1887.394. || i forb.

m. adv. Vind agterind. SøLex.(1808). vinden
(er) stik imod, tværs, se III. stik I.2, tværs
1.1.

II
i udtr. for vindstille. *nu var Veiret

stille, der hørtes ingen Yind. Søtoft.Panth.85.
*Den lune Luft laa stille, uden Vind. Jørgr.

BR.55. jf. bet. 1.3: der rører sig ikke en vind,

se III. røre 7.2. || i (sideordnet) forb. m. andre
subst. (der betegner naturgenstande, -foreteelser).

*Noahs Ark, for Storm og Vind,
| Som et

Vrag hist flyder. PAHeib.(Lommebog f.Histo-

rie og Selskabelighed. (1795).118). Vind og Væ-
de (havde) spillet Herre paa Slottet. Pon^Dii.
1.4. sol og vind, se I. Sol 2. vind og vejr-

lig), se Vejr 2.2, I. Vejrlig 2.i og 3 (samt II.

vende 2.e). vind i sejlene, vingerne olgn., se

I. Sejl 1, I. Vinge 2.4 beg. — (ofte styret af
præp., jf. bet. 2) i forb. m. betegnelser for

vandet, havet (især i udtr. for, at et fartøj

er paavirket af ell. prisgivet naturkræfternes

indflydelse): (for, (i)mellem, (i)mod) vind og
strøm, se for sp.l69*', I. ligge 8.1, Strøm
sp.53r\ 532*^, jf. Feilb. baade Vind og
Sø (Chr.VI: været og havet^ ere ham ly-

dige. Marc.4.41. (skibet) dampede rask af-

sted imod Sø og Yind.WCarstensen.Ombord
ogiland.(1878).226. Skibet (ligger) i en Ret-
ning, der . . afviger mere eller mindre fra

Vindretningen; Skibet siges da at ligge

mellem Vind og Sø.Sal.XVni.306. D&H.
*En Sømand har sin Enegang

|
som Fange

paa en 0.
|
Lyt til en simpel Enesang

|

imellem Vind og ^ø\JVJens.VL.114. *Toe
Skibe satte Cours til Asien at fare . .

|
Gid

baade Vind og Vand dem føye hen og
hiem. ChrFlensb.DM.1.86. Matroserne (smur-
te) jakke og benklæder ind i tjære for at

gøre dem modstandsdygtige over for vind
og \B,nd.Yikingen.^/%1951.13.sp.l. Skibet
blev ramt mellem Vind og Vand (0: i

vandgangen). Scheller.MarO. se ogs. Roding.
VI.sp.920 og u. II. Vand 2.2. — (glda. d. s.

(Brandt.RD.I.308); jf. vild og vove u. II.

Vild; nu mindre br.) i forb. vind og vove:
Til Frydesang (gud) vender Graad,

|
Saa

let som Vind og Yove.Grundtv.SS.III.431.
I Mandags Aftes lagde Vind og Vove sig.

Fiskerne fik travlt med at agne deres

B&kkekroge.HjørringAmtstidende.^yial885.2.
sp.l. efter præp. (navnlig for/* *Vi Bølgen
pløje helst med Fred,

| I Kamp med Vind
og Yoye.Grundtv.SS.lV.359. (roret tvinger let

skibet) at holde den lige Linie trods Vind
og Yove. Ooldschm.Hjl.III.92. Plankton 0: et

Samfund af Skabninger, hvis Egenbevægelse
er ringe, og hvis Plads væsentlig bestemmes
af Vind og Yo've.WesenbL.lns.177. Da det
var blikstille, laae vi og drev for Vind
og Yove.VKorfitsen.TO.II.63. VSO. billedl,

i forb. som (lade en, noget) drive (jf. ovf.

1.61), gaa, ligge ell. staa (se ndf.) for vind
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og vove, (lade) skøtte sig selv, gaa paa bedste

heskub, være overladt til sin egen skæbne. Mau.
11.530. Manden og Konen drikke, og Bør-

nene gaa for Vind og Vowe.JBaden.Gram.ldé.
Levin. Tea kunde ikke nænne at lade det

ulykkelige unge Menneske drive „for Vind
og Vove" mod Fordærvelsens Malstrøm.

Bøgh.JT.124. umiddelbart efter Slaget, da
alt laa for Vind og Vove (o: i vild forvirring).

HGBønnelycke.FraBelejringstidenl849.(1899).

15. Det ligger næppe i Tysklands Interesse,

at det britiske Imperium kommer til at

ligge for Vind og Yove.Pol.'/» 1940.1.sp.5.

(jf. II. staa 6.5 og IQ.e) i forb. staa for
vind og vove (undertiden ogs.: holde stand

mod noget ubehageligt). Moth.V196. Min
ugudelige Kone . . løber ud, og lader Huset
staae for Vind og Vove (o: uden tilsyn).

Biehl.(SkYid.V.9) . jeg (turde) ikke gaae ud,

da mit Tøi stod mellem de Andres, for Vind
og \o\e.Grundtv.E.74. VSO.VI.752. jf. og
sp.359'^*^-: *han forsømte før at spise,

drikke, sove,
|
Og al sit andet Gods lod

staae for Ymde-Yowe.ChrFlensb.DM.II.167.

II (jf. u. Hvirvel-, Passat-, Stormvindj i

sammenligning; dels i (især ts) forb. som
med vindens fart, hast: *til sin elskte

Mage
I

Han flyer med Vindens Fart.

PAHeib.Sk.1.357. *(hesten) jog afsted med
Vindens Hast. Kaalund. 124. med Vindens
Hurtighed. Mohr & Nissen. Ty.- da. Ordbog. II.

(1904).881. dels i sammenligningsled styret af

som: *den hvide Baldragt let som Vinden.

Hostr.Int.8. *Jeg sneg mig stille som en

Vind,
I
Paa Scenen ud og ind. Bøgh.11.309.

jf. u. III. let 3.1 og vindlet. især i udtr. for

at bevæge sig hurtigt, i stærk fart: *(fuglen)

smutter væk,
|
Let som en Yind. Bagges.II .52.

Fra Snoren farer Pilen, som en Y'md. Boye.

PS.1.149. *sig Tjen'ren fjerned som en Vind.

PalM.V.316. ellers aner (renerne) Uraad og
er væk som Yinden. KnudAnd.HH.112. ha-
stig, hurtig, rask osv. som vinden (en

vind): Wess!l82. (hingsten) fløi hastig med
ham, som Yinden.Ing.KE.il.68. VSO. Knud
And.HH.108. \\ om enkelt, rent lokal luft-

strøm frembragt ved, at en person ell. ting

bevæger sig, ell. (jf. Trækvind^ ved træk (III.

13.2) olgn. Høysg.S.315 (se II. vifte 5 sluin.).

Krist.Ordspr.nr.10221. gøre vind, se bet.l.i.

jf.: Fartvinden og Hjulene slyngede (spild-

olien) op under Maskinen (under kørselen).

Lokomotiv T.1948.53.sp. 2.

1.2) (jf. u. bet. 4:) i (særlige) forb. m. adj.

ell. præs. part. (som attribut ell. (jf. bet.l.s)

præd.: en østlig, mild osv. vind ell. vinden
er østlig, mild osv.).

|| (jf. I. herske 2.2j i

udtr. for, hvilken vindretning der er den hyp-

pigste, dominerende, den Retning, hvorhen
de fremherskende Vinde \)læse.OpfB.^II.391.

(klitten) „vandrer" i den herskende Vinds
B,etning. USS.DanmGeoU308. jf.: dog blive

sydlige Vinde de herskende. Blich. (1920).
XII.130.

II m. h. t. temperatur- og fugtig-

hedsegenskaber olgn. en fugtig (D&Il.),
hed, kold (Moth.V57. VSO. se ogs. u. bet.

1.3j, lun (se III. lun 3.2^, mild ^*milde Vinde
kruse Søens Yove.Blich.(1920).V11.200. JV
Jens.C.86. talem. (jf. u. Faar 1; sj.): Gud . .

gjør Vinden mild for det klippede Lam.
Corsaren.^"/-! 1841.5), sval (se 1. sval l.ij,

tør (Krist.Ordspr.385. Warm.Bot.lOO) vind;
m. h. t. ubehagelige virkninger paa menne-

10 sker: en barsk (s. d.), bidende (Oehl.XIX.
248), hvas (se hvas 3.iJ, is(n)ende (Gravl.

VF.6), lummer (jf. u. III. lummer 1), raa,

skarp (Hauch.V.90. Kaalund.235. VSO. overf.:

I Hjemmet var der ogsaa skarpe Vinde.
CWeltzer.PSK.78), svi(d)ende vind. || m. h. t.

hastighed, styrke, jf. Smaavind: en af-

flovende (s.d.), aftagende (PoU''/i»1950.

Sønd.8.sp.l), blid, doven, død (Vikingen,

yii 1950. 16. sp.l; sml. II. død 2.5^, flov

20 (se flov 1.4;, laber (D&H.), let ^En let Vind
smeldede med alle de mange ^Xag.ICGott-

lieb.DerudefraIiærensElevskole.(1911) .148) , li-

den (Moth.V197. Robinson.I.12), løj (se II.

løj 2), sagte (se I. sagte I.2), stille (jf. u.

IL stille 1.3^, svag (se svag 6.3j virid; en
frisk (se frisk 2.(i-)2 og I. Knude I.2), fuld

(se fuld b), haard (KnudAnd.HH.63. jf.

haard 4.3 og Haardvind(s)prøvej, stor (se

stor 3.3;, stormende (Oehl.XXI.269), strid

30 (se II. strid 2.2), strygende (se III. stryge

11;, stærk (Holb.Paars.113. Oehl.XXIV.70.

jf. stærk 6.3^ vind. ||
(sml. Lakse-, Land-,

Sommer-, Strand-, Søvind^ m. h. t. vind-
retning, fralands, paalands vind, se disse

ord (jf. Aflands-, PaalandsvindJ. (jf. Nor-
d(en)-. Ost-, Syd(en)-, Sønden-, Vest(en)-,

Øst(en)vind ofl.; ofte m. vaklen ml. smsat. og

usammensat forb.) benævnt efter det verdens-

hjørne, hvorfra den blæser: vinden er norden,

40 nordlig osv., ell. sydlig(e), sønden vind(e)

osv., se II. norden 1, II. sønden 1 osv. (jf.

Hvirvel-, Kællinge-, Svævvindj m. h. t. sta-

dighed ell. (hyppig) skiften retning: en jævn,

periodisk (l.i), staaende (S&B. jf. staa sp.

799*"), stadig (2.2), støt (2) ell. en om-
løbende (se omløbe l.\), omspillende (se

omspille 2), ustadig (1 slutn.) vind, se

jævn (1.3.1) osv.; skiftende vinde, se III.

skifte 2.2. — ofte (jf. Dronninge-, Laarings-

50 vindj i udtr., der spec. tager sigte paa tjenlig-

heden for sejlads; om modvind, ugunstig

vind: daarlig (S&B.), knap, kontrær (l.i),

skral (III.2), spids (IV 2.4), ugunstig (2) vind,

se knap (III.3.2) osv. halv vind, vind der

blæser omtr. vinkelret paa skibets kurs (den

vindretning, ved hvilketi alle sejl kan staa

fulde). Moth.H32. Sal.VIII.388. ofte (jf. bet.

2.3 og i) styret af præp., i udtr. som (gaa,

sejle) for (MO.'^ Drachm.1.289. KnudAnd.
60 HH.206) ell. med (en) halv vind: VSO.

III.L87. Wolfh.MarO.382. overf.: 1. (jf. u.

Vejr 2.1 slutn.; talespr.) løbe, rende ell. (nu
næppe i rigsspr.) sejle (Moth.H32. Feilb.)

for (Moth.H32. Ipsen.LP.162) ell. (nu alm.)
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med (en) halv vind, være mangelfuldt under-

rettet, ikke vide fuld, grundig besked om, hvad
man fortæller, lader gaa videre; løbe med halv

besked, (dronningens) Terner, som fangede

det Par Ord op, løb med en halv Vind, og
meende, hun snakkede i Taaget, just da
hun allersnildest føiede sine Ord. Grundtv.

Saxo.n.219. selv om (Jac.Worm) ofte skyder

over Maalet og render med en halv Vind,

har dog hans Kritik (ofte) været berettiget, lo

CSPet.Litt.994. UfF. 2. fare, gaa, sejle for

ell. med (en) halv vind, (nu næppe br.) være

forstyrret, halvtosset. Mau.1.390.11.232. Moth.
V195. VSO.VI.164. 3. (sj.) gaa med ell.

løbe for (en) halv vind, arbejde med mindsket,

utilstrækkelig kraft; „gaa for halv damp".
Mav.11.530. jf.: I skal , . vide, hvilken

Krafttamp Vorherre er til at kunne tilgive

et sølle, luset Skvat . . Sandelig, det er en
Herre, der ikke løber for en halv Vind. 20

Borregaard.VL.il.114. (jf. MedbørsvindJ om
(god, kraftig) medbør, medvind, der muliggør

at sejle rumskøds ell. fordevind: aaben, agter-

lig (II), drivende (se II. drive 2.2^, føjelig

(3.3), gunstig (2), plat (III.I.2), rum (III.3)

vind, se aaben (4.i) osv. (jf. GodvindJ i forb.

god vind: (han skal) gaae Sejl med første

gode Yind.SøkrigsA.(1752).§164. *Vinden er

god. Alt klart forinden Borde.Oehl.IV219.
Hertil (0: til Norge) blev nu Kursen sat. 30

Vinden var god, men det var stille Vejr.

BornhHaandvEr.51. god vind! (jarg.) som
(afskeds)hilsen (før et forehavende udføres,

især: en rejse paabegyndes): held og lykke!

moer dig godt . . god N'\nd\Skytten.l852.sp.

47. God Vind! er Hjulridernes (0: cyklister-

nes) indbyrdes Hilsen. DÆ^. (gid jeg) var
ung nok til at gøre den Tur med til Italien.

Go Vind, ^ønxnk&\CHans.F.187.
1.3) i (særlige) forb. som subjekt for ver- 40

ber. *hvor Du bider. Du skarpe Vind. Zaa-
lund.235(jf. 1. bide å.i). *jo mere Vinden
slaar,

|
desmer faar Arnen Lue. Aakj.SE.lO.

den Vind giver 'Regn.Bl&T.n.ll27. vinden
bruser, fløjter (se III. fløjte 2.2^, piber (se

II. pibe 4.2), suser (Schand.BS.l; se ogs. u.

II. bruse l.i^, tuder (se III. tude 2.2J. ||

i udtr. for, at der er bevægelse i luftmasserne,

at det ikke er vindstille. *Ud stormer Vin-
den fra Himmelens Torte. Oehl.Digte.(1803). 50

16 (jf. storme 1.2^. vinden kaster, svøber,

vifter, se II. kaste 1.6, III. svøbe 4, II. vifte

2 og 4. som subj. for blæse, se blæse 3.1-2

(og Hjørne 3); desuden kan anføres flg. talem.

og overf. anv. (især talespr.): det (ell. han.
Grundtv. Da. Ordsprog. (1845).nr. 2932. Feilb.)

er, (lige)som vinden blæser (til) olgn.,

det beror paa den rene tilfældighed, vilkaarlig-

hed; om person: han er ustadig, holdningsløs,

lunefuld. *Verden er, som Vinden blæser,
j eo

Smuk og grim og mild og wied.Grundtv.SS.
1.108. Han snakker, ligesom vinden blæser
til. Krist.Ordspr.308. en lyd (0: å), som (vi)

staver med aa, o eller u lisom vinden blæser.

Pol.'*M936.12.sp.6. UfF. vide, hvilken
vej vinden blæser, vide hvad klokken (se

Klokke 3.3^ er slaaet. Saa forstod Styr-

manden, hvad Vej Vinden blæste, og gik

rasende op paa Dækket. Buchh.FD. 95. Vogel-

Jørg.BO.330. i udtr. for at være skrøbelig ell.

sart: *Den fjerde Dag var han en Pind,
|

Ham kunde blæse om en Nind.Bastian. nr.

5.4. der maa ikke blæse (en) vind paa
ham olgn., om person, der pylres om, som
i overdreven grad søges skaanet for enhver

ublid medfart. Hånd kand ikke tåle at

en vind blæB på \\mde.Moth.V196. Herre-
mænds-Fruerne . . holder sig for gode til

at Vinden maae blæse paa dem. Biehl.DQ.
1V.155. VSO. Har Vinden nogen Sinde blæst
paa dig (0: har du haft modgang)? Elkjær.

NT.169. Feilb. (især tS) i udtr. (m. karak-
teriserende adj.) for, at noget er undergivet

en vis paavirkning, at en indstilling, tendens,

holdning er raadende: Fra Lybek blæser en
slem Vind . . jeg har endnu aldrig mærket
noget Godt fra den KdMt.Hauch.il.87. fra

den danske Regering blæste der nu efter-

haanden en mildere Wind. DanmHavebr.743.
en Tidsalder da der blæste en kold Vind
imod den nordiske Samfølelse. Rubow.(Pol.
^/%1942.5.sp.l).

II
i forsk. udtr. for vindret-

ning, vinden føjer os, se IV føje 6.3. som
subj. for bære: Vinden bar over til dem.
Cit.1864. (Chr Bredsdorff. Paa Feltfod. (1889).
219). vinden bærer fra land (VSO.) ell. paa
land ell. 'fra, 'med, 'paa ofl,., se II. bære 7.i,

9.3,5,10. som subj. for komme: Vinden
kommer iorind. Scheller.MarO. der kommer
vind i sejlene, se I. Sejl l.i. se ogs. u. II.

agterlig (og Hjørne S), (jf. ndf.) i forb. m.
staa (se ogs. II. staa I6.1, 17.2 og støt

2): *Vinden stod i Yesten.Hauch.SD.1.252.
Vinden stod østlig. Tidsskr.f. Fiskeri. 1873.
176. vinden staar 'paa, se II. staa 46.3.

som subj. for være (ell. (nu sj.) blive. Om
Aft. blev Vinden til Østers. Cit.l703.(Jens
Sør.11.39). se ogs. u. VI. mod 8). det var
en stærk Blæst og Vinden var fra Tyskernes
Side.Cit.l849.(Allen.BK.305). Vinden er nok
på stuedøren. Krist.Ordspr.385. Feilb. ofte i

udtr. som vinden er nordlig (se bet. I.2), (i)

øst (VSO. Elkjær. HF. 7), paa en sønden
(se I. Sønden 1), ell. hvad ^hvad vej./safc

Din.FF.291. hvor. VSO.) er vinden? Jour-

naler paa (o: over) hvad Vinden hver Dag
. . har været. DL. 4—2—19. See engang,

hvad Vinden er? Sams.11.157. Scheller.MarO.

overf.: Dette var ligesom en udsendt Luft-

ballon, for at se, hvad Vinden va,r. Hjort.

KritLit.II.228. ogs. (nu næppe br.) m. bet.:

hvad er der paa færde? hvad skal det sige?

„Jeg vil hvercken have noget med dig.

Fanden eller Fruentimmer meere at be-

stille." — „Hvad mon Vinden nu er? Vil

.

I saa forlade eders gode Venner paa een-

ga,ng?"JRPaulli.N.57. vinden er (ham) med
ell. (i)mod (se III. med 16, VI. mod 8;. —
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i udtr. for, at vinden ændrer retning: Vin-

den trak sig om i ^^Ø.Vikingen}U1951.11.
sp.l. vinden løber kompasset om ell. rundt,

se Kompas 1. vinden falder østlig (se II.

falde 4:A), gaar vestlig, nordvest, til vest,

om i (elL paa (en). I Dag er Vinden gaaet

om paa en Sydvest. Cit.l864.fKLars.UE.
494). Scheller.MarO.) sydvest (se gaa 6.1

og 29.2), haler (sig) østlig, rummer (sig)

(4), skager (sig) (II.3.2), skraUer (af) (IV2), lo

slaar (IIL64.7) om, spiller ^III.3.i beg.) ell.

springer (2.3) nordlig, (om) i ell. til nord
m. m., se hale (II.2.2) osv. vinden drejer

(sig) (til nord) (se VSO. og dreje 2.2 og 3.2^

ell. vender, vendes (se II. vende 15.2, 18.2^,

vender sig (spec: 180°): Om Morg. vendte
Vinden sig til 'N.Jens Sør.n.29. Børn maa
vel vogte sig for at skele, vrænge eller

„skiære Ansigter" for Løiers Skyld, thi, om
Vinden idetsamme vendte sig, saa kom de 20

altid til at see saaledes nå. Thiele.111.19.
ARecke.lOS. JKamp.DF.183. jf. f: Vinden
vendte sig i et Øyeblik om i et andet Hiørne.

Robinson.1.67. talem.: „bare vinden vilde

vende sig, naar vi skal tilbage!" sagde kæl-

lingen i modvind, se I. Kælling 1.4. overf.,

som udtr. for omslag i situation, stemning
olgn.: jeg skal altsaa . . skaffe Eder en Brud
og staae inde for, at hun behager Eder,

naar I seer hende, og at ikke Vinden imid- 30

lertid vender sig, og I forandrer eders

Ta,nkeT.lng.VS.I.134. Siger du nu Han tU
mig? Jeg mærker, Vinden har vendt sig.

Heib.Poet.1.233. Da han derefter kom op i

Ministeriet, havde Vinden vendt sig. Stavn-

strup.DT.98. — i udtr. for, at vinden gennem
længere tid blæser fra samme kant: Vinden
holder sig i Syden. Blich. (1920). XII. 131.

Vinden syntes at sætte sig fast i det nord-

lige . . E]øTne.StBille.Gal.III.500. (jf. ovf.) 4o

i forb. m. staa: vinden staar støt, se støt 2.

saa længe Vinden blev staaende kunde de
(ikke) komme tilbage igien. Schousbølle.Saxo.

459. Drachm.I.290. \\ i udtr. for opstaaen,
hendøen ell. ændring i hastighed. Vin-

den synes at sagtne. SMich.Den evige Søvn.

(1912). 137. vinden røg op igen. Vikingen.

^Utl950.13.sp.2. vinden frisker (se friske 2),

rejser sig (jf. u. II. rejse 9.3^, tager fat

(igen), paa, til (Scheller. MarO.); vinden 50

falder (af) (jf. II. falde 3.4 og 9.ij, flover

(af), laver (VI), lægger sig (11.17. 3), løjer

(af) (II.2), slækker (af) (I.2), stiller (stilles)

(III.5.2 og 3), stilner (af) (II.I.3), sætter sig

(II.26.5), tager af (II.23.7), se flove (l.i) osv.

1.4) i (særlige) forb. som objekt for verber.

Dagen vilde give Yind. ErlKrist. MM. 152.

forligge sin vind, se forligge 2. købe vind,

se købe 2.i. tabe vinden, se tabe 3.3. tryne
vinden, se II. tryne l.i. oprejse ^*End eo

kunde de (0: troldmændene), som Æolus,
|

Opreyse store Yinde.Reenb.n.72) ell. (nu
tist kun) rejse en vind, se II. rejse 6.3.

i udtr. for at dreje et skib op mod vinden:

knibe, prise (III.3.2), stævne (III.I.2), søge
(2.1) vinden, se knibe (III.2.4) osv. || efter

faa. (ofte m. spec. tanke paa medbør). Skip-
peren . . gaaer til Seyls, saa snart han
iaaex Yind. Høysg.S.240. den Danske (flaade)
havde Modbør . . Imidlertid fik den Danske
Flode Yind. Schousbølle.Saxo.221. vi fik nu
NV Yind. St Bille.Gal.1.101. m. nærmere be-

stemmelse: faa Vinden forind (under en Ven-
ding). >S'cfeeMer.MarO. faa vinden lige i an-
sigtet

i II (jf. III. fange 2.3 og vindfangende^
i forb. fange vind(en). For at kunde fange
Vinden er den øverste Deel af Kuldseilet
forsynet med en fiirkantet Aabning paa
Siden.Funeh.MarO.il.83. *Du hærgende Ild

. .
I

fang Vind, flagr vide. Gjel.Br.259. en
Trane, der løber langs med Jorden for at
fange Vinden og komme paa Vingerne.
Isak Din. FF. 396.

\\ (jf. Vindflækker; sml.

forb. kløve vinden. Feilb.(u. vindkløvej; jarg.,

gldgs.) som obj. for flække. Klods-Hans.
1907/08.753. flække vind, gaa sig en rask
spadseretur (op imod vinden). Ordi^S. vi
flækker ikke vind, (forvrøvlet) mundheld
(visestump): „Vi flækker ikke Vind" hen-
tyder til den fulde Mand, der flækker Vinden,
idet han dingler h.]em.FrGraae.Københavner-
Minder.(1929).16. Vogel-Jørg.BO.605.

\\
gø-

re (ell. skabe. Holb.Paars.137) vind, (nu
1. br. i rigsspr.) bevæge luften stærkt, frem-
bringe luftstrømninger (fx. ved rask bevæ-

gelse). *Paa Skorsteensilden de giorde Vind
|

Med pustende Blæsebælge. Oe/ii!.ZZ/Z.i35.

Det aabne Vindu aander Duft . .
|
En

Spurv i Karmen buldrer ind,
|

. . og gør
med Vingen Yind. JVJens.Aa.28. Feilb. spec.

(i overtroen): skaffe (gunstig) vind ved trold-

domskunster. *(lærde folk i Finland) kand
skabe sig til Dyr, og giøre Yind. Holb.Paars.

136. Thiele. II. 110. Feilb. \\ efter have.
*Saae I Solen gaa flagklædt ned,

| Har
vi Vind eller Varme imorgenlThiele.il1.16.
KnudAnd.HH.119. især m. nærmere bestem-

melse: hvor har vi vinden (o: hvad er vind-

retningen)?
j
have vind(en) (ret) agterind,

forind, med, (stik) imod (Levin. VSO.), plat

for de gat (se III. plat I.2;, tværs (S&B.);
have vind(en) i ansigtet (Johannsen.Jagtbog.

(1871).62), paa forkant af sejlet (Scheller.

MarO.), paa laaringen (Harboe.MarO. jf.

LaaringsvindJ, i nakken (se I. Nakke 2.3),

i næsen (se I. Næse 10.4 jf. Næsevindj, i

ell. paa ryggen (se Ryg 3.1 ; jf. Rygvind^,
paa siden (VSO.), i svøben (se I. Svøbe l.z).

II
saa vind; i talem., se høste 2.2. || som

obj. for tage. 1. (jf. II. tage 12.3^ om sejl:

fange vinden og blive udspændt deraf. Straks

Sejlene tog Vinden, lagde Skibet sig over.

Søiberg.SD.16. EBertels.MH.18. 2. (jf. II.

tage 4.1J i forb. tage vinden fra (et skib,

sejlene), tage luven fra (se II. Luv 2). Admi-
ralen . . gik over Stag og tog Vinden fra

tienden. LMFasting.VT.97. Kysten var saa

høi, at den tog Vinden reent fra os. Fisker.
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Sø 0. 133. Sejlene paa Krydstoppen tager

Vinden fra Sejlene paa Stortoppen. PFoi!//i.

MarO.332. billedl.: (Cervantes) havde prøvet

at vinde frem som teaterskribent, men Lope
tog vinden fra ham. NMøll.N.59. i sin Re-
solution . . tog Kong Christian Vinden fra

Hofbygmesteren med (sin) nøgterne Be-
mærkning. UnivProgr. 1944. 1. 79. 3. (jf. II.

tage 46.5^ i forb. tage vinden (ud) af et

sejl, (ved manøvre med fartøj) berøve et sejl

den nødvendige vind, sætte det ud af funktion.

Wolfh.MarO.370. Scheller.MarO. overf.: (Boj-

sen vilde) et positivt Reformarbejde . . fordi

han dermed mente at kunne tage Vinden
af Social-Deraokratiets Seil.VlaCour.DH.il.
432.

II
vende vinden. Blich.EB.l. se vi-

dere u. II. vende 2.6.

1 .5) i (anden) billedl. anv. (krigene ml. ro-

merne og araberne) bleve anseede som Guds
Krige, og at døe med Sværdet i Haanden
kaldtes Martyrium . . Araber saavel som
Romere vare drevne af een Yind. Holb.

Herod.18. *ei Vind af Daddel for hans Død
skal aande (Lemb.Shak.X.131: for hans Død
skal ej den mindste Luftning

|
af Dadel røre

sig^;
I
men selv hans Moder Rænken skal

frikiende,
( og Vanheld kalde åen.Foersom.

Hamlet.180. Vogter Eder . , for den blød-

agtige Lære (o: kristendommen), for den slap-

pende Vind fra Syden. Hauch.V396. vind til

ens mølle, se I. Mølle 1.2. jf.: Enhver ny
Anordning er Vind paa (disse embedsmænds)
Spørgemølle. Stoud.Emb.139. \\ navnlig (jf.

Blæst 3 og Vindmageri 2; især talespr., nu
mindre br.) om hvad der er tomt, betydnings-

løst, værdiløst ell. urigtigt, savner real eksi-

stens; tant, blændværk, fantasifoster ell.

løgn, pral, humbug, bluff, saadan en Per-

son (opvækker) ved sin falske vind lettelig

den Indbildning, at hånd er en grundlærdt
Karl LTid.1731.167. Læreren .. er duelig

og flittig, men . . noget genegen til Vind.

Mynst.Vis.1.22. *jeg vender mit Sind
|
fra

Tant og Yind. Drachm.PHK.97. (Erasmus
Montanus) der vilde være Profet, og som
ikke kunde skelne mellem Vind og Viden.

HarNiels.SP.56.
||

(sml. bet. 1.3-4^ i (særlige)

forb. m. verber. Efterat dette Anslag var giort

til Vind . . blev Beleiringen . . fortsætt med
stor Hidsighed. Holb.Hh.1.382. at sidde og
føde Vind, at udfinde den ene Plan sind-

rigere end den anden, og ikke turde bruge
den. Kierk.V1.206. den saakaldte Riffelbe-

vægelse, hvoraf der kun kom Vind. JFJens.
(FraDanmarksUngtid.(1940).14). — knyttet

til blive; dels i forb. blive til vind, blive

til intet, mislykkes, gaa i vasken, alle vore
Konster, alle vore Anstalter er bleven til

Yind. Holb.Ul.IV.14. Det blev til Vind med
alle hans store Planer. MO. „den nye Æra
i dansk Skuespilkunst" . . blev til Vind.
EChristians.NT.348. dels (hos Oehl.) i forb.

det bliver vind, det bliver der intet af, det

bliver løgn. Oehl.X.229. da (vognmesteren)

blev studs og sagde, hvis vi ikke betalte

den fierde Hest, spændte han fra igien .

.

forsikkrede jeg ham, at det skulde blive

Yind. sa.Er.111.117. — knyttet til være:
*Er da mit Ord kun Yind} Brors.208(jf. Job.

16.3). alt hvad De har sagt mig om Ridder-
skabet . . er lutter Vind og Opdigt, Falb-
lader eller Fabler. Biehl.DQ.11.52. Naa, det
er jo Kulissesladder, men R. tror, at Slad-

10 deren ikke er helt Yind.Bregend.HH.il.226.
— gøre vind, (jf. gøre blæst u. Blæst S)
gøre staahej ell. vigte sig, brovte, sprade (1 1.3).

Høysg.S.98. med den Lærdom, som han giør

Vind af, maae (han) være . . berettiget til

et Vroiessorat.PAHeib.R.1.335. Forholdet
mellem dem (o: den kristne kirke og tysk

teologi) er i Grunden det Samme, som Klip-

pens til Vinden, eller som Jesu virkelige Livs
til Bogen af Strauss, som giør Vind derom.

20 Grundtv.(Kirketid.l837.785). du kunde faae

Medaillen for ædel Daad at gjøre Vind med.
Ing.LB.II.99. al den Vind, der . . blev gjort

. . for at oppuste Velvillien for en velsindet

gammel Mand (o: Frederik VI) til en svul-

mende Begeistring. Lehm.1.229.

2) (jf. u. bet. 1.1^ i særlige forb. styret af
præp. 2.1) styret af ai, som udtr. for, at noget,

der drives af vinden, kommer til at indtage en
saadan stilling, at vinden ikke kan paavirke

30 det (med sin fulde styrke). ^•. han (lod) om-
gående hejse forestagsejl for at få skuden
af •vinden.Vikingen.^U1951.8.sp.2. (møl.:)

ieg (o: svenden paa en stubmølle, der er kom-
met i bagvind) var ude af Yind.Kollerød.89.

Møllen løber af Yind. SprKult.1.121. Vind-
trykket vil . . søge at dreje Klapperne (paa
klapsejleren) ud af Vind, medens en indstil-

lelig Belastning paa Afsejlestangen vil søge

at holde dem i Yind. Maskinbog Landm.241.
40 2.2) styret af efter. 1. (e«gf. whistle after ell.

for the wind; jf. forb. fløjte for vind u. bet.

2.3; især ^) m. henblik paa den overtro, at

man ved at fløjte i vindstille kan fremkalde
vind, stormvejr. Skipperen . . gav sig til at

spankulere frem og tilbage paa Halvdækket
og fløjte efter Yind.OscJens.SL.175. hel-

digvis skal du (o: en møller) ikke fløjte efter

Yind. MartinAHans.JR.95. 2. i udtr. for, at

noget indrettes, anbringes i forhold til ell. er

50 (helt) afhængigt af den herskende vind, føl-

ger vinden(s skiften). Fløiet drejer sig efter

Vinden.F6'0.7.63i. stubmølle, hvor . . hele

møUeskroget drejes efter vinden. Bow./S'.//.

87. Feilb.III.1097. læskærmene flyttes efter

vinden
j overf. ell. i talem., som udtr. for ube-

standighed, holdningsløshed: flyv da icke saa
efter enhver Vind, set Jer dog lidt engang.

KomGrønneg.1.258. *efter hver en Vind min
Hu omsadled

| . . jeg ustadig som paa Bølger

60 drev. PalM.AdamH.I.136. det er ikke en Fu-
sentast, som I andre, han dreier sig ikke
efter Vinden, som vor Kirke-Fløi.S't/wg'esp.

V,6.29. PAHeib.E.91 (se m. Vejrhane 2.\).

Hrz.11.315. dreje (ell. vende ofl.) kaaben

XXVI. Rentrykt "/. 1952 103
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ell. kappen efter vinden, se Kaabe 1, II.

Kappe 1.4. 2.3) styret af for. 1. (især ^)
fløjte for vind, d.s.s. fløjte efter vind

(se u. het. 2.2). Cit.l929.(OrdbS.). 2. (jf.

forb. i vinden 1 u. bet. 2.c og u. Bagvind; se

ogs. u. IV for 11^ i udtr. for, at noget træf-

fes, paavirkes, udbredes, bevæges af vinden.

*end seer jeg det (o: Dannebrog) for Vinden
Folder sleiSie.Frank.SD.47. *Hun er

|
Et

Rør, som vifter hid og did for Vinden, lo

Oehl.XV179. en Jærnring, der hang paa en

Stang . . og svinglede for Yinden. SMich.
Æb.9. (sml. u. bet. S) i forb. som (ad-, ud)-

sprede, (ad)splitte for vinden: Eiv.III.238

(se u. adsprede 1). *Han tager dig ved dit

Skulderblad,
|
Jeg slaaer mit Tag i det andet;

I
Saa splitte vi dig for Vinden ad,

|
Dine

Lemmer skal bølge paa Vandet. Oe/ii!.ZX/Z.
133. sml. u. adsplitte, Avne, sprede 1.3 og

II. vejre 1. — spec. (jf. fordevind^ 4>^ i 20

udtr. vedrørende sejlads: de satte Raaseilet

til for Yinden. Ap G. 27. 40. lægge skibet

for vinden, se II. lægge 13.3. klos, plat

for vinden, se II. klos 2.1, III. plat 1.2.

drive (se II. drive lO.i^, gaa ^En engelsk

Brig kom . . lige ned paa os . . det var

dennes Pligt, som gik for Vinden, at gaa
af Vejen for os, som laa skarp Bidevind.

BornhHaandvEr.62. jf.: *(hun) vidste ey, mit
Skib gik for saa slet en Yind.Falst.Ovid.il. 30

Feilb.), holde af (se II. holde 28.2^, lense

(se III. lensej, sejle (se u. IV for 11; overf.:

Moth.VWS. *Det Skib (o: Struensee), som
seglede for Vinden, mens det kunde. Langfe-

hek.3Skalde-Digte.(1772).59. Rinville (kunde

have) seilet for dobbelt Vind, hos Emme-
line have gjeldt for Charles, hos Derviére

for .. 'Rinyille.Kierk.1.237), svaje op (ligge

svajet op) (se II. svaje 1), vende (0: kovende.

SøLex.(1808).173. Tuxen. Søfart.474. Bar- ^0

denfl.Søm.1.161) for vinden. — jf. bet. 3:

Floden (0: flaaden) (laa) uden for Havnen,
blot for alle Y inde. Sehousbølle.Saxo.467.

(der var) fladt og åbent for alle vinde. Erl

Krist.Ve.l9. overf.: (kunstkritikerens) Stræ-

ben efter at befæste hvad der nu i saa mange
Aar har maattet dreie sig for alle de ustadige

Meningers to og tredive Yinde. Heib.Pros.

11.258. sa.TR.nr.96.20(se u. Vejrhane i;.

VSO. 2.4) 4>. fra vinden, ligge 6 Streger so

fra Vinden (naar man sejler bidevind).

Scheller.MarO. falde fra vinden, se II. falde

4.3. 2.5) (i)gennem vinden; 4>- * udtr. for

at stagvende (jf. ved vinden 1 u. bet. 2.12J;
gaa (Scheller.MarO. jf. Bom.S.11.151), sejle

(Feilb.), vende (Harboe.MarO.389 . Bardenfl..

Søm. 1.161) (i)gennem vinden. 2.6) styret af

i. 1. (jf. forb. for vinden 2 u. bet. 2.s) i udtr.

for, at noget træffes, paavirkes, udbredes, be-

væges af vinden, (gid hans bukser) var hengt 60

op til Tørre i en Gallie, de kunde blæses vel

igiennem i Yinden. KomGrønneg. 1.51. Haaret
hængte løst og flagrede i Vinden. Tode.IX.91.
Han pegede over mod . . det kongelig dan-

ske Flag: Se, hvor det smækker i Vinden!
KLars.iJR.187. jf.: *Vaj højt, vort Mærke
(o: fanen), fra din Stang

|
i Solskin, Regn

og Yindl Ploug.11.29. 2. i udtr. for at tvinge

noget op mod vinden, give det en saadan stil-

ling, at vinden træffer det (lige) forfra; dels

(sml. u. Bagvindj møl.: dreje (MartinAHans.
JR.94. UfF.), holde (Sal.XIIl.94. Maskin-
bogLandm.241 f.) møllen (møllevingerne) i

vind(en). jf.: Vingefanget staar i Vinden.
MaskinbogLandm.242. dels (jf. forb. ved vin-

den 1 u. bet. 2.12) ^: dreje, hakke (II.4.3),

holde (overf.: Feilb.), knibe (III.2.4), ligge

(SøLex.(1808). Pol.*Ud939.10.sp.6), løbe (II.8

og 35.1), opstikke (7.2), skyde (28.4), stikke

(II.ll.i og 34.6) (et skib) (op) i vind(en),

se dreje (3.2) osv.; være oppe i vinden,
se II. oppe 4.1. digt (se III. digt 2.\), helt

(SøLex.(1808)) i vinden. 3. (jf. forb. med
ell. ved visse vinde u. bet. 2.7 slutn., 2.i2

slutn.; 1. br.) som udtr. for, at en vis vind-

(retning) raader. Det er kun en gammel
Grille, ikke at saae Erter i østlige Vinde.
Borreby.PA.50.

||
(talespr.) i udtr. for at

befinde sig ell. komme, blive sat i en vis

(ubehagelig ell. behagelig) situation; nu især

i forb. være (rigtig, slemt, svært) i vinden,
1. ('„Nu næppe hr."^Gadeordb.') i udtr. for

at være i forlegenhed, knibe, i en ubehagelig

situation olgn.; ogs. i udtr. for at have travlt,

have meget at bestille. *Engang var jeg

(0: en skoledreng) rigtig i Vinden;
|
Med

Næven knyttet og Hjertet hedt |
Jeg stod

. .
I

I Skolen jeg havde faaet et Nul . .
|

Mama havde skjændt (osv.). Winlh.IV.41.

være i Vinden for 'Penge. Hrz.V11.144. vor
unge Mand er, som man siger, i Vinden
med dette Barn, han bliver nødsaget til i

Egenskab af — Barnefader at have en Re-
ligion. Kierk.XIY244. Da Splittelsen i Ven-
stre indtraadte, var han svært i Vinden;
han vaklede hid og did og vidste ikke, hvor
Venstre var at finde.UWulff.DR.il. vore

sprogkyndige ekspeditricer er rigtig i vinden
i disse ferietider. Po/."'/7 795/.i2.s?9.6. Feilb.

2. C„urigtigt."Lewn.; if. S&B. D&H. no.) i

udtr. for at være midtpunktet for interessen,

tilsmilet af lykken, i vælten, feteret (spec.: i

selskabslivet, paa baller). *hans Moder, Fru
Grevinden,

|
. . en Dame var,

|
Som fordum

havde været svært i Vinden,
| Og Skjønhcds

Mærker end til Skue har. PalM.1.103. *Paa
ny en Cavaleer — hun (o: en baldame) er

i Vinden. smst.lY.244. hun saa godt ud (paa
karnevallet) og var . . stærkt i Vinden. JBwcAi'i.

DM.104. jf. BerlTid.''/ul939.M.26.sp.3. Pol.

'^/i 1951.5. sp.4. II
(nu sj.) i forb. m. trans,

verber: sætte i livlig bevægelse, virksomhed;

holde i aande ell. sætte liv i, kvikke op, mun-
tre, vi kjørte hjem under Spøg og Latter .

.

og den gamle adstadige K. forsikrede mig

. . at han aldrig i sit Liv havde havt saa

glad en Dag. Jeg troer, vi begynder at

sætte dem i Yinden.CLStrøm.U.72. (forslaget)
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bragte alle ordførerne på rådhuset i vinden
i aftes; det blev til en timelang debat.

Socialdem."^9l951.4.sp.2. „I maa endelig

følge med mig til Byen . , Vi skal ret have
vore evige Løier .

." — „Jeg reiste gjerne

med Jer; thi muntre Folks Selskab er mig
stedse kjært; men til Kjøbenhavn kan jeg

ikke følge Jer." — „Aa, fy for en Ulykke!
saa har jeg Ingen, der kan føre mig i Yin-
den:' PMøll.(1855).II.182. nu lustig, Herr
Bruder! . . Nu drikke vi et Glas Viin . . og
iaften faae vi os en Springom. Hahaha!
Jeg skal føre Svoger artig i Vinden, i/rø.

111.113. *Han (o: en balkavaler) kjørte
dem (o: damerne) i Vinden Een og Hver,

|

Paa Svingenom og Valsen reent umættelig.

PalM.(1909).II.74(jf. smsl.568). Hrz.XVIII.
359.

II (jf. bet. 1.5) i tidtr. for, at en ytring er

meningsløs ell. frugtesløs; dels (nu 1. br.) i

udtr. for at tale meningsløst, aandsfraværende,
hen i vejret (se Vejr Q.2) ell. (sjældnere) frug-

tesløst: *Snak ei saa vildt i Vinden llfot/e.

PS. 1. 175. hendes Ord vare talede i Vin-
den. Dyvekes Harpe . . tilintetgjorde ethvert
Indtryk af min Moders Tale. Hauch. 11.45.

*de svøber sig ind i flommede Ord,
|
paa

Snakken-i-Vind deres Magt beror. Z)rac7tm.

M.202. *Hvad hun svared mig var hen i

yinåen.SophClauss.H.63. dels (jf. slaa (hen)

i vejret u. Vejr 6.3; nu sj.) i udtr. for at lade

haant om, negligere advarsler, formaninger,
raad olgn.: alle hans velmeente Raad og
Advarsler blæses bort i Yinden. PAHeib.R.
11.15. især (jf. III. slaa 43.2 og 48.2^ i forb.

m. slaa: Forældrene have sig .. selv at

takke, om deres Dotter i den slibrigste Alder
slaaer deres Advarseler i Yinden. Spectator.

275. 1 (kan) let slaae hans fattige Moraler
bort i Yinden. Argus. 1771. Nr. 40.1. Kong
Niels slog . . denne Advarsel hen i Vinden.
Molb.DH.II.211. 2.7) styret af med. 1. i med-
vind; følgende vindens retning, cykle, kaste
(„Cim." MedSpinner.(1946).32), lande osv.

med vinden, fstaa, stille sig osv.) med
vinden i (ell. p&a.) ryggen: Hjort.KritLit.

II. VII. Bom.S.II.57. jf. u. bet. 2.9 og forb.

efter vinden 2 u. bet. 2.2: *(møllen) dreier sig

med Yinden.ARecke.lOS. (jf. forb. for vinden
2 u. bet. 2.8J ^ i udtr. for sejlads: vi drejede
til. Vi laa nu og drev med Vinden hele Natten.
BornhHaandvEr.62. sejle med vinden (ogs.

overf.: have medgang): Mau.II.232. D&H.
2. (jf. forb. i ell. ved visse vinde u. bet. 2.6

og 12) i forb. som med den(ne) vind, med
visse vinde olgn., naar, idet denne, visse

vind(e) raader. (det) blev med den Vind
stille Ye\r. JensSør.II.8. Skibe, som med
østen Vind skulle gaae forbi Hanstholmen.
Handels- og Industrie-Tidende. 1803. 47. *(ski-

bet) har Bør med alle Yinde. Grundtv.PS.VI.

27. det regner med enhver Yind. D&H. (tale-

spr., spøg.) i udtr. for, at en person undertiden,
„naar det stikker ham", optræder paa en vis

maade (er besværlig, vender det døve øre til

osv.): Degnekonen var gal med visse Vinde.

Schand.TF.1.25. du hører nok inte godt
med denne vind. LollO. 2.8) styret af (i) mel-
lem; se u. bet. 1.1. 2.9) (jf.Yl.mod 3.3^ i

forb. (i)mod vinden; navnlig i udtr. for,

at man bevæger sig med vinden (ret) forind,

i modvind: Det blæste koldt, de gik mod
Yinden.Gylb.TT.106. han cyklede mod vin-

den. Pol.^^/tl950.7.sp.4. jf.: (vejrmøllen) er

10 forkeert, det er, gaaer mod Vinden, naar
de andre gaae med Yinden. [LBoesen.] Hel-
singøers Beskrivelse.(1757).74. ^ i udtr. for

sejlads: knibe (se III. knibe 2.4^, lægge
(skibet) (se II. lægge 13.3^, sejle (Levin.

D&H. 11.211. overf.: have modgang, smst.),

stævne (se III. stævne l.i^ (op) (i)mod vin-

den; se ogs. Strøm sp.532** og II. dugge 1.

2.10) i forb. til vinden; spec. ^ i udtr.

for kurs(ændring) med vinden (mere) forlig:

20 Baadene er udmærkede Sejlere, der især

havde Ord for at kunne gaa meget „tæt til

Yinden''. Fiskeritidende.1885.418. dreje, knibe
(III.2.4), ligge (1.8.3; se ogs. tæt 10.2), luffe

(III), luve, lægge f'Skuden blev lagt nær-
mere til Vinden, og den krængede voldsomt
over. Drachm.KK.6), sejle (skibet) tæt olgn.

(SøLex.(1808). D&H.II.211) til vinden, se

dreje (3.2) osv.; stikke (se II. stikke ll.i^

(skibet) (digt, klos, en streg, tæt, se III.

30 digt 2.1, II. klos 2.1, III. knibe 2.4, tæt IO.2)

(op) til vinden, holde (skibet) (^tæt osv.)

til vinden: S&B. Scheller.MarO. Det
gjælder . . om, naar Mandskabet er til Vejrs,

at Rorgjængeren nøjagtig holder Fartøjet

saaledes til Vinden, som det passer bedst
for at kunne rebe. BornhHaandvEr.61. overf.:

holde i aande, øve virksom (og gavnlig) ind-

flydelse paa, „holde til ilden". Krieger må jo

nu . . have opfordret Dem til at holde mig
40 til vinden.ADJørg.Br.l05. jeg havde ingen

gode Mennesker ved min Side, der kunde
tale et alvorligt Ord til mig og holde mig
til Yinden. Baud.JS.108. JohsPalM. Brogede

Blade.(1916).67. komme (op) til vinden,
komme til at sejle bidevind. SøLex.(1808).
Skibet var kommet for tæt til vinden og
gået over sta.g.NMøll.H.75. Forinden man
begynder en Tildrejning, maa man overveje,

om man paa Grund af Vindens Styrke kan
50 føre lige saa mange Sejl, naar man kommer

nærmere til Vinden som man førte, medens
man laa længere fra den. Bardenfl.Søm.1 .198.

overf.: tage sig sammen, samle, anspænde sig.

Det var Rot, Ulf! sagde O. og klappede
ham paa Knæet. Nu kom du til Vinden
(^: i stemning) igen. Drachm.F. 1.13. Jeg kan
da ikke fri til ham? Naturligvis kan jeg det,

og jeg gør det, hvis han ikke selv kommer
op til vinden. Pol.'*/tl949.Sønd.9.sp.l. 2.11)

60 i forb. under vinden, 4> bidevind; i mod-
vind. Tyrken (vil) aldrig . . holde Bataille

under Yinden.LM Fasting.VT. 96. (flaaden)

holdt sig under Vinden, som var den gun-
stig. Wand.Mindesm.I.361. Englænderne lag-

103*
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de nu saa nær som muligt under Vin-

den. Magasin f. militair Videnskabelighed. IV.

(1821).617. Scheller.MarO.383. 2.12) styret af

ved. 1. ved vinden, 4>- bidevind; med
vinden forind, holde (SøLex.(1808).64), ligge

(se I. ligge 8.3;, sejle (SøkrigsA.(1752).§698.

Fisker.SøO.109. Scheller.MarO.333. Feilb. se

ogs. u. tæt 10.2^, vende (o: stagvende. SøLex.

(1808).173. Harhoe.MarO.389. Scheller.MarO.

389) (klos, nær, tæt, se II. klos 2.i, I. ligge

8.3, tæt 10.2) ved vinden. 2. (jf. forb. i dl.

med visse vinde u. bet. 2.6 og 7; talespr.,

spøg.:) den lille . . (billard)M.a,Tkør skraalede

Pointerne op i Øret paa den laskede Mølle-

ejer, der var døv ved visse Vinde. Dmc/irø.

UB.5. hun var lidt tunghør ved visse Vinde.

Wied.Silh.86.

3) (jf. Vejr 2.3 og Hoved-, Kardinal-, Mel-

lemvind; nu især bibl. ell. i forb. styret af

for (se ndf.)) verdenshjørne (som det sted,

hvorfra vinden (I.l) kommer (og hvorefter den
benævnes)); især styret af præp. og ofte i

forb. de fire vinde, alle (fire) vinde,
upartiske Folk (skal) lade giøre Afridsning .

.

saaledes, at Stedets Situation med alle fire

Vinde og andre Omstændigheder . . rigtig

er bragt paa Vdi^\xQi.Forordn.^^U1719.§4.

Jeg tænkte langt, ieg tænkte nær
|

I Ver-

dens fiire Vinde.
|
Jeg tænkte ind, jeg tænkte

ud . .
I
Men aldrig tænke kunde

|
Hvorfra

dog dette Anker (o: et vinanker, der var

sendt ham som gave) kom. Tychon.Vers.312.

han skal udsende sine Engle . . og de
skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde
(1819: Veir; 1948: Verdenshjørner^. Mort/i.

24.31(1907). jf.: nu vil jeg haabe . . at jeg

kan slaae ham en Plade, som alle fire Vinde
have staaet Fadder til (o: en dundrende
løgn).Hrz.X.326. \\ i særlige forb.; (jf. af I.2;

nu sj.) styret af af. Om Natten kulte en
Storm af samme Yind.Cit.l703.(JensSør.II.

41). ArchivSøvæsen.X.352. styret af for; i

udtr. for (aabenmundet, taktløst) at kundgøre

noget vidt og bredt: (de) basunerede sagen

ud for de fire vinde. NisPet.Muleposen.(1942).

126. D. har kendt ham, men tillige vil-

let vise ham det Hensyn ikke at raabe
hans Navn ud for alle Yinåe.Roos.HK.28.
AxRosendal.SP.66. (sml. u. bet. 2.3^ i udtr.

for (grundig, fuldstændig) adsplittelse: *mit
Skjoldmærke (skal) veires

|
For alle Vinde.

Hrz.XI.84. (ejendelene) skal splittes for

alle Vinde.Ponf.LP./.i32. D&H. Resterne

af (hallettruppen) var splittet for alle Vinde.

PoVUil939.Sønd.6.sp.4. sprede(s) for alle

vinde, {efter adsprede . . for alle Vinde.

Jer.49.32 og Ez.5.10(Chr.VI: i alle værj)
jeg vil sprede dem for alle Vinde. Jer.49.32

(Lindberg). Winth.Fort.104. I Skovridergaar-
den var Officererne som spredte for alle

Vinde. I Haven gik de, eller ud og ind
i Staldene. Bon^.r.234. De Penge, Forbry-
derne havde røvet, blev under Flugten spredt
for aUe Yinde. Pol.^*/il941.1.sp.6. refl.: (bør-

nene) spredte sig for alle Y'mde. VKorfitsen.
GM.36. HOlr.Absalon.il.(1909).214. styret af
(i) mod: *Mod alle fire Vinde

|
Skuer din

Borg saa høi. Winth.HF.323. *en ubegrændset
Udsigt

I

Imod alle fire Yinde.PalM.VI.221.
4) (jf. Bag-, For-, Overvind samt Vejr 3;

jæg.) luftstrømning, vind (I.l), hvorved noget
kan spores; fært (1); tæft (1); overf., i udtr.

for at faa færten af, komme under vejr med,
10 faa nys om noget, (ofte i forb. som faa, have

vind af^. naar (raadyrene) have seet deres
Fjende, eller faaet Vinden af h&m. Johannsen.
Jagtbog.(1871).70. (ræven) maa have faaet
lidt Vind, for før jeg overhovedet naaede
at reagere, slog den til Siden. Da.Jagttidende.
1950/51.IS.sp.l. jf.: Jægeren (nærmer) sig

mod Vinden, og har da god Vind (Forvind).
Blæser Vinden der imod fra (jægeren) til

Vildtet, har han daarlig Yind.VigMøll.HJ.
20 186. overf.: Hollænderne (havde) alerede .

.

bekommet Vind om deres Foretagende, iiei-

ser.111.23. *Jeg skal . . den Ting saaledes
mage,

|
At ingen faaer om Pudset mindste

Yind.TBruun.il.201. de (har) engang ufor-

sigtigen i hendes Nærværelse sagt Noget,
hvoraf hun fik Yinden. Blich.(1920).VI1.29.

*I Vinden har af Noget, Hr. Agent!
|
Hvem

mener l"^ Bredahl. II. 91. tage vind(en):
(hønsehunden) søger til alle Sider, idet den

30 tager Vinden høit. Johannsen.Jagtbog.(1871).

42 (sml. u. søge l.ij. SSB. De (gamle raa-

bukke) hadede at se en saadan Grønskolling

(0: en ung buk), der tog Vind før dem.
Fleuron.RH.16. || fuld, god ell. hel vind,

(jf. u. bet. 1.2) vind der bærer fra vildtet ned
mod jægeren ell. hans hund. Johannsen.Jagt-
bog.(1871).62. D&H. Frem.^yA927.omslag.2.
halv Vind har Jægeren, naar Vinden bærer
noget, men ikke helt, hen mod Vildtet; og-

40 saa om Hunden, der søger med Sidevind.

Frem.^% 1927. omslag. 2. D&H. || styret af
præp. *Det hørte Hiorten . .

|
Han snøfted

med sin Næse, han stilte sig for Vind fa; vej-

rede). Oehl.XXX.130. Jægeren staar i Vin-

den. »SÆB. Hvad var det for noget Rysteri

bag Egestammen? Næsen fortalte intet .

.

saa slentrede (raabukken) nysgerrigt efter

den viftende Frakkesnip for at komme i

Vind af Fænomenet. Fleuron.RH.13. styret

50 af under (IV 7.3), i udtr. for at være placeret

ell. nærme sig (et sted, et dyr) i modvind
(saa vildtet ikke faar færten af en): *med
lydløse Fjed

|
Han under Vinden sneeg sig

|

Langs Buskene ned. Winth.HF.l 13. Jægeren
staar under Vinden. SÆS. (hunden) drejede

rundt med et Ryk, da den kom under Vind
af Stedet, hvor Sneppen havde ligget. Da,

Jagttidende.l950l51.20.sp.l. (jf. komme un-

der vejr med u. Vejr 3; nu sj.) overf.: *med
60 hendes rette Navn |

Lærde Folk i Kjøben-
havn

I

Kom ej under Yinden.Grundtv.PS.

VII.66. *kom ham under Vinden;
|
Udfrit

ham nøiel Bredahl. 1. 14. Cit. 1852. (Thomas
Larsen.En Gennembrudstid.II.(l922) .98).
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5) om luft i legemet; især: 5.1) (jf. Vejr

4 ; ordet bruges (spec. i den ndf. 1. 22 ff. nævnte
anv.) som et mere høvisk udtr. end Fis, Fjært,

Skid, jf. Borries.P.134) luft, som dannes i

fordøjelseskanalen; tarmluft; flatus; dels

( nu næsten kun i flt., jf. MO.) om luft, der

forekommer (og trykker, klemmer) i mave og

tarm: I skal saa min Troe have et Glas

Brendeviin, saa blir I strax frisk igien, det

fordriver Yinde.Holb.Kandst.IV8. *(hunden)
blæstes op af Vinde;

|
Og var saa nær cre-

peert af en Forstopitehe.Ew.(1914).III.121.
Anfægtende Tanker . . ere bedst at sammen-
ligne med Flatus {Yinde).Kierk.P.XI,2.34.

(han fodrede hesten) med bare havre . , men
det fik han ingen nytte af, for havren om-
satte sig alt sammen til vinde. Grønb.SV.68.

vinde i bugen (Lægen.II.46), livet (vAph.

(1764). Lægen.reg. vind: HesteL.(1703).

B 5.^ 00 Smidt.Hæste-CreaturernesSygdomme.
[1764].16), maven (Kierk.VII.536. jf. Bor-
ries.P.134). || dels (ogs. alm. i ent.) om luft-

(dele), som forlader fordøjelseskanalen gennem
endetarmen (f ogs. om ræb, opstød: De Hy-
steriske Passioner reyse sig af en Mængde
Vinde, som støde op under . . Mellemgul-

vet. iEw^e.jPTJPJ O'/, m. IL støde 6.*;. opstø-

dende Yinde.OeconH.(1784).III.70. Levin.).

Moth.VWå. En Sømand holdt Lyset hen til

hendes Ryg, og hun viste dem, hvorledes

Vinde kunde brænde med en blaalig Flamme.
AndNx.PE.II.241. en af disse færdiglavede

gamle Lignelser, der futter fra En som en
Vind efter Ærter. JacPaludan.TS.330. vind
og vand skal have sin gang, se IL Vand 6.3.

slaa (D&H.II.274), slippe (S&B. Da K.
protesterede, løftede J. Trøjen fra Bagen og
slap en Yind.Buchh.FD.90. jf. Holb.Paars.

10) en vind, lade en vind gaa (Reiser.V238.

CollO. Feilb.) ell. stryge (Pflug.DP.1076).

(jf. I. Skid 3 og u. Fjært; sj.) i forb. ikke
en vind, ikke spor, jeg troer ikke længer
en Vind af 'et.Pont.F.1.55. 5.2) luftstrøm
ved ind- og udaanding gennem aandedræts-
organerne; (alm.:) vejr (6). aande, blæse

. . paa een, o: drive Aande, Vind eller Luft
paa een ved at aande, blæse, puste. Høysg.
S.85. En Smule Vind kommer og går igjen-

nem Lungen, deri består Åndedrættet. //^;;or<.

KritEt.lOL JVJens.RF.63. hvis I har Vind
til et Hurra, saa kom med det. BechNygaard.
GØ.43. (nu næppe br.:) Vindsluger . . en
Hest, som gylper eller sluger Vind i Lui-
ten. MilTeknO.316.

6) (jf. u. bet. 1.1 og Vejr 1; i rigsspr. kun
i enkelte (især fagl.) anv. ell. som førsteled i

ssgr. (se u. Vind- 1)) om (atmosfærisk) luft
(som stof, uden (fremtrædende) tanke paa
bevægelse); ogs. om strøm, straale af luft
til teknisk anvendelse udsendt af appa-
rater som blæsebælge olgn. Vindbysse . . en
bysse, som lades med vind, uden kriidt.

Moth.V196. Dersom det . . skulde hænde,
at en Svellbeitse kastede sig, saa fange

Huderne Vind, saa at de svømme oven
paa og piber, naar man trykker dem ned.

JFBergs.G.186. Bælgene (o: orglets) . . drive

Vinden gjennem en Hovedcanal. M«stfeL.
11.157. JVJens.H.204(se u. Knaldviske-
læder/ puste en blæse (o: blære) fuld af

yind.Feilb. || leve af vinden, (nu:) leve

af luften. Moth.V196. se ogs. u. Luft 6.3. jf.:

Digternes Verden, en Verden . . hvor man
10 . . spiser Vind og drikker Glæde. Junge.349.

7) i forb. som spansk vind (ogs. Spansk-
vind. Mangor. KogebogsFortsættelse. (1842).127.
Bregend.TGK.95)

,
(ty. spanischer wind; jf.

ty. wind, ubetydelighed, „luft^' samt Luft-

steg, Vind-bolle, -bøjtel 2, -frikadelle og

ænyd. spanske casteler (u. Kastel 1 slutn.);

nu sj.) om smaa lette, luftfyldte kager,

især: marengs. FuldstændigKoge- og Syltebog.

(1861). 391. nogen Smaakager, de kaldte

20 „Spansk Yind'\Bregend.BirgitteBorg.(1941).

217. der (blev) bagt „Spansk Vind" eller

„Kys", nogle Smaakager lavet af Ægge-
hvide og Sukker. Danske Hjem. (1947). 138.

billedl. ell. i sammenligning: den Rigdom
hverken nærer eller besværer, men har megen
Lighed med det man kalder spansk Vind.

PalM.IL.II.9. Kierk.Vl.55. „Har De Ta-
lent?" — Jo det troede jeg. „Ja det tror

de alle . . og naar de saa skal vise hvad de

30 duer til — Pyh — Fanden knurre mig —
Spansk Yind." Engell.Kulissestøv.(1891).2.

||

franske vinde, (sj.) i sa.bet.(?); billedl.:

BUch.(1920).IV150.
II. Vind. subst. (vistnok altid uden art.,

men undertiden m. attrib. bestemmelse (i fk.),

se sp. 1643'^). [ven'] uden flt. (ænyd. glda.

win(d), i forb. som lægge (al sin, stor) vind
paa, lægge sig stor vind til fnoget, ell. at

osv.), lægge (ell. give^ sig vind om (noget),

40 med (stor) vind, sv. lågga sig vinn om (og

vinnlågga sig om^, no. legge vinn på (til

no. dial. vinn, stræben, flid), jf. oldn. vinna,

(et) arbejde; vbs. til IV vinde; ;/'/. vind-lægge,

-skibelig; i rigsspr. O, lidt gldgs.) (nu) næsten

kun (jf. dog sp. 1643^*^^) i forb. lægge vind
paa, sætte sin kraft, energi ind paa;
anvende flid, omhu paa; beflitte sig

paa; bestræbe sig for; ogs.: læ.gge vægt
paa. (nu oftest m. flg. inf.). saa lagde vi

50 Vind paa at skaffe Underholdning for dem,
som ville læse. 2Makk.2.26. man maa først

legge Vind paa Penge, siden paa Dyd. Holb.

Plut.I.l. (jeg) skal lægge Vind paa at skrive

lidt pænere. KMRahb.43. de unge Mennesker
i Stæderne bør vænne sig til at lægge Vind
paa skønne Legemsstillinger. JLangje.Bilf./.

95. lægger Vind paa (1819: Beflitter Eder paa

;

1948: stræb efterø, hvad der er godt for alle

Menneskers Aitsyn] Rom.12.17 (1907). Feilb.

60 LollO. UfF. II
spec: avle, dyrke, frem-

stille en vare, et produkt, det store Byg
(er ikke) at tilraade i det store at lægge
Vind -paa,. Fleischer.AK. 94. Studeproducen-
terne bleve nødte til . . selv at lægge Vind
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paa Fedningen (a^ kvæget). Lehm.II.288. man
(synes) i København først at have lagt Vind
paa at brænde Tagsten. Troels L.II. 79.

||

(nu næppe br.) i forb. m. ord af sa. bet. lægge
kunst og vind paa, se Kunst l.i. jf. forb.

lægge flid paa (u. Flid^; *Paa ziirlig skrive-

Art at legge Flid og Y in d.Worm.Sat.l6.

Høysg.S.71. \\ m. foransat bestemmelse (de-

monstr. pron., adj.). de Spanier lagde . .

stor vind paa Heste. Holb.Intr. 1.231. de for-

nuftige (adelige) viste ved den Vind, de lagde

paa Borgerværd, hvorlidt de troede, at hiint

Fødsels Tant kunde give dem noget Fortrin.

Rahb.Tilsk.1798.436. (han) kender alle de
fire „Verdenssprog" og har lagt særlig Vind
paa et enkelt af dem. JLange.1.399. jeg

lægger mest vind på den slags kartofler.

UfF. jeg lægger meget vind på, hvad hun
siger. smst.

|| f uden paa, m. inf. direkte til-

knyttet. *De hafde tilsammen med Møye lagt

Vind,
I
Som Kiemper for Seyren at kriige.

Sort.HS.Ei.r *du vil lægge Vind
|
At mind-

ske selv din Ynå\gheå\Rahh.Tilsk.l791.126.
III. Vind, en, et. se I. Vinde.

IV. vind, adj. [ven'] {cenyd. d.s., sv.

no. vind, oldn. vindr, jf. got. inwinds, for-

drejet m. m.; til III. vinde; jf. VI. vinde,

vindet; ordet tilhører (nu), bortset fra forb.

vind og skæv (se bet. S), især dial.(-farvet

talespr.), jf. MO. VSO. og: „Ordet bruges

kun hos Almuen. "Levin.) som (paa unormal,
urigtig, uheldig maade) ved sin form, bygning
ell. stilling, retning afviger fra det (lod-,

vinkel)rette ell. plane, lige (V3.2); skæv
(Vl-2).

1) (jf. bet. 2 og vindskæv^ om ting (som red-

skaber, brugsgenstande, bygningsdele). Snek-
ken mangt et Knug og Knæk |

Fik af Nord-
havs Kæmpe-Bølger;

|
Dog den ei blev vind

og læk (Grundtv.Nord.Smaadigte.(1838).171:
synkelæk^. Grundtv. Snorre. I. viii. Kro- Gav-
len var blevet lidt yinå. Bang.DuF.215. *en
gammel Gaard | med vinde Vægge og side

T&ge.Aakj.RS.71. Find! Find! Der satte du
den Sten yindl Danske Folkesagn. (1933). 90.

II
(dial.) i talem. som fare af sted, løbe

ell. (m.h.t. sindstilstand) være ofl,. som et

vindt hjul (se Hjul l.i slutn.), plovhjul
(UfF.) ell. vælling(e)fad, styrte slingrende

(og forfjamsket, sanseløst) af sted; ogs.: vrøvle,

vaase, snakke frem og tilbage. Du sludrer (jf.

sludre l.i^ som et vindt wæWingisid. Skatte-

graveren. 1884. 1.180. Krist.Ordspr.255. Kul-
svierB.57. UfF.

2) om person ell. legemsdel, (som adv. ogs.

om legemsdels funktion), hun er gandske vind,

eller den eene side er gandske vind paa hende.
NvHaven.Orth.189. Næsen sidder en Smule
\indt. Bredahl.IV62. *Een har maaskee en
hoven Kind,

| Saa Munden trækker sig lidt

vind. Winth.Y112. Han er frastødende hæs-
lig, med Pukkel paa Ryggen og vinde Ben.
Bierfreund.Shakespeare.(1898).42. m. rent ned-

sæt, bet.: jeg gad ikke seet dend skiæve

Skielm og vinde Hund. Kom Grønneg. 1.54.
\\

spec. (jf. II. skel, vindet, vindøjet^ m. h. t.

øje, blik (ell. synsretning), hvad er det for

et Øje, som Din Kone ser vindt med? Schand.
AE.72. de pudserlige, en lille Smule vinde
0ine.Mantzius.MF.224. (en) Herre med ..

et Par stilkede Øjne med et vindt Kast.
GyrLemche.DT.53. uegl.: *ugleblindt

|
Er

Folkets gamle Øje,
|
Og selv det ny end

10 sidder vindt
|
For Lyset fra det hø\e. Grundtv.

PS.VIII.57.

3) i forb. vind og skæv (nu sjældnere

skæv og vind. Ing.VS.IIL126. *See her din
Hytte skjæv og vind. Winth.SS.54 {co blind).

JLange. 1.178. se ogs. ndf.), (ænyd. vind oc
skev, sen. oldn. (adv.) vint e6a skeift; jf.

vindskæv) især brugt forstærkende. *Hugger
Du med urene Tanker,

|
Da bliver og Støtten

skjæv og vind,
|
Hvor kunstigen end Du

20 banker. Bagger.II.498. alt ovenpaa . . var
skævt og vindt bygget. Cit.l862.(SvendbAmt.
1924.55). Usorterede Havanna . . Lidt vinde
og skæve.KLars.OHF. 7. Feilb. LollO. UfF.
overf.: Den følgende Bemærkning er vel ikke
saa tom (som de foregaaende), men den er

baade vind og skjæv. Rasm Niels. Brøchners
PhilosophiskeKritik.(1868).51. jf.: *Den (o:

folkedommen) er saa sand, at sand den kan
fremkomme

|
Af lutter skjæve, vinde, falske

30 'Domme.PalM.AdamH.il.252. \\ om person.

*Kom Du Drager, vind og skæv
|
af at slæbe

og at slide. Drachm.SB.116. kønne Fruen-
timmer, de vil ha' grimme Mandfolk, rig-

tig vinde og skæve og ottek&ntede. Skjoldb.

ML.29.
Vind-, i ssgr. ['ven-] (jf. dog vindski-

belig^. især: I) (ogs. (nu ikke i rigsspr., sml.

Feilb. u. vindelege^ Vinde-, se Vind-fælde,

-gud, -gust, -pulver, -pust, -syge. jf.: *Der
40 efter skibed hånd fra Wallands Havne-Ku-

ster
I

Med Vinde-brused Seyl.PoulPed.DP.
(1937).70. — (t) Vindt-, se Vind-mager,
-mageri (og sml. u. Vindhund^j. (jf. Vejr-^

af I. Vind, især i bet. 1 (saaledes overalt ndf.,

hvor intet andet bemærkes), bet.5{i) ell. (oftest

efter tilsvarende ty. ssgr. m. wind-^ bet. 6;

foruden de i det flg. anførte ssgr. kan af de

mange letforstaaelige ell. mere tilfældige ssgr.

til bet. 1 nævnes Vind-aand (jf. -gud^, -af-

50 stivning, -beskadiget, -bevægelse, -blaf,

-bøjet, -drejning, -forandring (jf. -skifte^,

-forhold, -hastighed(s-maaler), -hyl, -hærdet,

-krusning, -maaleapparat (jf. -maaler 1),

-maaling, -modstand, -nedslag (jf. Nedslag

3.3^, -omsus(e)t, -paavirkning, -sug, -sy-

stem.
II

til bet.6{i) kan foruden de ndf. med-
tagne bl. a. nævnes Vind-afgang, -ansamling.

2) til II. Vind; se vind-lægge, -skibelig(hed).

3) (især i (dial.-farvet) talespr., jf. dog vind-

60 skæv^ til IV vind (2); se vind-benet, -hal-

set, -hovedet, -pattet, -skæv, I. -øje, -øjet;

desuden bl. a. vind-blisset (jf. blisset 1), -hef-

tet, -mundet, -næset. 4) til I. Vinde ell. III.

vinde; se u. Vinde-jærn, -reb, -spil, -takkel.
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-tang, -tov. -aaben, adj. I) (jf. -bar, -nem
og luft-, vejraaben^ o især om egn: aaben,

udsat, uden læ for vinden. Moth.V196. i et

vindaabent Land (er det svært) at opelske

gode TTgser.Olufs.DB.276. Grundtv.Saxo.il.

123. Husets vindaabne Forgang eller Svale.

Pont.HK.105. store vindaabne Træbyer .

.

er skudt op ved den transsibiriske Bane.
JVJens.My.III.lO. 2) (ænyd. glda. i forb.

som ligge wind(-)aaben, -oben, ligge udstrakt i'o

foa ryggen; sandsynligvis omdannelse af vid-

aaben (s. d.); jf. gab-, pib-, spæraaben;
1. br. i rigsspr.) aldeles aaben; aaben paa vid

gab. * Bobler, som bruse
|

I vindaabne Mon
(o: kar). Grundtv.PS.IV.266. den rummelige
Buxersmække, hvori de to Hofteknapper
stod \mådidtX>ne.Aakj.VF.96. især dels om
hvad der er bestemt til at lukke for en aab-

ning i et hus (som dør, vindue): Grundtv.NM.
53. *Et mægtigt Vindu . . staar nu vind- 20

aahent.Drachm.DJ. 11.295. den vindaabne
Forstudør. Aakj.PA.52. dels om legemsdele

som mund, øje, øre: Spændingen . . fik Øjne
og Mund til at staa vindaabne. sa.jST

VIII.24. han staar og lyver ham op i

hans vindaabne ø\nQ.UfF.(sdjy.). -agtig:,
adj. (jf. vejragtig; nu næppe br.) præget af
vinde, (megen) blæst. Moth.V197. et Vind-
agtigt Veyrligt. Lrid.i725.i59.

II
(til I. Vind

1.5^ som er indbildsk, stor paa det ell. bluf- 30

fer olgn., men er uden (større, egentlig) værdi.

Allermindst kan jeg sætte (apostlene) i Lig-

ning med vort Aarhundredes vindagtige
Lærere. Balle.Bib.1. 144. -aks, en. (jf. ty.

windåhre) ^ græsarten langstakket hvene,

Agrostis Spica-venti L. Rostr. Afbildning af
Fodergræsser.(1865).46. Den haarfine Stak
(giver) Toppen et sirligt, luftigt Udseende,
hvorfor denne Græsart ogsaa kaldes Vindax.
MøllH.111.202. Sal.IX.176.

Vin*dainp, en. (nu sj., jf. Larsen.)
vindunst. *I Viindamp til min Vugge kom

|

Gud Bachus med en Flaske Rom
| Og holdt

mig over Baahen. Bagger. 11.264. *Bukkar
med sin Duft,

|
Berusende som Viindamp,

|

Kryddrer den tunge Luft. Winth.HF.256.
Tind*anker, et. (jf. Strømanker; fagl.)

anker, hvormed en ponton i en pontonbro
forankres i den modsatte side af strømsiden

for ikke at flyttes af vinden. MilTeknO.316. 50

MilConv.VII.476. NordConvLex.V285. S&B.
-bakkelse, en. (jf. L Vind I.5 og 6 (-7)

samt -bolle osv.; nu næppe br.). spise til

Middag i Dampkjøkkenet, og efter endt
Maaltid faae Vindbakkelser til Dessert
(o: blive narret for, maatte undvære dessert).

Uglen.*'>/*1857.2.sp.2. -bar, adj. (Q), 1. br.)

vindaaben (1). Larsen.' (1888). Orkenøernes
vindbare kliipiteT.AOlr.DH.1.327. -belast-
nings, en. {ty. windbelastung; fagl.) be- 60

lastning, paavirkning, som en bygningskon-
struktion udsættes for af vinden (der øver tryk

paa vindsiden og fremkalder sugning paa ke-

siden). Engelund.Brobygning.(1934).161. -be-

net, adj. (til IV vind 2 ; nu sj. i rigsspr.) skæv-
benet. Moth.V192. Schand.F.332. -bestø-
vende, part. adj. (bot.) om plante: som er

vindbestøver, vindbestøvende Planter, i^rem.

DN.580. Bl&T. -bestøver, en. (mods.
Insektbestøver; bot.) plante (blomst), der be-

støves ved vindens hjælp; vindblomst. Warm.
Bot.^(1880).219. Valnød er Vindbestøver og
Sejvbefrugter. HavebrL.*II.1050. -bestøv-
ning, en. (mods. Insektbestøvning; bot.)

bestøvning ved vindens hjælp. Warm.Bot.^
(1880).218. VSO. -bentel, en. se -bøjtel.

-bidt, part. adj. (især (3) bidt (1.4.1 ) af
vinden; vejrbidt. Strandslettens vindbidte
Tiørne. OlafAndersen<S:NMElling.Fyn.(1927).
278. (en) lav og vindbidt (by).JacPaludan.
L.61. om person: Torperen var radmager,
jordslaaet og vindbidt, saa han lignede en
hængt, der er blevet levende igen. MartinA
Hans.A.50. -bjælke, en. (jf. ænyd. vind-
bielcke om hanebjælke; møl., især dial.) vejr-

bjørn. Molh.V199. SprKult.l.52.123. -bjørn,
en. (møl., især dial.) d. s. Cit.l931.(OrdbS.).

-blomst, en. spec. (mods. Insektblomst;
bot.): vindbestøver. Warm.Bot.585. -blase,
en. (jf. -frakke, -jakke, -vest) bluse af vind-
tæt stof. Sportsleks.11.670. -blære, en. {ty.

windblase; til I. Vind 6) I) (jf. -bold slutn.;

nu sj.) luftblære (1). vAph.(1764). Kaper.

2) (jf. -bøjtel (1) og Luftblære 2; nu næppe
br.) blære, som (kan) oppustes med luft. Berl
Tid."/i2l783.1.sp.2.

II (jf.LYinå I.5 (og
I. Blære ^)) overf. i det mand tænker ved
sig selv, mand er bedre end andre, keerer
mand sig ikke om at lære noget Got . . og
bliver saa paa det sidste ikkun som opblæste
Yindhlærer. H0rn.Moral.IL66. en Vindblære
er i mine Tanker enhver adelig Borger, en-
hver, som forlader en nyttig Stand, for

at søge en fremmed Ære.JSneed.VL452.
-blæst, part. adj. (sml. oldn. vindblåsinn,
udspilet af vinden; især O) vejrblæst; for-

blæst (3). paa mangt et gammelt Voldsted
. . stod endnu, vindblæst og kummerlig,
lerklinede Længer. TroelsL.III. 52. (ansigts)-

Trækkene var vindblæste og knortede. Jes-

perEw.PF.121. Træer med vindblæste Eio-
ner. HavebrL.*I1.1094.

||
(frisør-spr ) om kort

kvindefrisure, hvor sidehaaret er redt frem ved
ørerne (som om det var blæst frem af med-
vind). Den vindblæste Frisyre (gaar) sin

Sejrsgang over Evropa,. Pol."/il932.Sønd.l7.
sp.l. -bold, en. (<«/. windball, ^7. oWn. vind-
bollr) dels om en af papir foldet bold, brugt

som legetøj (Smaasløjd.231), dels (til I. Vind
6; t d. s. s. -blære (1) (vAph.(1764)). -bol-
le, en. (jf. -hakkelse, -frikadelle, -steg og
I. Vind 1.5, 6 (-7)^ i talem., se Luftsteg.

-brok, et ell. en. (ty. windbruch; til I.

Vind 6; med., foræld.) form for brok, hvorved
den angrebne legemsdel (antoges at) pustes

op af luft. Moth.V196. Adr.''y,1762.sp.l3.

Efter (lyskebroks) Udseende og Consistents,

især naar Barnet skriger, kalde Ammerne det
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Vindbrok . . i Modsætning til Vandbrok. JP
Blich.Chir.II.109. S&B. -brad, et. I) (jf.

-bryder; 1. hr.) brydning af vindens magt

(fx. ved læbælte). D&H. 2) O/. -brudt; fagl.)

brud, beskadigelse foraarsaget af vinden. MO.
D&H. Vindske(d) . . hindrer Vindbrud.
FagOSnedk.222. især dels (jf. -kedel 1) om
vindens udhuling af jordoverfladen i sand-,

klitegne: Et Vindbrud kaldes en hvilkensom-
helst Skade eller et Brud paa Klittens Masse,

hvorved Sand bortføres af Yinden. Andres.

Klitf.88. Uss.DanmGeoV308. dels om vin-

dens beskadigelse ell. ødelæggelse (omblæsning)

af trævækst: Træerne ere ikke omhuggede
men faldne ved Vindbrud. Coirø. de enkelte

^^rce^Arter forholder sig . . forskelligt over
for de forskellige Former af Vindskade (Vind-

slid, Vindbrud, Udtørring etc). HavebrL.*IL
1094. -brudt, part. adj. (jf.-hruå 2; fagl.)

om klit: brudt (op) (beskadiget, oprodet) af

vinden, en stor Klitrække . . vindbrudt og
bevoxet med Klittag. Andres.Klitf.249. -bry-
der, en. (jf. -brud 1; fagl.) genstand, der

bryder, giver læ for vinden. Jeg gik bagud
(o: i flyvemaskinen), aabnede en af Maskin-
geværlugerne og satte mig i Ly af en Vind-
bryder. Po«.V„i9^,5.i3.sp.6.

II
(landbr., forst.)

om hegn, skovtræ, der yder læ for (dele af) en

bevoksning. MøllH.III.73. Cit.l948.(OrdbS.).

-brwt, et. I) (møl.) d. s. s. Stormbræt 1.

S&B. jf. Feilb. i flt. -bræd(d)er: OpfB.HlI.
349. VSO. Høje slanke Jernstativer med et

Vindfang bestaaende . . af 4-6 lange Vinger

med „Vindbrædder" eller „Jalousier" i Ste-

det for sejlklædt Tremmeværk. Op/B.*7.55.

2) (landbr.) bræt anbragt lidt over og paral-

lelt med spredebrættet paa en saamaskine for

at hindre vindens forstyrrende indvirkning

paa det faldende saamateriale. Sal.XV 436.

3) (jf. -sked og I. Regn-, Stern-, Vandbræt,
Sugefjæl; bygn.) bræt slaaet paa gavl ell. tag-

lægters yderende for at hindre vind (og ned-

bør) i at trænge ind og gøre skade. Gnudtzm.
Husb.^(1888).191. TeknLeks.1.596. UfF. flt.

-bræd(d)er: Gnudtzm.Eusb.^(1888). 202. UfF.
-banden, part. adj. (jf. vejrbunden; sj).

vejrfast (1). ofte maatte jeg (o: en sømand)
ligge to-tre Dage vindbunden paa eet Sted.

HBDhlp.1.107. S&B. -byge, en. (f -bøje.

vAph.(17o9). Leth.(1800)). (jf. Vejrbyge;
især fagl. (4^ , flyv.)) d. s. s. I. Byge 1.

Molb.HO. Scheller.MarO. FlyveO. -boj-
tel, en. [-|bo)i'd(8)l] (ofte skrevet -beutelj.

flt. -bøjtler ell. (nu næppe br.) -bøjteler

(PAHeib.R.n.3). I) (sv. vindbojtel, no.

vindbøytel; fra ty. (18. aarh.) windbeutel,

af wind i bet. „lufV' (jf. I. Vind 6^ og beutel,

pung (jf. bydle^ egl.: „pung olgn. opfyldt,

udspilet af luft", sml. \: Hr. U. stiger neste

Gang selv op med en Vindbeutel (o: luft-

ballon). Morgen-Posteyi.l786-87. 320; jf. end-

videre -blære 2, -junker, -pose 3, -sak (og

u. -hund^, I. Vind 1.5 samt bet.-udviklingen

ved I. Blære 4, Fjols; talespr., lidt gldgs.)

opblæst, indbildsk (mands)person blottet for
solide, værdifulde egenskaber, dybere indhold;
pralhans; charlatan; vindhas; vindmager (2).

Cit.l771.(Gadeordb.^). Landstrygere og Vind-
beuteler, der ansee en tydsk Siel for . . Kund-
skabers eeneste Yehikel. PAHeib.R.II.3.
*Vindbeutler som I er, at I vil lokke

|
For

to honnette Piger, skjøndt I aldrig
|
Har

tænkt at gjøre Alvor af det. Hrz.VIII.172.
10 en ung tysk Murmester, en stortalende Vind-

beutel. »Sc/jand.F.iiS. De er den største po-
litiske Vindbøjtel, dette Land har fostret.

Howalt.DB.131. 2) (tilsvarende i sv. og ty.;

jf. I. Vind 7 ; bag.) især i flt., om en slags

(let, hult) bagværk (fx. kager af wales-, æble-

skivedej ell. vandbakkelser). Seiling.Vegeta-

rianskKogebog. (overs.l894).44. NordiskBager-
og Konditor-Leksikon. II. (1949). 1243. Stevns
Bjev.16. UfF. -bøjtleri, et. flt. -er. (af

20 -bøjtel (1) ell. efter ty. windbeutelei ; talespr.,

gldgs.) optræden, væsen som hos en vind-

bøjtel (1); vindhaseri; vindmageri (2); vindig-

hed; ogs.: lapseri. „til Ære for mig har han
leiet en . . Vogn, eller vil leie den." — „Det
er nok en af vor gode Balthasars sædvanlige
Vindbeutlerier! Hvor skulde han faae en
Vogn fra? Han har neppe en Skilling i

Isommen.^'' Heib.Syvs.48. man (har) med Hen-
syn til hans Iver for Almuens Vel ikke .

.

30 undset sig for at paastaa, at denne kun var
Vindbeutleri og YLumhvLg.HSchwanenfl.HW

.

113. Frits (er) forelsket i en Pige, han ikke
har set, for hans Vedkommende meget stem-
mende med hans andre Vindbøjtlerier. HBrix.
AP.II.257. -bølee, en. I) (Q), l.br.) luft-

bølge. Af og til gjorde (maagen) et Sving
til Siden som for at kløve sig igennem
en Vindbølge paa SkraiSi.ZakNiels.Maagen.
(1889).17. 2) (fagl.) bølge (L2.i), som vinden

40 danner i sandet. Andres.Klitf.4. -hø»»e. en.

(ty. windbiichse ; til 1. Vind 6 ; jf. Pumpe-
riffel; nu mindre br.) luftbøsse. Moth.V196.
Oehl.Sovedrikken.(1808).90. (Hørup) lar-

mede og rumlede ikke som „Fædrelandet",
naar det fordømte. Hans Skud var larmfri

som en Vindbøsses; men de ramte. J5randes.

L.II.198. Luftbøsse (populært Vindbøsse).

Sal.XI.1049. t -dorn, en. (ty. winddorn

;

til I. Vind 6 ; jf. -torn) tuberkuløs knogle-

so lidelse, hvorved der dannes ligesom luftfyldte

svulster; Spina ventosa. et eget Slags Been-

kræft, som man kalder Yinddorn. Funke.

(1798).202. -draabe, en. (især i flt.).

I ) (jf. -stænk, -taare 2 ; især dial., jf. VSO.)
enkelte draaber, stænk af regn fra forbidri-

vende sky under stærk blæst. Moth.V196. der

kommer just nogle Vinddraaber . . vi kan
snart vente en lille BygelFJHans.PS. 1.296.

*Nu hæver sig stor
|
en truende Regnsky

60 fra Nord;
|
dybere Mørket sig sænker,

|

Vinddraaben stænker. Kaalund.75. ErlKrist.

MM.185. Feilb. UfF. 2) (til 1. Vind 5.i

;

dial.) draaber mod vinde i livet. FolkLægem.

1.68 f. O -drag, et. (jf. -trækj om (stærkt
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ell. svagt) vindstød, vindpust; ogs. om træk-

vind, et enkelt lille Vinddrag (orig.66: Vind-

pust^ bevægede nu og da de tørre Grene.

ZakNiels.TF.^50. et Uvejr . . tog paa at

sende stærke Vinddrag ud over Bugten, sa.

Maagen.(1889).16. Gardinet bovned ud fra

Karmen for Vinddraget. Jørgi.^¥27. -dra-
ger, en. I) (jf. gitter-drager^ drager (2)

i en brokonstruktion, som (bl. a.) skal optage

vindtrykket. SaVIY.46. TeknLeks.II.79.611. 2)

(jf. I. Vind 6^ t ventilator. I Fangehuset .

.

bleve nogle . . Vinddragere opsatte, som
virkede formedelst en Veyrmølle. Rørene
vare ledte i 24 Kammere, af hvilke de ud-
drog den bedærvede Luit.Lægen.1.54. -dre-
ven, part. adj. („%].'' D&H.). I) tvunget

ud af sin normale, rigtige retning af vin-

den. Vestenvindens voldsomme Magt . . har
præget Troldeskovens Fyrretræer og Birke.

Vinddrevne og vantrevne . . er disse Træer
Vidner om Styrken af (egnens) ublide Kaar.
Lande og Folk. 1.(1910). 589. \\ næsten kun:
slaaet ud af kurs af vinden, spredte eksem-
plarer (af mellemkjoven), sikkert ofte vind-

drevne fugle, strejfer ind i vore farvande
under efterårstrækket. VLDyr.1.310. spec.

(jf. -driver; 4>-» "^ '• ^'"J "m skib (ell. be-

sætning): (kaptajnen har) under en Storm i

Kattegat . . bjerget fem vinddrevne Fiskere.

Dagbl.^^U1868.3.sp.2. Larsen. 2) som drives,

bringes til at fungere af vinden, en vind-

dreven Mølle. Z)(fefi'. -drift, en. (især fagl.)

det at noget drives af vinden; vindens kraft som
driftsmiddel. Kaper.^(1880). foreløbig er det
kun Smaaanlæg, der hører under Vinddrif-

tens Omraade. HHolst. Elektr. 1. 206. -dri-
vende, part. adj. (til I. Vind 6.1 ; med.,

især gldgs.) som formindsker, modvirker
dannelsen af vinde ell. befordrer disses af-

gang, (ofte i forb. vinddrivende midler^. ^^er-
bech.FA.1.24. Panum.125. -driver, en. (jf.

-dreven 1^ ^ skib, der er slaaet ud af kurs

af vinden, driver for vind og vove ell. søger

læ (under kyst, i havn) i haardt vejr. Briggen
(er) indkommen som Vinddriver og ligger

fortøiet indenfor Reyene.BornholmsAvis."/!
1848.4.sp.l. 8&B.(somno.). Bek.Nr.302'''/ii

1915.§4. to Mand roede hen og gjorde fast

i Vinddriveren (o: en redningsbaad i drift).

KnudAnd.HH. 5.
\\

(sj.) overf., om holdnings-

løs, karaktersvag person. Hejmdal.^*U1869.1.
sp.2. HjælpeO.

I. Vinde, en. ['vena] (nu ikke i rigsspr.

(jf.: „foræld." y^O.; Vind, en ell. et (BWich-
mand. Underviisning for Jordemødre.(l 755).19.
UfF.). Moth.V198(men sa.^V186: en Vindeø.
Cit. 1758. (HistMKbh. 3R. III. 417). LollO.

UfF. jf. u. Brønd-, Traad\nnde 1). flt. -r ell.

(vel egl. flt. paa -e til /ormen Vind; nu ikke i

rigsspr.) d. s. (LTid.1725.292). (ænyd. vind(e),

glda. vinde (HellKv.41) og i ssg. armborst-
winde (KrErsl. Rep.II.156 (aarl373); jf. bet.

3.1^, æda. uinde (se u. Garnvindej, sv.

vind(a), fsv. vind (f.) og vinder (m.), no.

vinde, vinda, oldn. vinda, islæt m. m., mnt.

ty. winde; af III. vinde; ;//. Vindel, Vindse,

Vindsel)

1) (nu kun dial.) om hvad der snos,
vikles ell. snor, slynger sig om noget.

I.l) ^;/7. Vindsel 1) bind (2.2), bandage,
liste (11.3(2)) (som lægges, vikles om et sygt

sted), jeg haver sønderbrudt Pharaos kon-
gens arm . . og see, den skal ikke forbindes,

10 at man skulde meddele den lægedom, at

føre vinde frem (1871: lægger Bind paaj,

til at forbinde åeii.E3.30.21(Chr.VI). Saaret

forbindes med Blaar og en Vinde. Viborg.S.

110. Om En koe skyder livet ud Saa skal

den op hedses mæd bagdellen og saa ind

sættes og en Vinde for. Cit.beg.l9.aarh.(Boers.

VetF.259). LollO. (om brokbind). UfF. 1.2) ^
om plante med slyngende vækst; dels (nu
næppe br.) om slægten træranke, Periploca:

20 PKA Schousboe. Vextriget i Marokko. (1800). 120.

Priis- Fortegnelse fra VLøwes Handelsgartneri.

(1871).16. græsk vinde, (jf. I. Slynge l.s^

P. græca L. Phys Bibi. XIV 216. JE Ohlsen.

Fortegnelse over Træer. (1847).ll. \\ dels (nu
vist kun dial.) om snerle, Convolvulus

(arvensis) L. vAph.(1759).540. JTusch.64
(sdjy.). jf.: Sort-vinde. Moth.S620. sa.Conv.

S280.
II

dels (jf. Tragtvinde; nu næppe br.)

om tragtsnerle, Ipomæa purpurea Roth.

30 OeconH.(1784).II.291.

2) (jf. I. Haspe 1, I. Vinder 2) redskab,
hvormed ell. hvorom tov, garn olgn. vin-
des. 2.r) (jf. Vindsel 3 og II. Spil 2; især

fagl.) hejseværk, i sin simpleste form be-

staaende af en cylindrisk valse, der kan rotere

om sin akse, og hvortil der er fastgjort et reb,

V. hj. af hvilket en byrde kan hæves ell. sænkes

(ell. i det hele en genstand bevæges), idet rebet

vikler sig om, henh. af aksen; ogs. om trisse,

40 i hvis rille et hejsetov løber, ell. om hejseapparat

af den angivne type i forbindelse med dets

faste tilbehør (stativ, støtter, hejsekvist olgn.);

spec. om løfteapparat (i hejsekvist) paa et pak-
hus, en mølle olgn.; loftsvinde. LTid.1724.
807. (hesten) drager en Vinde, som fører Ar-

beiderne . . op af en dybere Gruvebund.
Molb.BfS.III.32. der kom Pakhuus med
Gavl og med Yinde. HCAnd.(1919).V 81.

(vi tog) fat paa at hejse den sprængte

50 Kvarts op (af skakten) ved Hjælp af en
Yinde. Buchh.FDK. 97.

\\ ^;7. Vindebrønd;
om brøndvinde. NKBred.TvG.3. Vinden gik

trangt om, naar man skulde have Spanden
med Vand over Brøndkanten. HCAnd.(1919).
V58. Guillotinen staar som Vinden over en

Brønd. ORung.SS.96. NordsjællF.Y61. 2.2)

(jf. Silke-, Traadvinde 1 ; især fagl. ell. dial.)

redskab, hvormed ell. hvorom traad,
linegods olgn. vindes (III.2) (for at komme

60 til at ligge ordnet, regelmæssigt, fx. i nøgler,

vindsier); navnlig om redskaber som haspe
(I.l), garnvinde, vindsel (2). LTid.1725.
292. Spindemaskinerne . . ruller (bomulden)
til tyndere og tyndere Traade, indtil den er

XXVI. Bentrykt "/, 1952 104
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tynd nok til at løbe om den store Vinde.

Cavling.A.11.52. Vinde . . Vindsel hvorpaa
man opruller en Fiskeline. Sc/ieiier.ilfarO.

LollO. UfF. jf. Esp. 373. om den oprullede

mængde garn: en Vinde sort Stoppegarn.

KMich. Syv Søstre sad—. (1923). 118.
\\ (jf.

Vindekrog 2) om redskab, hvormed snor olgn.

tilvirkes, snos. Feilb. Stevns Bjev. II. 64. jf.

ssgr. som Haand-, Kastevinde (s. d.).

3) (især fagl. ell. dial., til dels foræld.)

videre (billedl.) anv. af bet. 2; navnlig om
(arbejds)redskaber, som ved form ell. funk-
tion minder om en vinde (1.2). 3.1) (jf. bet.

2.\) om redskaber, konstruktioner, hvormed
noget spændes, udtrækkes ell. hæves olgn.

Haandklædet ophængtes . . paa en Vinde
og Enderne føjedes sammen, saa at det

kunde rulles Tundt.TroelsL.il.139. om sving

paa slibesten m.m.: Feilb.
\\ (jf. I. Vinder 2;

bødk.) et apparat (en „drejer"), hvormed
stavene tvinges, drejes tæt sammen, idet et

spil strammer et reb om dem. Dengl.By.
1935.9. UfF.(jy.). || (jf. u. Haandvinde;
foræld.) redskab til at spænde en armbrøst

med. han fik hærdet (sønnens) Muskler til

første Gang at spænde Staalbuen, hans egen
gamle Armbrøst uden Hjælp af Vinde eller

Brev. SMich.Æb.67. jf. ovf. sp.l649*^: Vinde-
armbrysterne . . med tilhørende Armbryst-
\in der. HistTidsskr.5R.Y75.

|| (jf.u. Haand-
vinde; nu næppe br.) donkraft. Hallager.257.

II
(foræld.) redskab, hvormed der fremstilles,

trækkes (tynde) metal-stænger, -traade; om
traadvinde (2): MO.'II.522. VSO.VII.212.
om blyvinde: Sal.XVIII.307. BornhHaandv
Er.25. 3.2) (jf. bet. 2.2) om omdrejende red-

skaber forsynet med (4) arme, vinger (min-
dende om en haspe (l.l)).

\\ (jf. Vindeaflæg-

ger; landbr.) om hver af de roterende vinger

(1.6) paa en mejemaskine, der fører sæden
mod kniven. PoI.'/b1906.4. ^sZao^ Maskiner
med Vinde . . Der er en Haspevinde, som
fører Sæden til Kniven. LandbO.III.539.

\\

(næppe i rigsspr.) drejekors. De var kom-
met til en Vinde, hvorigennem Vejen førte

over Jernbanelinjen . . G. var . . drejet

igennem Leddet. Nathans.MP. 217. Pol."/io

1938.13.sp.4 (fra Grindsted).

II. Vinde, et. se I. Vidne.
III. vinde, v. f'vena] præs. -er ['ven'ar];

præt. vandt [van'd], hvortil flt. (arkais., sj.)

vunde (Pflug.DP.585), ell. (sj.) -ede (Breum.
HH.66; i bet.S.'z); porf. vundet ['vona^] ell.

vunden ['von(8)n] (fk.; ogs. (nu især dial.)

som præd. til ord af intk. ell. flt. ell. i forb.

m. have: Moth.V199. IslKyst.71. Tode.IX.
139. Manufact. (1872). 310. Feilb.), hvortil

best. f. og flt. vundne, vbs. -ing (se I. Vin-
ding), {ænyd. vinde, glda. præt. wan(d)t
(Brandt.RD.II.50. Michael. 70), part. wun-
den og wundnæt (DGL.V195var.), æda. præt.

wat (Fragm.2), part. wndæt (DGL.V195),
SV. vinda, no. vinde, oldn. vinda (præt. vatt,

flt. (v)undu, part. (v)undinn^, eng. wind, ty.

winden, got. (bi-, us)windan; besl. m. I.

Vaande, I. Vant, I. Vante, II. vende, II.

Ville og (vistnok) I. Vaand, jf. Gevandt, Ge-
vind, IV vind, I. Vinde, Vindel, II. vindig,

vindle, Vindsel)

A. slynge (III.l), sno, vikle (I).

1) (især fagl. ell. dial., undertiden vanske-
ligt at skelne fra bet. 2) m. h. t. (lange, tynde,

især: traadformede) legemer, som snor (6),

10 vrider sig ell. (oftest) flettes, vikles, strammes
om hinanden, sammen og derved danner et

nyt (sværere) legeme: d. s. s. sno l(i), lY
tvinde 1; obj. betegner dels materialet, dels

resultatet, det færdige produkt; ofte i udtr.

for at tilvirke reb, garn olgn. og i forb. m.
ord (af lignende bet.) som spinde (II.l),

tvinde (IV 1). l.l) i al alm. OeconT.1.6 (se

u. IV tvinde 1 beg.). Almindelig er (navle-

snoren) vunden fra Venstre til Uøire. Busch.

20 Fødselsvidenskaben. (overs. 1838). 79. Reber-
banen, hvor Rebslageren gik . . og vandt
sine 'Reh.Stuck.1.194. det lange, i Fletninger

vundne Haar.Brandes.MjB.36S. jf.ndf.1.29:
*Naar de (o: blomster) vindes til en Krands,

|

Faae de bedre Syn og Glands. Heib.Poet.VII.

373. — i forb. vinde sammen: Moth.V200.
MO. (jf. sno sp.ll62*^) uden obj.: (bonden
stod) og vandt sammen paa en favnfuld Hø.
ErlKrist.BT.29.

\\ (jf. u. bet. 2.1 og u. Krans
30 1.1^ m. h. t. krans, (ofte billedl.). Til Hæder

for den styrtede Minister skrev han . . sin

Fortælling „Philet", hvori han . . vandt
ham en rig Hæderskrands. Molb. EL. 129.

Borgmesteren havde . . godt kunnet ind-

flette i den Mindekrans, han vandt vor By,
Navne som Mynster, Søren Kierkegaard og
Grundtvig. AxRosendal.SP.13. 1.2) {sml. bet.

2.1 ; maaske egl. til ell. sammenblandet m.
en afl. af I. Vaand; ;//. Vindegærde, vændre;

40 dial.) fremstille fletværk af (pile)ris olgn. som
lukke, udfyldning ml. lodrette stokke; især i

forb. som vinde gærder ell. vinde vægge,
en vunden eller stavred Yæg.Gram.Nucleus.
206. Rask. FynskeBS. 68. (væggene) bleve
først vundne med „Støjle og Vænger"
og derpaa klinede. NRasmSøkilde.B. 90. Fr
Grundtv.LK.19.236. Et gærde vindes på den
måde, at risene presses ned mellem stav-

rerne — udenom en stavre og indenom den

50 n3sste.StevnsBjev.II.85. jf.: „vendre" (sæll.

(o: sjællandsk) „vinde Riis i"). FDyrlund.Byg-
ningsmaaden paa den sydslesvigske Landryg.

(1853).16. 1.3) (haandv.) i videre anv., m.h.t.

hvad der fremstilles v. hj. af en vinde (1.3.1 );

dels (bødk.) i forb. m. sammen: tvinge sta-

verne i buget bødkerarbejde tæt sammen med
en vindebom (1). Haandgern.128. UfF.(jy.);

dels (glarm., foræld.) m. h. t. bly, der ud-

trækkes v. hj. af en blyvinde: BornhHaandv
60 Er.25. (glarmesteren havde) en blytrækker

at vinde blyet op med til vinduerne.

Krist.JyA.VI.252.

2) især m. h. t. hvad der vikles, snøres om
ell. af (se bet. 2.1 slutn.) noget ell. (jf. bet, 1)
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vikles sammen til et nøgle olgn. (se let. 2.2):

d. s. s. sno 2. (ofte (jf. I. omvinde^ i forb.

m. om(kring)^. 2.1) (i rigsspr. især tg) i

al alm. Pflug.DP.585. (kluden) befæstes med
et Bind, som vindes om heele Beenet, neden
fra Fodbladet lige op paa Laaret. CEMangor.
FB.49. den Hør, man vinder om sin Rok.
Sibb.11.143. *0m Midien trende Gange

|

Guldkjeden de vandt. Winth.HF.88. Konen
vandt stilfærdigt Klædet om Muraieansigtet. lo

JVJens.HF.95.
\\ (jf. sno sp.ll62'*B^; nu

næppe br.) i udtr. for at slynge armen(e)
rundt om noget. *De (o: badende asynjer)

ofte Arm i Arme vinde,
| Og dukke ned som

vilde Ænder. Oehl. XXIX. 123. *Snart skal

jeg omkring Dig vinde |
Kraftigt min Arm.

Winth.I.121. [OLBang.]EvaHomo.(1851). 194.

II
(sml. u. bet. l.i^ t udtr. for (som hyldest)

at sno en krans olgn. om noget (især: en
persons hoved, tinding). Heltene vandt Seie- 20

rens Krandse om deres Tindinger. M^/wsi.

Betr.1.95. *jeg har isinde | Rosen-Krands
om Kors at vinde. Orundtv.SS. 1.454. *vind
dig vedbend om håret. NMøll.B.19. || vinde
en ell. noget om en(s) finger olgn.; især i

forb. m. kunne, i udtr. for høj grad af bøje-

lighed. Det er en udenlandsk Klinge, som
jeg kan vinde om min Finger. Bredahl.1.205.

vinde noget om en Finger, en Arm. MO.
navnlig (jf. u. Finger 2.4 og sno 2) overf.: 30

(kunne) faa en til at gøre hvad som helst,

(alm.:) kunne sno, vikle en om sin (lille)-

finger. Luxd.FS.8. (digterens vemodighed) gri-

ber ind i vore fineste Nerver og vinder os

om en Finger, før vi véd et Ord deraf.

Brandes.1.522. \\ i forb. m. af: ved drejende,

roterende bevægelser vikle noget af, løsne,

fjerne noget; afvinde (II). Moth.V200. (han)
smurte Vognene, han vandt de begede Mø-
trikker &t MartinAHans.NO.8. i alm. rigs- 40

spr. næsten kun (jf. bet. 2.2) m. h. t. garn:
"(hun) vinder sit Garn al. Riber.11.102. S&B.
Når tenen på rokken var fuld, skulde der

. . „vindes af tenen". Det garn, der skulde
bruges til at væve af . . blev vundet i nøgler.

StevnsBjev.94. UfF. \\ i forb. w. op, m.h.t.
reb olgn.: lade danne bugter, slyng omkring
noget. Vindebom . . som tauledt vindes
op pLMoth.'VlSe. OpfB.mi.328. 2.2) (jf.

bet. 2.1 (slutn.) og II. spole, II. udvinde 2) 50

m. h. t. garn, traad: ordne, samle ved at slynge

det i regelmæssige bugter om et vindsel, til et

nøgle olgn.; især i forb. vinde garn (i ell.

(nu sj.) paa (Moth.N124. jf. ndf. sp. 1654^^)

nøgle(r): Moth.V200. VSO.(u. Garnvinde;.
Pol.**U1942.7.sp.5. SjællBond.65) ell. (lidt

sjældnere) vinde et nøgle (garn) (Moth.
V199. VSO. Feilb.BL.103). Aftenerne pas-

seerer jeg , . ved at vinde Garn med Fruen.
HHans.PD.216. Winth.Y117. Vindepinden, eo

hvorpaa . . Guldtraad er vunden. VortHj.

111,1.43. Hun gav ham noget speget Garn
og bad ham om at vinde det. MarieRørdam.
Tilbageblik.(1911).14. i overtroen: En Ung-

karl maa ikke holde Garn for en Pige, thi

da vinder hun Lykken fra ham . . Det giør

imidlertid ikke Noget, naar hun, som vinder

Garnet, lader ham beholde den sidste Ende
derai.Thiele.il1. 74. Feilb.1.424. vinde fan-

dens garn, se Fanden 1.4. i børnevers, -lege:

Visselulle, mit lille Barn!
|
Mo'er sidder

og vinder Qaxn. Thiele.HI, 1.127. Feilb.1.627.

vinde nøglegarn, se Nøglegarn. || i forb. m.
op; dels: vinde sammen til et nøgle olgn.

CKMolb.Amb.71(se u. II. Nøgle 1). Garnet
var vundet op til et stort Nøgle. Pol.'/iil941.

12.sp.5. vinde op paa det store nøgle med
en, se II. Nøgle 1. dels: opløse, opvikle et

garnnøgle, „hvad er saa rundt som et Eeg
og saa langt som en Kirke-Veg?" — „Et
Traae-Nøgle! thi naar man vinder det op
er det saa langt som en Kirke-Veg. "SoiJ.
Jul.l2sc. JVJens.EE.86(se u. II. Nøgle 1).

2.3) (jf. II. udvinde 1; sj.) i forb. m. ud:
faa noget til at forlade sit sted, fjerne det ved

at sno, dreje det. saa snart den (snyltende

rundorm) lader sig tilsyne (paa de indfødtes

ben og arme), giøre de ham fast ved en .

.

pind, og vinder ham efter Haanden ud.

Pflug.DP.1074. *Hvad tvinger mit Hjerte
|

saa stærkt mod det Fri,
|
og vinder og vrider

I

mig ud af mit Ei?VilhAnd.GD.29.

3) (især tO) refl.; navnlig i forb. m. nær-
mere bestemmelse som adv. ^frem, om, op

ofl.) ell. præp.-led. 3.1) (jf. bet.l) om lang-

agtigt legeme, der vrider sig proptrækkeragtigt,

i spiraler olgn.: d.s.s. sno 6. (ur) F]æren .

.

vinder sig i nogle Omgange omkring Fjer-

stiften i YieTiinset.Hallager.262. Røgen, der

som et blaat Baand vandt sig op ad Brinken.
Madelung.EH.264. Piskesnærten fik fat om
Akslen og vandt sig paa, saa det hele maatte
stanses og trækkes baglæns. AndNx.PE.I.
119.

II
vinde sig op, om noget sammen-

snoet, -knyttet: vikle sig op. Saa nærmer
(guldsmedehunnen) Bagkropsspidsen til Van-
det og afkaster Æggemassen, der i Berøring
med dette vinder sig op til en lang Ægge-
snor. WesenbL.Ins.58. 3.2) (jf. bet. 2) om hvad
der (som vej, vandløb, plantestængel, haar-

fletning m. m.) forløber, strækker sig i slyng-

ninger, spiraler, bugtninger: d. s. s. sno 7.

(peber) vinder sig op som Komle.Pflug.DP.
488. omkring Hovedet vandt sig de frodige

Flætninger. Oehl. Øen. (1824). II. 246. *langs

med Heden Bække smaa
|
Sig klare, vævre

vinde. Grundtv.PS.IY4. Vejen vinder sig op
over Aaserne.JyJens. Nordvejen. (1939). 42.

3.3) om levende væsen, der bevæger sig (frem-
ad) i bugtninger ell. ad en slynget, ujævn
bane: d. s. s. sno 8.1.

|| (ofte paa overgangen
til bet. 3.2; om dyr som orme, adl, slanger.

Slangerne saae han i Jernets Buur . .
|

Sig Kroppen vandt i den skiønneste Bugt.
Oehl.XXXII.218. *(Midgaardsormen) ligger

end i Hav,
|
Og vinder sig om alle Lande!

Grundtv.Optr.il.174. En spraglet Orm sig

vandt og vreed
|

I grønne Græs ved Veien.

104*



1655 Tinde Tinde 1656

Winth.X.139. \\ om person. *(han) sig med
Afsky vandt |

Af de kraftesløse Arme. Oehl.

XXIX.171. Fodfolk og Cavalleri søgte at

vinde sig igjennem Trængslen. Z)od<.Æ.75(?.

(tyrefægteren) gik frem, snoede og vandt sig

med Flammeklædet. ZLars.ilfZ. 92.
|| (jf.

sno 8.4^ overf. Aanden . . vinder sig løs

fra Legemets Fængsel. ikft/nsi.Be^r./Z.350. Da
vandt den rette Trang sig frem i hendes
Hjærte. JPJac.//.258.

4) (ji. skrue-, snegle-, spiralvunden oft. og

sno CJ fart. Tunden (vundet) Irugt som
adj., m. bet.: som har (ell. synes at have)

været genstand for snoning, fletning; ogs.: som
forløber i bugtninger, slyngninger. 3 Par Lyse-
stager (1 Par med „vunden Foed", de andre
ottekantede). Cit. 1768. (Personalhist T. 1951.

64). *jeg synker hen i Tanker
|
Ved at see

paa Dine Lokker,
|

. . Hvilke Anelser og
Drømme

|
I det Ringlende, det Vundne!

Aarestr.SS.II.163. en skrueformig vunden
Fier. NordConv Lex.Y698. *de krumme

|
Ur-

oxehorn og vundne Muslingsnekker. Gjel.

KH.53.
II

til bet. 1.3. vundet Bly. Bornh
HaandvEr.25.
B.
5) bevæge (navnlig: hejse, løfte ell. ned-

fire, sænke) v. hj. af et hejseværk, en
vinde (L2.i). 5.1) (næsten kun (jf. dog ndf,

1.67 ff.) i forb. m. (trykstærkt) adv., navnlig

ned ell. (jf. opvinde l) op; i rigsspr. især CP,

højtid, ell. (i enkelte anv.) fagl.) hæve ell.

sænke en i et reb, en wire fastgjort byrde v.

hj. af et spil, en vinde (L2.i) olgn. vinde gods

af (ell.) i skibet. Moth.V200. *Nu vinder dybt
i Taarnet mig, i Graven neå\Oehl.XII.231.
de vare ifærd med at vinde et stort Fad
01 op paa Høieloftet . . de droge . . haardt
paa Touget.CBernh.V25. (jf. bet. b.2) m. h. t.

bevægelse uden for det lodrette plan: Det var

et uhyre Arbeide at vinde Canonerne op ad
de steile Bakker. Engelst.Wien.383. \\ m.h.t.

(spand til) brøndvand. Moth.V200. *(han)
|
Fik

vundet op af Kilden
|
Det friske, kolde Vand.

Winth.HF.246. KMich.LM.162. (brønd)Yein-

det vandt man op med en Træspand, der

hang i et Beh.NordsjællF.Y61. || m.h.t.
vindebro. Broerne, som førte over Gravene
. . kunde vindes i Ne}ret.HMatthiess.N.16.
Et Stykke af (broen) har naturligvis været
til at vinde op. NationalmusA.1936.32. \\ (jf.

bet. 5.2; nu sj.) m.h.t. skibsanker. Moth.
V200. SøkrigsA.(1752).§436(se u. II. Spil 2).

PMøll.ES.III.159.
II

(især poet.) m.h.t. sejl.

*Saa vandt de op deres Silkesejl
|
saa højt

i forgyldene Raa..DFU.nr.22.5. Absalon be-

falede ham, strax at vinde Seil (og) lægge
ud ad Isøre-Gah. Grundtv.Saxo.il1.227. (han
roede) tilbage til Orlogsskibet, som igjen

vandt Seil og fortsatte sin Kurs. Baud.KK.12.
5.2) (jf. forb. vinde et anker op u. bet. 6.i

;

^, nu næppe br.) v. hj. af varp og spil olgn.

bevæge et skib bort fra et sted. Da Galioten

drev for sit Pligtanker, havde nær kommet

paa Auernakke Rev, maatte føre det daglig
Anker ud og vinde fra Grunden. Jens Sør.//.
23. (skibet blev) lykkeligen vunden af Grun-
den. IslKyst.71. vinde stagsvis, se stagsvis. jf.

II. indvinde 1: Vj begyndte at vinde ind paa
vorres Touer for at gaa seil.Wigandt.D.189.

IV. Tinde, v. ['vena] præs. vinder
['ven'ar] Høysg.AO.97; præt. vandt [van'd]

(smst.), flt. t vandte (Holb.DNB.556) ell.

10 (i bet. C; nu kun arkais., sj.) vunde ['vona]

(Pflug.DP.925. Holb.DH.1.280. Suhm.II.288.
Grundtv.Idunna.(1811).70. UBirkedal.(StSpr
O.Nr.90.43)); part. vundet ['vonai] (ogs.,

især kbh., attrib. til ord af fk.: en vundet fod-

boldkamp, krig
j

jeg gik hjem fra basa-
ren med en købt og en vundet dukke >)

ell. vunden (Høysg.AG.97) (fk.; ogs. (nu
især dial. (vestdansk, gl.-kbh.)) som præd.
til ord af intk. (Moth.S638.V193. give (fjen-

20 den) vunden Sipil. Schousbølle. Saxo. 289. saa
er meget xunåen. Stoud.Emb.71. dyrtvunden
Ry.FrPoulsen.(Pol.^y<,1942.10.sp.l)) ell. flt.

(Aarb Frborg.1911.105; se u. bet. 4.4^ ell. i

forb. m. have: Moth.V192. Brors.265. Hjort.

Krit Lit. 1.107. 111. Soya. FH. 148. Lunde. F.

98. jf. u. oplagt 3.1 og II. overvinde^, hvor-

til best. f. og flt. vundne || som hjælpeverbum
bruges have, i bet. A ogs. (sjældnere) være:
*alt jeg hjem er vunden.Wilst.D.II.49. I

30 Formen har Hellenerne her (o: i Iliaden

og Odysseen) strax naaet en Højde, som
næppe nogen Orientaler er vundet til. NMøll.
VLitt.1.273.

II
vbs. -en (s. d.) ell. -ing (se II.

Vindingj, jf. II. Vind, Vinst. (peda. winnæ,
run. præt. uan, sv. vinna, no. vinne (jf. let-,

tungvindtj, oldn. vinna (præt. vann, flt.

(v)unnu, part. (v)unninn^, eng. win, mnt.

holl. winnen, oht. got. winnan (nht. gewin-
nen; jf. Gevinst^; besl. m. sanskr. vanoti,

40 vånati, ønsker, naar, sejrer, og Ynde, Øn-
ske

II
om sammenfald m. II. vidne s. d.)

A. (i rigsspr. nu især O, bortset fra visse

faste forb.) bevæge sig, komme til ell.

henimod et maal; naa (I.l); række (III.

4.1 ); navnlig m. forestilling om, at det er for-

bundet med møje, vanskelighed at udføre be-

vægelsen, naa maalet.

I) uden obj. I.l) m. direkte tilknyttet præp.-

led (i forb. som vinde gennem skoven, til

50 byen; om forb. m. med se bet. 1.4 slutn.).

*jeg gamle Kone,
|
Der knap kan vinde af

een Stue i
|
Den a,nden.Rahb.Skuesp.II.35.

*Ret aldrig mere til Havnen den (o: skuden)

vandt,
I

Fordi at dens Tid nu var omme.
Blich.(1920).XXI.183. Endelig vinder man
paa Bækket. MylErich.8.100. Drengen vandt
over Bakkens Kam og torsvandt. AlbDam.
B.73.

II
uegl, billedl. *Du (o: Jesus) est min

sikre himmel-vey, |
Til livets land at vinde.

60 Brors.SS.1.277. Her . . vinder Leo til Be-

vidstlied. JVJens.LA.104. spec. (1. br. i rigs-

spr.) i forb. vinde over noget, komme over,

staa igennem, forvinde (1): ADJørg.III.455.

aldrig ha'de hun . . troet, at Drengen skulde
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vinde over det, den Dag de kom og tog

Gåaråen. Wied.LO.85. Der gik mange Dage,

før hun vandt over at mælde nyt om det,

hun bar lønligt. Gravl.EP.120. \\ vinde fra

en, noget, gaa, løbe, sejle osv. hurtigere end

en anden (noget andet) (i sa. retning); over-

gaa i fart; distancere, vinde fra et Skib. 6*0

Lex.fl808). *i Løb jeg vandt fra Hinden.
PalM.AdamH.1.121. jeg kunde holde trit

med ham paa udvejen, men paa hjemvejen
vandt han efterhaanden fra mig

j || (jf. bet.

1.3^ f: Vinde paa et Skib. At nærme sig

det. Udtrykket bruges fornemmelig ved at

jage et Skih. Harboe.MarO. 1.2) * forb. m.
(trykstærkt) adv. (i udtr. som vinde op (over,

paa, til bjergtoppen), over (paa, til den
anden bred) osv.; om særlige forb. m. ind,

med se bet.l.s-i:). Moth.V193. hestene kand
icke vinde længer i dsig. JacBircherod.R.51.

da vi derfra havde vundet op til (bjerg)-

Toppen . . satte vi os trætte ned. Bagges.

NK.5. Det gik . . saare langsomt, og Man
var ikke istand til at vinde ud af Heden,
førend Mørket faldt Tpsia.Blich.(1920).X.82.

(jeg) havde neppe Kræfter at vinde ned af

Trapperne. HCAnd.BCÆ.1.322. jeg maa blive

her i Nat; jeg er for træt til at kunne vinde

videre. SvGrundtv.FÆ.II.45. Jeg kan aldrig

tro, de vinder igennem (0: i snestormen).

JVJe.ns.NH.218. (4>-0 vinde op mod Strøm-
men. iScAeZ/er.Mar O. S&B. Da man (ved

stagvending) gaar igennem Vinden, vinder
man som Regel lidt op til Luvart ved
denne Manøvre. Bardenfl.Søm.1.188. Seheller.

MarO. billedl.: Det kneb . . for S. at vinde

op til disse Betrngtninger. FruHeib.EtLiv.il.

107. (drengen) læste med en tynd Stemme,
der ligesom stundom sank i Knæ i ham.
Han vandt dog igennem og læste de sidste

Ord fast og tYdeligt.ThøgLars.FB.54. også

ad verdslige veje vandt det fremmede ind.

Skautrup.SprE.l.307 . || vinde frem (ell.

fremad. OlafHans.S. 33. Linnemann.NF.225),
(sejrrigt) bane sig vej, vinde indpas ell.

gøre fremskridt (i udvikling), trofast følge

Vennens Udvikling, være glad med ham,
naar han vandt frem, og hjælpe ham til

Haab, naar han stod stille.JPJac.il.105.

Sagen vil tilsidst vinde frem til Se]er.S<&B.

det plattyske Talesprog (var) begyndt at

vinde frem.Thorsen.Afh.I.18. et Folk, der

kæmpede og stred for at vinde frem trods

megen politisk Virvar. Christmas.Kong GeorgI

.

(1913). 15. II
vinde hjem. der er ikke læn-

gere til Rom, end at jeg jo paa nogle faa

Maaneder kan vinde baade hen og hjem.
Blich. (1920).XV 94. SvGrundtv.FÆ.II. 193.

Udpaa Natten vandt han hjem til Gaarden.
Gravl.AB.154. overf.: *Lad ved din Bøn os

vinde hjem (o: til gud). Jørg.BF.22. Sønder-
jyderne havde selv vundet hjem til Dan-
mark ved deres lLToia,st\ied.Skoleprogr. Holte.

1941.20. 1.3) i forb. vinde ind paa en ell.

noget, (under forfølgelse) mindske vedk.s for-

spring, komme ham (det) nærmere; hale ind
paa. CMøll.PF.138. Mynderne vinder ind
paa Haren. Saa bøier den af i en skarp
Vinkel. Bogfan.7.256. forfølgeren . . vandt
stadig ind på hende, (hans) åndedræt . .

lød (nu) lige bag hendes øxe.Raae.F.199.

(4>:) Ethvert Skib, der vinder ind paa et

andet ^\dh.Anordn.Nr.4^yA897.§24. Sehel-

ler.MarO.
II overf. har man ved en Lejlighed

10 haft det Held at vinde helt ind paa Dem,
saa kan man være vis paa næste Gang at

være lige saa langt fra Dem. GyrLemche.NB.
159. Disse Tanker vandt mere og mere ind
paa li.Rosenkrant2.SG.58. Roerne gror for

hver Dag, og navnlig vinder de senere saaede
voldsomt ind paa de først s&aede. SorøAmts-
tidJ^U1944.2.sp.4. 1.4) i forb. m. med (som
adv. ell. præp.); dels i forb. (kunne) vinde
'med, (kunne) holde fart, trit med, følge

20 trop med, ikke sakke bagud, hvis Du (0: en
syg) blot snart kan vinde med til Genf.
Goldschm.V.185. hun var bleven siddende
paa en Bænk . . fordi hun var træt og ikke
kunde vinde med lasnger. Pont.LP.III.22.
drengen . . må småløbe for at vinde med.
Grønb.H.1.43. UfF. overf. (ofte i forb. (kunne)
vinde med i noget/" adelens forsøg på at

vinde med i magtudvidelsen fører til blodige

nederldig.ADJørg.11.221. De sang de gamle
30 Julesalmer, og lidt efter lidt vandt de alle

med. Bang.SE.217. (det) maatte ende med,
at Tyskland . . umulig kunde vinde med i

Kon\iVixrencen.DagNyh.'"'U1921.7.sp.5. \\ dels

(jf. bet. 1.1^ m. med som præp. m. styrelse.

Drachm.STL.305 (se u. Agterhaandj. en So
med Grise, der var for spæde til at vinde
med Uyrden.TroelsL. 11.52. jf.: et svagt
høfvit, som ei kand vinde og være med
hi0Tden.Cit.l747.(Vider.II.159). overf.: jeg

40 er for sen i Hovedet til at vinde med (orig.

25: følge med i) løbske Historier, der farer

hen over Jorden og glemmer Tid og Sted.

MartinAHans.JR.^(1950).22.
2) m. obj. (obj.-lignende bestemmelse).

2.1) m. obj., som betegner det (især: den (ter-

ræn)genstand), man stiler mod: naa (til);

(dial.) ogs. m. h. t. person: indhente, de

Forreste (af soldaterne) sprang . . i Grøfterne

og søgte at vinde Ytngene. Blich.(1920).XY
50 80. *Lad bore Lækhul under hver en Kjøl,

|

Saa intet Skib kan vinde aaben S0.Boye.PS.
11.115. vi vinder dem nok. FDyrlund.(UfF.).
2.2) i forb. m. længdeangivelse: tilbagelægge.
Fodknegtene vare saa trætte, at de knap
kunde vinde den korte Yei. Molb.DK.217. vi

(gik) for strygende Vind ud i Kattegattet

og vandt vore 8 Miil i Ya,gten. PMøll.(1855).
11.226. *Over Thyras brustne Led

|
Blod i

Strømme randt;
|
Tydsken maatte kjøbe

|

60 hel dyrt hvert Fjed, han vandt. Ploug. 1.104.

Gjel.HS.146. jf. f: hvor skal den Sultne, den
Nøgne . . kunne vinde ud den lange, kolde,

vaade Vei? Kan hun stride imod den skiæ-

rende Nordost? Tode.SB.213.
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B.
3) (jf. evindelig; sj. i alm. spr.) have varig-

hed, udstrækning i tid; (ved) vare; holde

(11.26); hestaa. *Hiinlen skal svinde,
| Og

Jorden forgaae, |
Men Ordet skal vinde,

|

Og Tegnet bestaae. GfMndtø.iVikf.26. || næ-
sten kun i forb. m. andre verber, rinde og

vinde, se III. rinde 6.4. navnlig i forb. vinde
og vare (sjældnere vare og vindeø; *mens
det gamle tæres hen,

|
Da blomstrer Nyt

der op igien,
|
Som vinde kan og vare.

Grundtv.SS.1.246. »Udødelighed er en herlig

Sag,
I

Naar Glæden kan vare og vinde. sa.

PS.VI.211. *Det skal vare, det skal vinde,

der skal spire Blomst af Frø. ThorLa.Noc-
turner.(1897).86. ofte i ønsker: Moth.VlQS.
gid det (o: et lykkeligt ægteskab) maa vinde

og varelBlich.(1920).XXIX.165. Gud ske

Lov for Freden. Maatte den vinde og vare,

mens han ]eyede.HansPovls.HF.122. UfF.
C. erhverve, skaffe sig, opnaa ell.

(m. h. t. andre) bringe, sætte i besiddelse

af (noget attraaværdigt, behageligt osv.; jf.

dog (sj.): (Tyrkiets optræden) har vundet
hele den civiliserede Verdens Mishag. jRar-

nen.'/iil876.5.sp.l) || i bet. 4-6 (i) ofte m.
hensobj. (vinde sig et navn (som lærd), en

brud I bogen vandt sin forfatter stor

berømmelse •) ell. (jf. I. af-, fra-, gen-, I.

ind-, II. over-, til-, I. udvindej m. tilknyttet

trykstærkt adv., især (i bet. 4-6.1 og 8) til-

bage ell. igen, (nu) sjældnere af (se bet.

8.1 j, fra (se bet. 4.1, 6 beg., 6.1 j, ind
(se bet. 4.1, 5.1^, over (se bet. G.2), ud (se

bet. 4.1 og s) || om forb. (til bet. 4, 6 og 8)
som vinde kransen, laurbær (3), palmen (I.l),

prisen (1.3.1 ), præmie (2), sine sporer (1.1.2)

se Krans (2.4) osv.; om forb. vinde kær se

bet. 10.

4) m.h.t. ting, et materielt gode. 4.1)

t al alm. Moth.V192f. *ved . . at lade Øret

til (naar der fortælles sagn),
|
Man vinder

Tæring til de lange Rejser, | Som aldrig

mulner eller bliver tør. Grundtv.PS.11.456.

en Lov, hvorved Forpligtelsen til at lade

(børn) dobe er ophævet. Et Gode er der ial-

fald vundet ved denne Lov; Fattigfolk be-

høve ikke mere at skjændes med Præster

.. fordi de ikke kunne betale nok. Rappee.

1857.95.sp.l. Under sit Løb standsede hun
stundum for med et dybt Aandedrag at

vinde Vejr til et længere Løb. Schand.IF.341.

se ogs. u. erobre 1 slutn. hertil (ell. til bet. 4.s):

hvad gavner det Mennesket, om han vinder

den ganske Verden, men tager Skade paa
sin Siel? Matth.16.26. talem. saa ell. som vun-

det, saa rundet, se III. rinde 5.i(jf.: let

vundet (er) snart svundet. S&B. D&H.).
dristig vovet, halvt er vundet, se dristig l.i.

(kun) hvo som vover vinder olgn., se vove.
— spec. (jf. bet. 8.2; jur., foræld.): ved proces

erhverve ell. faa tilkendt ejendomsret til noget.

Hvo som vil deele (jf. IV dele 1) om Ejen-

dom . . vinde først Grunden og Ejendom-

men, før end hånd bruger Sandemænd. DL.
5—10—1. Med Vidisser kand mand Gods
forsvare, men ej vinde Gods. smst.5—10—2.

jf. u. fravinde: (sønnen) agtede endog ved
Proces og Lovmaal, at vinde hende den
(o: en kostbarhed) ha,.Gram.Breve.206. || t

forb. m. ind (-f \id.Moth.V193): skaffe sig

(noget tabt) tilbage ell. opnaa erstatning for

(noget); indvinde (I.l). MO.^ hun havde tabt

10 3000 Kroner (paa sin forretning). De .

.

maatte vindes ind i lla.st.Schand.BS.213.

da der næppe bruges væsentligt mindre af

andre Slags Medicin, fordi Penicillinet er

kommet til, vindes der ikke noget ind paa
denne Konto. PoV^i 1946. 5. sp. 4. || i (sær-

lige) forb. m. pron. som obj.; ofte i forb. m.
præp.-led m. med (Moth.V193. Du vinder

intet andet dermed. Arv! end en banket
Trøie.Holb.Jul.9sc.), paa (S&B.) ell. (nu

20 oftere) ved og navnlig i forb. som (ikke)

vinde noget, meget ved noget, intet (andet)

vinde derved ^end osv.), hvad vindes der

(ell. hvad er der at vindej derved? ell. her-

ved (ogs. hermed^ vilde meget (noget, intet)

være vundet. Hvad vinder I ved at sørge

og lilynlie? Ilolb.Abrac.1.6. *Hvad vinder du
ved, hvis du mig sla,BieT?Oehl.XXIX.132.

Jeg tror derved (o: ved denne opstillings-

maade) vindes såre meget for Lethed og

30 Tydelighed. i2asA;.jBr.//.ii2. Har Den, som
havde Troen, vundet Noget i Henseende
til Troens Kraft og Styrke? ^ter/c.F//.i8.

Kan M. faa Direktøren til at passe paa
Fruen . . saa er meget vundet for os. Erl

Krist.DH.146. hvo intet vover, intet vinder,

se vove. se ogs. u. tabe 2.8. 4.2) (nu 1. br.)

erholde penge ell. andet som betaling, vederlag

for arbejde, leverede varer olgn.: tjene (7).

den, som havde annammet de to Talenter,

40 ogsaa han vandt (1948: tjen tej andre to.

Matlh.25.17. I maa vinde Penge, som Græs
paa jeris Bøgger. Holb.Bars.II. 6. Kiobman-
den berømmer Brændeviin, fordi han der-

ved vinder mangen god Skilling.5'«/»m.F/.

378. Om Sommeren gik Lærerne paa Ar-

beide for at vinde Livets Ophold. ^i/en. D/S.

1.253. *Guld ved deres Gammen (sangerne)

vunde. VBirkedal.(StSprO.Nr.90.43). se ogs.

u. II. spare 2.i og 1. Udbytte 2. vinde
50 sit brød, (nu næppe br.) tjene sit brød

(1.2.1). Reenb.II.18.60. KomOrønneg.III.llO.

II
uden obj. Vinde på købet. Moth.V193. vinde

(tiene) ved en Handel, paa en Vare. FSO.
vinde og tabe er købmandsbrug, se Køb-
man dsbrug. 4.3) (især fagl.) skaffe et pro-

dukt til veje ved en vis virksomhed; navnlig:

udvinde (I). *Sign os Alle, som paa Van-

det
I

Vove Liv for dagligt Brod,
|
Sign dem

Alle, som paa Landet
|
Vinde det af Jor-

60 dens Skiødl SalmHus.119.2. *Guld i Nordens

Grube ymdes.Grundtv.PS.IY473. i (visse)

Tilfælde vinder man af et Dyr . . indtil 16

Lod (uld).Manufact.(1872).63. Metallet ud-

smeltedes af Malmen paa lave Ildsteder og
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kunde kun vindes i sraaa Mængder ad
G&n^en. WSchwanenfl.TF.13. de Vine, der

vindes . . i Saaldalen. VareL.*700.
\\

(især oj
overf.; i forb. m. ud: *Lykken ved at følge

stum
I

Livets Millioner Sange,
|
for at vinde

ud en Sum
|
af tre fire rene Klange. Stuck.

S.125. (forf.) forstaar at vinde det mest
mulige ud af Situationerne baade som Dra-
matiker og Iscenesætter. Pol.^*/iol943.11.sp.6.

4.4) (jf. bet. 4.5 ; især Q)) m. h. t. omraade, i'o

der tages i brug ell. sikres til et vist formaal:

indvinde (1.2.2), vinde p\a,ds. MO.^ Kierk.

VII. 367. Der er vundet plads ved beskæring
af promenadedækket. Po/."/4 795i. 6. sp. 4.

||

navnlig m. h. t. areal, der indtages til dyrk-

ning, bebyggelse olgn. efter at have ligget

udyrket, uanvendt, dækket af vand osv. (gods-

forpagteren) kjøbte jævnlig Træer paa sine

egne Marker for derved at vinde nyt
Agerland. NRasmSøkilde.B.119. de Omraa- 20

der af Øerne og Fastlandet, som (friserne)

bebyggede og vandt fra Uawet. JohsSteenstr.

DS.IO. *Du Husmand, som orker den stri-

dige Jord . .
I

du vinder dig Ager hver Ar-

bejdets Stund. Skjoldb.SM.Dedik. (søen) var
bleven henviist til sit gamle, naturlige Om-
raade, og Tusinder af Tønder Land var
vunden tilbage til rolig Besiddelse. Aarfe

Frborg.1911.105. Molerne ved Skagen vinder

land tilhage. Socialdem.yi 1951.4.sp.2. billedl.: 30

vinde nyt land, se Land l.i. 4.5) (jf. sejr-

vunden^ erobre med magt (ved krig, vold).

Hvad ere vundne Kanoner, Fahner, Krigs-

kasse . , imod den Bevidsthed at have virket

. . til nogle gode Menneskers Nytte? Tode.

IX.177. Nu drager De atter ud, Jason, vil

De denne Gang vinde det gyldne Skind?
Tops.J.313. vinde (krigs)bytte (Molb.DH.II.

14), skalpe, trofæer •
||

('„nu kun poet." 7.50.

„gldgs." D&H.) m.h.t. landomraade ell. be- aq

fæstet, forsvaret sted, bygning. *Sprekke Tydsk,
og Eeder flette,

|
Knebelbarter op at sætte,

|

Vinder ikke Skaane Land. Reenb. II.196. Gul-
land vindes til 'DanTnar\ii.Schousbølle.Saxo.

241. * Dan mark vinder Valdemar sig gan-
ske. Boye.PS.11.117. *Jeg Landgang gjorde,

vandt Slot og Borg.Winth.SS.S4. Han havde
vundet Kronen og Riget. Han ønskede og-

saa at vinde (se bet. 6) Folket. Via Cour.DH.
1.347. se ogs. u. Herreskjold 2. jf. genvinde 50

1: *Vind Slesvigs tabte Val
|
igen fra Klit

og Al\ Rørd.GK.219. han ikke aleneste for-

svarede sit Fæderneland, at det ikke tog
af, men endogsaa vandt tilbage, hvad
det forhen havde iorliist. Schousbølle.Saxo.

241. — om forb. (ofte m. billedl. anv.; sml.

ndf. og jordvindende^ som vinde grund,
jordsmon (1), rum fLl.3 slutn.), terræn

(1.2 og 2) se I. Grund I.2 osv.; jf.: vinde Sted
blandt Lærde. Mall.SgH.589. vinde land, se io

Land 4.6. spec. (jf. u. bet. 6.3 slutn.; relig.)

i udtr. som vinde himmelen (Basth.Tale.

(1782).59), himmerig (Stub.34), paradis(et)

(Ravnen.**Uil876.6.sp.2), blive salig.

5) (ofte ts) m.h. t. noget abstr. Vinde bøn
(0: blive bønhørt). Moth. VI 92. *Det skjønne
Syn (o: af den juvelprydede frue) han neppe
havde vundet,

|
Før som et Stjerneskud det

var iorsvvindet.PalM.IV.378. *Hvorfor er

jeg hid til Livet ført,
|
Hvor der kun er

Kamp og Sorg at Vmde? CKMolb.8D. 4.

herom er . . intet sikkert Resultat bleven
vundet. JohsSteenstr.DS. 51. i forb. m. fra:

Vinde ens ære fra en.Moth.V193. fortreflige

Mænd, som vist nok vilde vinde os Rangen
ira.Thielo.M.4. saaledes i talrige mer ell.

mindre faste forb.: vinde fred (SalmHj.67.3.
Grundtv.PS.

V

162. Drachm.DVE.148), (sin)

frihed (0Friis.Litt.115), en frist (se u. IL
Frist 3), ro (Schand.UM.199); vinde tid(en),

se Tid 9.7. vinde ørenlyd, se Ørenlyd. —
flg. hovedgrupper fremhæves: 5.1) m.h.t. (en
persons) legemlige ell. aandelige egenskaber,
færdigheder olgn. *du vinder

|
Din Før-

lighed igien,
|
Saa ald din Verk forsvinder,

Kingo. SS. IV 202 (jf. u. Førlighed i;, gjen-

nem Fortvivlelse og Forargelse . . at vinde
'Yroen. Kierk.V11.322. *aldrig vandt jeg

|

til Jubelsange 'iHod. Stuck.S.27. Jeg tænker.

Din Helbred er god, siden Du har bestemt
Rejsen, Gid Du maatte vinde den helt

ind i Jtalien.EBrand.Br.il.314. Gang paa
Gang søgte (de skoggerleende) at vinde Sans
og Samling tilhage. ThøgLars.FB.27. vinde
kraft, (friske) kræfter (Stotid.Emb.67. HCAnd.
SS.VI.330), styrke (SalmHj.61.5. I denne
paradisiske Natur vinder Legemet Styrke
og Sjælen Friskhed. Holst.UH.226. Efter min
Hustru Mariammes Død har jeg vundet
mig ti Mænds Styrke. KMunk.El.102). \\

m. h. t. erfaring, indsigt olgn. vinde forstand

(Ords.4.1(1931; 1871: faaej;, visdom (Ords.

16.16(1931; 1871: kjøbe;j; vinde erfaring

(CBernh.XI.232), færdighed, indblik, ind-

sigt (Gjel.HS.137), øvelse (Oehl.Er.II.118)

(i noget), vinde forestilling (J Lange.MF.99),
kundskab (Mynst.Tale.(1843).14. Gjel.HS.
33. De vundne Kundskaber. 4xZ)am./'0.2(?^,

viden (DSt.1941.136) (om noget), vinde
kendskab (til noget), 5.2) (jf. bet. d.3) m. h. t.

vehnllig, sympatisk, anerkendende indsHlling,

interesserethed olgn. *hvis Naade var at

vinde
|
Ved Graad, jeg vilde da her græde

som et Barn. Holb.Paars.64. *Ei vinder Hæ-
rens Overmagt

|
Dig (0: Nelson) Efterslæg-

tens Agt. Sander. Skiærtorsdag 1801.[1801J. 3.

hendes Ungdom og Skjønhed vandt hende
Alles 'Deeltagelse.Gylb.TT.115. Den Gode
vinder Velbehag (Chr.VI: skal bekomme
velbehagelighed; 1931: vinder Yndest^ af

Herren. Ords.i2,2. skibstilsynet, som under
hans ledelse vandt redernes og søfolkenes

fulde respekt.Vikingen.^/il951.3.sp.l. vin-

de (ens) agtelse (Stoud.Emb.146.171. Sølle-

rød B. 1950. 81), anerkendelse f'Bogtrykker-
kunsten vandt tidlig almindelig Anerkjen-
delse. PLMøll.B.187.Vædløb.61), behag (Reu-
mert.(MH.I.91)), beundring (Kierk.V11.242.
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PersonalUstT,1950.211), bevaagenhed (Mi-
eroscopet.1856.Nr.34.3.sf.l), bifald (se Bifald

2), elskov (NMøll.VLitUI.131), fortrolig-

hed (Hjort.KntLit.L47. VSO.), gunst (se

Gunst 1.1^, hengivenhed (Hjort.KritLit.I.107.

VSO.), kærlighed (se Kærlighed l.ij, popu-

laritet (se Popularitet 2), sympati (Ravnen.
"'»1876. 7. sp. 1) , tillid (Hjort.KritLit. 1. 107.

VSO.),\el\il]e(FolketsNisse.^yiol851.sp.507),

venskab (se Venskab 1.2J, yndest (s. d.). vin-

de stemningen (for sig), se I. Stemning 4.1

slutn. vinde (ens) øre, (jf. bet. b.i) se Øre.

5.3) (jf. bet. 6.2) m. h. t. ry, berømmelse ell.

ære(s-bevisning) olgn. Helte . . hvis Bedrivter

vinde deres Navn en forfærdende Glands.

Mynst.Mall.4. (han) har vundet det Vidnes-

byrd, at han var baade en dygtig og en hæder-

lig Mand. Brandt.CP.150. Krøyer slog sig ikke

til Taals med den første, let vundne Sukces.

KaiFlor. Hornbæk. (1940). 101. Den bog ..

hvormed N. N. har vundet den filosofiske

doktorgrad. Hist Tidsskr. 11 R. II. 299. vinde

anseelse (Kierk.XIII.547. Bom. S. 18), be-

rømmelse ('dette Arbeide vandt dets unge
Forfatter udmærkende Berømmelse. Molb.

N Tidsskr. IV 461. OFriis.Litt.208) , hæder

f*Da havde jeg mig vundet
|
Baade Hæder,

Gods og G\Aå.Winth.HF.135. *Som Kriger

(jeg) vandt Roes og Il^å&T.PalM.(1909).I

det Borgerskab som Handelsmand. HistM
Kbh.1.95. se ogs. u. Borgerskab I.2), fast fod
^Kirken . . havde vundet fast Fod blandt
Folket. LNHelveg. Kirkehist. førReformationen.

I. (1862). 232. S&B.), fodfæste (se I. Fod-
fæste 1 slutn.), hævd (paa) (se Hævd 2.i;

jf. hævdvunden^, raaderum (Davids. KK.^
11.254); vinde flertal (JernbaneT.'"'/10 1939.
9.sp.l), herredømme(t) (over noget) (se

10 Herredømme I.2), indflydelse, magt (HCAnd.
ML.93. et Tidspunkt, da . . Kongedømmet
vinder en helt ny Glans og Magt. Brandes.Hol-

berg.(1884).139), overhaand (S&B. Ludv.),

jf.: *Lykken med Skjæbnen Bugt har vundet.
PEPetersen.Digte.(1854).52 (sml. u. Bugt i);

vinde (en) fordel (over en) (S&B. VSO.),
(et) forspring (*(han) maatte spore

|
Sin

Ganger, for at vinde Forspring for ham.
Boye.PS.II.78. Vædløb.79), luven (se II.

20 Luv 2); vinde bekræftelse (Madv.GræskMe-

trik.(1867).5. denne opfattelse vinder yder-

ligere bekræftelse (her)\ed. Viggo Christian-

sen. Chr.VIFs sindssygdom.(1906).16), sand-

synlighed ((dette) vinder Sandsynlighed der-

ved, at (osv.).PJensen.Snesere.(1883).265);

jf. bet. 5.2: vinde anklang, gehør (3), gen-

klang (2.2), tilhæng (3), tilslutning (2.3), se

Anklang (2 (og 1)) osv. vinde tiltro: Søller.

OE. 11.169. S&B. II (jf. bet.l) uden obj.,

132), navnkundighed, pris (Grundtv.Saxo. 30 i forb. som vinde i luven, se II. Luv 2.

1.121), renommé (Ravnen.^''/»1876.3.sp.l),

ros (Ew.(1914).IV25. Grundtv.RS.94), ry

(KMads.NM.102), rygte (se Navn sp.

1019*'^); vinde (sig) et vist eftermæle; vinde
(sig) (et) navn (3.2) (som forsker, i littera-

turen): hine historiske Værker . . vunde den
Afdøde det retfærdige Navn af Nordens .

.

kundskabrigeste Historiegrandsker. Rahb.LB.
11.91. JLange.Breve.91. Han vandt sig Navn
som Humanist . . med et latinsk Læredigt. 40 Brahe). TroelsL.SN.236.

OFriis.Litt.362. se ogs. u. europæisk 1. vinde

en titel : Davids.KK>137 (jf. u. Titel 2 slutn.).

vinde ære, se Ære.
|| (jf. bet. 4.5 slutn.) i vi-

dere anv., i forb. som vinde det evige liv

(Vodskov.SS.26), salighed(en) (Reenb.II.127),

udødelighed(en) (NMPet.V,2.340), jf.: Dø-
delse af Livet her for at vinde et muligt

hisset. Drachm.F.11.251. 5.4) i udtr. for at

skaffe sig indpas, opnaa fremgang, magt, ind

6) m. h. t. levende væsen (person), (un-

dertiden uden skarpt skel ml. bet. 6.1 og 6.2).

6.1) knytte (fast, varigt) til sig; faa (over)

paa sin side (som ven, tilhænger, ægtefælle

m. m.). (fædrelandet) haaber i Eder at vinde

oplyste, sædelige Borgere. Falsen.(SkandMu-
seum. 1800. II, 1.150). vinde .. Proselyter.

Rask.Br.1.332. Det saa en Stund ud, som
om Tyskland skulde vinde ham (o: Tycho

-
-

-
Bogen (vil) uden

Tvivl vinde sin Digter mange Beundrere.

Rubow. (PoV'iil939.14.sp.6). han (fælder)

en Lindorm, der vil dræbe en Løve, og

vinder derved denne som sin tro Ledsager.

OFriis.Litt.186. vinde venner, se 1. Ven 1.2.

II G) vinde sig selv, (frigøre sig for paa-

virkninger, anskuelser, der er fremmede for

ens sande natur og) komme til klarhed over

sit eget væsen, besinde sig paa sig selv. Kierk.

flydelse, tilslutning ell. skabe, sikre (sig) en 50 VII.218. Gud i Himlen! giv mig Styrke til

position ell. fordel olgn. Handelen med Ud-
landet vandt derved nyt lAv.Manufact.

(1872).104. vort land har vundet en fin posi-

tion i arbejdet med udlægning af søkabler.

Vikingen.^U1951.4.sp.2. (biskoppen) havde
(ikke) kunnet opnaae, at vinde den geist-

lige Høihed over den danske Kirke tilbage
til sit Stift. Molb.DH.II.254. vinde anvendelse

(Hornby.Danskenavne. (1951).43), fremgang

at bære, til at resignere, at jeg maa vinde

mig selv. JThLundbye. (Ib Osterifeld.Lundbye.

(1937).154). Paludan-Miiller vandt . . efter

Sygdommen sig selv, som man siger. StSprO.

Nr.182.17.
II (jf. ndf. og bet. 6.2) i forb. m.

for. B.s personlige Elskværdighed . . havde

vundet mig for ham. Schand.0.1.195. Be-

vægelsen vandt Kurfyrst August for sig.

0Friis.Litt.336. vinde en, andre for en (ell.

(Davids.KK.UI.228. OFriis.Litt.229), ind- eo sin; idé (4), overbevisning (Kierk.VII.81),

gang (se Indgang 3.1-2^, indpas (se Indpas

1.2;, udbredelse (Davids.KK.'I.211; jf. Ud-
bredelse 2); vinde borgerret (s. d.), borger-

skab (Anordn.yil840.§9. Han havde . . vun-

plan (1.3), sag (3.3), tanke (1.5) osv.
\\

(relig.).

jeg har lidt Tab paa Alt, og agter det Skarn

at være, paa det at jeg kan vinde Christum

(1948: faa Kristus i Eie).Phil.3.8. især
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m. h. t. mennesker, der bibringes, erobres for

troen (kristendommen), frelses (II.2.2): ICor.

9.20 ff. *iivet . .
I

Hvortil du har mig ved
din pine vunden, Brors.SS.1.104. der vandtes
samme Dag (Chr.VI: der lagdes" den samme
dag tU^ henved tre tusinde Siele (1907: der

føjedes . . omtrent tre Tusinde Sjæle tilj.

A'pO.2.41. Guds Menighed, som han vandt
sig med sit eget Blod. smst.20.28 (SkatRørd.).

Jesus vandt (1819: giordej flere Disciple og

døbte flere end Johannes. JohJ.l (1907). (jf.

ovf.) i forb. w, for: I Aften skal Margrete
vindes for Gud (o: paa et frelsermøde).Erl

Krist.MM.113. et kraftigt og alvorligt For-

søg . . paa at vinde ham tilbage for Kirken.

HKaarsb.DT.lOO. || CB m. h. t. kvinde: op-

naa hendes (gen)kærlighed, erobre som kære-

ste, ægtefælle. DFU. nr. 1.4 (se u. bude 1).

*Hvo ei vundet har en Pige,
|
Han dog

vandt en troefast YenlRahb.PoetF.1.103.
*Den Brud, som din Lyra dig vandt. PaiM.
(1909).1.351. han søger at vinde hende til

hTuå.AOlrE.NG.444. den verdslige Doktor
har vundet Præsten hans Hustru fra.

VilhAnd.Ldtt.IY412. han havde gjort de

mest desperate forsøg paa at vinde hende
(o: kæresten) tilhage. MKlitgaard. MS. 82.

jf. (meton.) udtr. som vinde ens haand
(S&B. D&H. se ogs, u. Haand 2.2) ell.

hjerte (se bet. 6.2 slutn.). 6.2) opvække
sympatiske, velvillige, beundrende fø-
lelser hos en person (i kraft af tækkeligt

væsen, medfødt natur ell. ved (bevidst) elsk-

værdighed, smiger osv.); stemme gunstigt;
charmere; indtage (6.3-4). hans Besøgelse
og Omgang har vundet mig meget. Zow
Grønneg.1.106. Balder, hvis Vanskiæbne .

.

vinder os til hans Yordeel.NyerupRahb.VI.
352. Da det nu dengang var ham (o: Bagge-
sen) om at giøre at vinde mig, saa vandt
han mig ogsaa; thi jeg har intet Menneske
kiendt, der saaledes kunde indsmigre sig

hos Fo\k.Oehl.Er.II.149. *Ved Guld og Løf-

ter har jeg vundet Yagten. Hostr.DD.164.
Han var let at fortørne, men ogsaa let at
vinde. AHenriques.TG.112. || vinde 'over,
(sj.) besejre, overvinde (1.3). Millionæren be-

arbejdes, du kan ikke tage det med dig,

siger Apostlen (o: en livsfilosof) til ham . .

Sønnen gaar over, nedlægger sit Hverv som
Arving . . og til Slut ender det . . med at Mil-

lionæren . . vindes over ogsaa. JVJens.(Pol.
"/2l939.13.sp.4). Saadan blev Folk efterhaan-
den vundet over (o: af Klaus Berntsens væ-
sen). SorøAmtstid.*U1944.3.sp.6.

II
part. vin-

dende anv. som adj. Han havde ungdomme-
lige, næsten vindende Tiæk.Drachm.STL.
223. Jeg er styg og halvgammel og ikke
vindende. SMich.Gio. 110. vindende Egen-
skaber. O T/ij/re^.B. i 74. et vindende smil
(Sehand.TF.il.272. Tejn.Derskal være Oprør.
(1943). 90), væsen (S&B. Herdal. BL. 38),
ydre (SHeegaard.ØF.126. VS O.).

\\ (jf.
hjertevindende og bet. 6.i ; især Oj meton..

m, obj., der betegner sædet for menneskelige

følelser; navnlig i forb. vinde ens, alles

hjerte(r). jeg skal med Tiden vinde
|
Min

Faders haarde Sind. NordBrun.ET.37. *Du
vinder alles Hierter

|
Ved . . Mildhed, Kon-

ning OM\Oehl.ND.277. *Jeg vil vinde,
|

Og ei beherske Hjerterne. PaiM./Z/.4. den
Taalmodighed . . som vinder Børnenes Hjer-
ter for Læreren. Billeskov J. H. II. 123. om

10 erotiske forhold: Jeg har i nogle Aar icke

alleene baaret Kierlighed til eders Datter
Elsebet, men endogsaa vundet hendes Hierte.

Holb.Jean.IY7. *Saa vandtes Fyrstegunst
og Pigers RieTteT.Hauch.DYIII.léO. Hjortø.

Kr.l07.

7) intr.: faa øget værdi, blive bedre,
gøre fremskridt i en vis henseende. Det
Skete (o: i memoireværket) vinder, jo mere
Forfatteren er istand til at opfatte det med

20 Tanke, Følelse og Vhaniasie. Oehl.Er.I.vi.

„Fædrelandet" har vundet under den nu-
værende Redactions Bestræbelser. Heift.Pros.

X.292. min Simdhed (havde) vundet meget,
siden jeg forlod S.Thomas.PNNyegaard.S.
72. S&B.

II ofte m. nærmere bestemmelse;

dels m. tilknyttet præp.-led m. ved: Olufs.

NyOec.I.45(se u. Høstaar^. (malerierne) ha-
ve (ikke) vundet ved de gientagne Opma-
linger. Mo?&.Z)a3&.2i 3. I Stedet for Bonde-

30 dragten var hun nu sortklædt, og hun
havde vundet ved Byttet, hun var meget
smukkere saaledes. CBernh.NF.11.101. Der
gives Dumheder, som vinder ved at gjen-

tages. Bogan.II.123. Slaaen vinder ved Frost.

MartinAHans.TS.79. vinde ved nærmere
bekendtskab: S&B. Man kan blive for-

elsket i bogen ved første øjekast, og den
vinder ved nærmere bekendtskab. PoL "/s

1949.7.sp.3. — dels m. præp.-led styret af i:

40 vokse; tiltage. Pengevæsnets daglige For-
bedring . . Sedlerne vinde i Ydstd.PEMull.
(Rask.Br.1.327). *en Diamant,

|
Indfattet

smukt, i Straalebrydning vinder. Hrz.NG.
364. Det synes ikke, som om Vand vinder
i Energi ved at optages i det menneske-
lige Legeme. Steincke.Tegnestifter.(1938).141.
Kravet om en . . kommission vinder stadig

i styrke. Socialdem.*/itl950.8.sp.5. se ogs. u.

Interesse 3 beg. og jf. bet. 9.2.

50 8) gaa ud af en (kappe)strid, konkurrence

»Ign. som sejrherre; sejre, gaa af med sej-

ren (i), (ofte i forb. m. overj. 8.1) m.h.t.

voldsomme begivenheder som kamp, krig,
(væbnet) sammenstød olgn. Holb.DH.I.
280. VSO. i begyndelsen vandt Karl XII
over alle sine fjender

j

jeg kom, saa og
vandt, se II. komme l.i. se ogs. u. III. slaa

20.5. i (mods.-)forb. m. dø: Friderik (III)
vilde ei høre (om flugt): „Jeg vil vinde

60 eller døe i min Hede." Mall.SgH.118 (jf. u.

I. Rede 2.i^. smst.302. \\ m. obj. vinde (en)

sejr (over ell. (arkais., nu sj.) af en), han
vandt Seier over (Chr.VI: af) Fjender og
ikke over (Chr.VI: ai) Medborgere. 2ilfaS;Å;.
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5.6. *Sejr jeg vandt af min Fjende. C^eL

HS.67. se videre u. I. Sejr 3. herefter ogs.

(med den handling, hvorved sejren opnaas,

som obj.) i fori. som vinde et angreb (Mali.

8gH.313), en duel, dyst, tvekamp ell. en

lockout, strejke, vinde en krig: AKohl.
MP.111.173. en vunden Krig. PoL^%i 7935.

5.sp.3. (sml. u. Bataille:^ vinde et slag
(1.5.2). Moth.V193. »vundne SUg.FGuldb.
11.97. VSO. „Slaget om England" (o: kampen lo

om luftherredømmet over England) i 1940, som
briterne vandt

j
slaget er tabt, men der er

tid til at vinde et nyt, se tabe 2.3. overf.:

*(Jesus) har vundet det store Slag,
|
Satan

bundet til Dommedag. HAgerbek.Aandelige
Sange.(1867).8. Hun maatte le, hvor nødig
hun vilde. Dermed havde Jens vundet
Slaget, Thi naar en arrig Kvinde ler, har
hun tabt SpHM.Skovrøy.LM.llO. (jf. ovf.

8p.l666^^) f i forb. m. af: de Gros-Poler 20

. . vunde Creutz-Herrerne en Slagtning af.

Pflug.DP.925. jf. vinde fjenden en march
af u. 1. March 1. 8.2) w. h. t. retssag.

først da sagen kom for højesteret, vandt
han

j
se ogs. tabe sp. 514**.

\\ m. obj. vinde
en proces ^at vinde sin Proces, er, som Ord-
sproget siger, altid at tabe sine Penge.

Birckner.1.156. MO. VSO.), trætte (se I.

Trætte 1). spec. i forb. vinde en sag (1):

jeg (0: en prokurator) vinder mange Sager, 30

som jeg ufeilbar ellers tabte, dersom jeg

førdte dem ud paa reent Dansk. Eolb.GW.
IV.ll. *I har ved Rettens Kjendelse jo

vundet
|
En tvivlsom Sag.Søtoft.ChrIY78.

vinde sin Sag (for Retten). JfO. e.alm. overf.:

*Vor Nat er svunden
|
For Naadens lyse

Dag,
I
Og vi har vunden

|
Med Ære al

vor Sa^.Brors.265 (paaskesalme), spec. (nu
kun arkais., sj.) i forb. faa (BilleskovJ.H.

11.144) ell. (navnlig) have vunden (vun- 40

det) sag, være sejrherre: *0 salig Paaske-
dag!

I

Nu har vi Vunden SaglKingo.SS.IV
504. Ew.(1914).IY.211. S&B. jf.: *Hei! saa

kom da Michelsdag
|
Med vort Michelsgilde.

|

Hei! nu har vi vundet Sag (0: nu er vi oven-

paa). LandsbyeP.v.20. \\ (jf.bet.å.i) med den

genstand, trætten angaar, som obj. Den Fløj

(af paladset) havde hun i Proces vundet fra

sin ^iiimoåeT.Schand.lF.148. han ligger i

proces med gæssene og har allerede vundet 50

dunene, se Proces 3.3 slutn. 8.3) være den
sejrende i en fredelig kappestrid, kon-
kurrence olgn., hvor der er flere med-
bejlere til en udmærkelse, præmie, ge-

vinst olgn. vinde Points. /S^ÆB. vinde et

parti, se Parti 3. || m. h. t. (bræt-, kort-,

lotteri-, terning-, totalisator) spil, væddemaal
m. m. (hvor indsatsen og (ell.) gevinsten i

reglen er pengebeløb ell. ting af penges værdi).

*Den først Guldtærning,
|
som over Tavl- eo

bord randt,
|
den Ungersvend han tabte,

|

saa glad den Jomfru vandt. DFU. I. nr.39.3.

(hari) vinder fra os allesammen. FnisJitr^.
nr.63. de Vindende (0: i lotteriet). Davids.

KK.UI.209. Lunde.F.98. talem.: Man kan
ikke spille kaart . . uden at synde, om man
spiller just for at \inåe.Høysg.A0.158.
Vi spiller for at yinåe. Socialdem.'yil951 .18.

sp.7. oplagt vunden, se oplagt 3.1. vinde paa
svovlstikker, se Svovlstik 2. f give (en, no-
get) vunden (vundet), (jf. I. give b.i) ind-

rømme, at man har tabt, trukket det korte-

ste straa. (ogs. overf.). give sin Modstander
vundet (men: Jeg gir dig vunden. Moift.

V195).Moth.^G235. vAph.(1759). den urime-
lige . . Rangstrid mellem Poesien og Musiken
. . Græker-Aanden . . gav Poesien vundet.
Grundtv.BrS.77. vinde (noget) i lotteriet

(se Lotteri I.2), i (kort) spil (se u. II. holde
13. t vinde noget på spil. Moth.V193), ved
lodtrækning osv.: *i dem begge (0: kærlig-

hed og whist) vindes jo ved Trick. Blich.

(1920).Y11.71. (han) havde vundet det

(0: et ur) i S'pil.Kriminalf.185. Det er en
Kakadue — jeg har vunden den i Tombo-
laen i Zoologisk llawe. Soya.FH.148. talem.:

Naar man ikke spiller i Lotteriet, saa vinder

man hver Gang (0: idet man sparer pengene
til sedlen). BerlTid.^*U1936.Sønd.21.sp.4. de
danske vandt, se III. dansk l.i. m. tings-

subj.: *Det gaaer med det (o: ægteskabet),

som Lotterie,
|
Det kommer an at finde,

j

Naar man vil sætte derudi,
|
Det Nummer,

som skal Yinåe.Graah.PT.I.113. S&B. Den
vindende obligation (o: ved udtrækning af

hovedgevinsten blandt præmieobligationerne).

Socialdem.yitl951.3.sp.l. — i andre forb.:

en Spillere, som ved falske Terninger vandt
en stor Sum Penge, af (nu hellere: ha)
ham.Holb.llJ. 1. 5. PalM.IL.II.426 (se u.

Skrabestok^. vinde 3 træk (i whist)
j

vinde en tolver (0: i tipning) j srøL: *Otto
j

Afslog . . et Kys, han havde vundet
|
Fra

mig i Panteleg. Oe/i?.F//. 257. *det Haab,
som Daaren blænder,

|
engang at vinde

alt igien (0: i lotterispil). Trojel.L139. vinde
tilbage, hvad man har tabt (i hasard-

spil). Rahb. Fort. L 412. vinde et spil, vun-
det spil ofl., se I. Spil 5.i. vinde et vædde-
maal, se Væddemaal. vinde den store ge-

vinst (i lotteriet) (VSO. Soya.HF.26), det

store lod, en sten i brættet hos en, se I. Lod
sp.llOe^'^, Sten 3.8; jf. vinde kvalitet u.

Kvalitet 1.3. || m.h.t. væddeløb, sports-

kamp, (del af) idrætskonkurrence m. m.

*Skal vi slaae tilveds, hun vinder (0: i bil-

lard)?
I

Om et Fad med Kager?
|
Vinder

hun Partiet, tager Fadet \Qg.Erz.D.I.93.

vi havde Veddeløb, hvor F., V., P. og Her-

tugen vare de vindende. HCAnd.BCÆ.1.259.
(keglespillerne) holdt Pareer paa „Otte vun-

det. Syv stanto". CMøll.F.278. vinde et Løb
(ved Kapsejlads eller Kaproning). ^Sc/ieiZer.

MarO. de Spillere, der have gjort Indsatser

paa den vindende llest.Yædløb.68. (jf.ll.

holde IS:) under Krigen med Grækenland . .

var det Frankrig, der holdt paa den vindende

Hest (0: Tyrkiet, der sejrede). Tilsk.l936.II.
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212. m. nærmere angivelse af maaden (graden

af overlegenhed, forspring for konkurrenterne),

hvorpaa der sejres: Vunden i Skridt er et

overdrevent Udtryk for, at den paagældende
Hest vandt ganske overordentlig let. Fæ<^-

løb.75. (cykelrytteren) vandt meget let sin

afdeling over '^.'N.PoU''U1951.4.sp.7. vinde

knebent, overlegent, sikkert (se sikker 3.4^,

stort (10.4); vinde (et løb) efter behag (se

Behag 2), i stor stil (1.6.5), med en (bane)- i'o

omgang, et (heste)hoved, flere (baads-, he-

ste)længder (Scheller.MarO.), (en) ringbredde

(s. d.), en snudespids, vinde (en fodbold-

kamp) med 5 (maal mod) O, (en kricketkamp)
med 6 staaende gærder (se TV. Gærde 2);
vinde (en boksekamp) paa knock-out, paa
points (se Point 2) osv. 8.4) lilledl. anv. af

let. 8.i(-3). den som vinder (o: i den gode

strid; 1819: seirerj, ham vil jeg give at æde
af livsens iim.Aab.2.7 (Chr.VI). Gerner bør 20

i denne Post (i en ortografisk strid) have tabt,

og ikke efter andres Meening wmåQt.Høysg.
IPr.lO. *han uddrog som en sejrende Helt

og som den, der skal \'m.å^.Grundtv.SS.Y.590.

talem.: raab ej vundet, før du est over
sundet, se I. Sund 1.2. var det gjort med
skægget, saa vandt gedebukken, se Gede-
buk 1.

II
m. tings-Slibj. efterat hun havde

revet sig løs fra sit Selskab . . vunde Natur
og Elskov; hun ilede . . til det Sted, hvor 30

Othar vaT.Suhm.II.288. Den gode Sag vin-

der dog tihidst. KritiskJournal.1768.3.

9) i udtr. for, at et vist maal (af fart,

størrelse) overskrides. 9.1) (mods. tabe 3.3

slutn.) om ur: gaa for stærkt. Dersom Uhret
hverken havde vundet eller t&ht. Bugge.Astr.

80. JohsWulff.FA.97. uret vinder 6 minutter
i døgnet I 9.2) (nu 1. ir.) m. h. t. vægtforøgelse

hos et levende væsen: tage (II.42.3) paa.
jeg har . . siden jeg kom hjem vundet 12Va 'g. 40

JPJac.(Brandes.Br.II.255). især i forh. som
vinde (5 kg) i vægt, se Vægt.

10) (no. vinne kjær; efter ty. lieb gewin-
nen; O, mindre ir.) m. obj.-præd., i forb.

vinde en ell. noget kær, (jf. II. kær 1.3^

faa kær, Hive indtaget i. jeg vinder Vanskelig-
heden i Livsopgaven kær.JThLtindiye.(Ii
Ostenfeld.Lundiye.(1937).158). Abbed Vil-

helm . . hvem (Aisalon) havde gjort Be-
kjendtskab med og vundet kjesv. Brandt.CP. 50

29. det Billede af Mona Lisa, jeg havde
givet hende, og som hun efterhaanden vandt
kær for dets sære Sødme. KLars.AH.121.
Formiddagen gik med Farvelvisitter paa
Steder man hade vundet 'kdåx.CHans.F.267.

II (jf. kær sp.ll38*'^) m. oij.-præd. i iøjet

form. Carl den Anden og James den Anden
. . havde Begge i deres Landflygtighed vun-
det Papisteriet kixrt.Grundtv.HYIII.401.
*Der var to, som vandt hinanden kjære. 60

ThorLa.NogleFolkeviser.(overs.l878).45.

V. Tinde, V. [ivena] -ede. vis. (sj.)

-ing (se u. let. l.i slutn.). (ænyd. d. s. i let.

1.1, no. dial. vinda i let. 2, oldn. vinda i

let. 1.1 (Fritzner.IlI.950 u. vinda 6^, eng.

wind, ^y. mn^ winden ; af I. Vind) I) (mindre

ir. i alm.spr.) til I. Vind 1. I.l) ^„sieldnere."

MO. „Bruges nu sielden og kun upers." FjS'O,

„sj. ell. spøg."Dcfe//.j Hæse (svagt); lufte,

(ofte upers.). Moth.V198. Leth.(1800).86.

*Bygen, som vinded
|

I Iljørungar-Vaag.

Grundtv.PS.Y199. *Fra hver en Luft, der

vinder,
|
Et Fordums Suk jeg ia&er.Winth.

1.225. Sneen faldt stadig tættere, og det var

begyndt at vinde lidt, saa der kunde nemt
have samlet sig Driver i Hulvejene. Pon<.

SM.83. *Det vinded for Byger. Aakj.Hejmd.
57. Esp. 386. UfF. \\ vinde op, llæse op,

tage til at llæse. CollO. „Tror De, vi faar

daarligt Vejr?" . . „det kan jo nok være,

at det vinder en Smule op ud paa Aftenen."

Nans.KYlS. Det kunde ogsaa „vinde" op

med en Storm. AariHards.1921. 95.
\\ (jf. u.

I. Vind 1.1 slutn.) i udtr. for, at der opstaar

træk olgn. det vinder saadan, naar du hele

tiden farer gennem den dør
j
kan du ikke

lade være med at vinde saadan, naar du
blader i avisen? >

jf. let. I.2: (konerne) vinder

(0: vifter) deres lille Kulild med en Halm-
vifte. A'a/Ttd."/7l932.5'ønd.S.sp.i. II

som vis.

(pigerne) spandt og kartede . . Tøjerne i

Hækken rørte sig let ved Vindingen fra

Rokkeh]u\et.Zak Niels. K. 122. 1.2) udsætte

for vindens paavirkning (som led i en le-

handling). Vindedt . . Er det, som er hengt
i vinden for at overh\æBes.Moth.V198.

\\

især dels (nu næppe Ir.): udlufte, meub-
1erne i de (pest)heiddngte huse . . maa vel

vindes, røges og toes. Cit. 1711. (KlhDipl.
Y111.175). jf.: De (pestiefængte) husze (kan)

vel røges, siden oplades vindeverne og daglig

igiennem vindes. Cit. 1711. (smst.). dels

(nu vist kun dial.): luft-, vindtørre (fisk,

navnlig sild), (silden) skal „vindes", det vil

sige lufttørres. JYile.(DagNyh.'yil921. 7.

sp.5). Esp.386. Riet3.809(skaansk) . jf.: hvem
der kunde have den Fornøielse, at trække
eder allesammen paa en Traad og hænge
eder i Luften til at vindes som Sildl Biehl.

Dq.in.84. 2) (til I. Vind 4; jæg.) tage fært;

vejre (II.4). Troer (føxer-hinden) sig til-

strækkelig sikker ved uophørlig at vinde,

lytte og see sig om, da følger hele Rullen

uden Mistillid. Johannsen.Jagtlog. (1871). 55.

Ravnene vinder Liglugten paa Miles Afstand

og kommer farende. Bo^an. 7. 66. Naar en

(jagt)}im\d søger (vinder) mod Vinden, har
den hel eller fuld Yind.YigMøll. HJ.186.
DJagtleks.1388. 3) (til I. Vind 5.i ; talespr.)

fjærte. Borries.P.134.

VI. Tinde, v. ['vena] -ede. (sv. vinda
i let. 2; af IV vind) være ell. Hive skæv.
I) (jf. IV vind 1; dial.) refl.; fx. om Iræt

olgn.: krumme sig; slaa (III.28.2) sig. Fjæ-
lene maatte ikke gerne være for brede, saa
vilde de „vinde sig" . . i Solen. Fr Grundtv.

LK.271. 2) ^^7. IV vind 2 slutn., vindet;

1. Ir.) skele (en lille smule); især i forl.
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som vinde med ell. paa øjet. han vinder

lidt paa det ene Øje; — vi har væ't hos

den kloge Kone . . og hun sa'e, at det go're

inte no'et, for det var ikke altid, at det

saas, at han vinåeåe. MH.Y133. Du skeler

ikke ret meget, næsten ikke, du vinder kun
lidt med 0]et.KMich.SM.128. sa.H.176.

VII. vinde, v. se II. vidne.

Vinde-, i ssgr. I) (ogs. Vind-, se u.

Vinde-jærn, -reb, -spil, -takkel, -tang, -tovj

af I. Vinde ell. III. vinde; saaledes overalt

ndf., hvor intet andet opgives. 2) til IV vinde

C (4(i-)2 og delvis 8.3); se Vinde-lyst, -sot,

-syg, -syge. 3) til I. Vind, især i dettes bet. 1

;

se u. Vind-fælde, -gud, -gust, -pust (og Yinde-

vovej; i Vinde-pulver, -syge (se Vind-pulver,

-syge; til (flt. af) I. Vind 5(i-6). -aflæg-
ger, en. (jf. u. I. Vinde 3.2 ; landbr.) paa
slaa-, mejemaskine: haspe-, vindeformet af-

læggerapparat. Landbo.111.539. -apparaifc,
et. spec. (fagl.): spoleapparat. SkotøjsO.127.

-armbrøst, en. (glda. (et) vindearmborst,

mnt. windarmborst ofl.; foræld.) armbrøst,

der spændtes med en vinde (I.3.i). HistTids-

skr.5R.Y75. -blok, en. (nu sj.) blok (4),

talje hørende til en vinde (I.2.i) olgn. JBang.
Reebslageriets Forbedring. (1769). 22. Amberg.

MO. -bom, en. {ænyd. vind(e)bom, ty.

wind(e)baum, holl. windboom) I) (jf. -spil

og Spilbom; fagl.) bom (1.2.6) i en vinde

(1.2.1, 3(i)), et spil (II.2). Moth.V199. MO.
Haandgern.128. \\ ^ spilbom (I.2). SøLex.

(1808). Tuxen.S0fart.474. Cit.l94i:(OrdbS.).

2) (jf. Slagbom; jærnb.) hejsebom, hvormed
der spærres for vejtrafik ved et togs passage i

en niveauoverskæring. Statsbanerne (burde

anbringe) Vindebomme i Stedet for Led.

Jernbane T."/s 1915.4. sp.2. TeknLeks.II.612.

-bro, en. (ænyd. glda. vind(e)bro, oldn.

vindabni; jf. Fald- 2, Slag-, Træk-, Vindel-,

Vippebro 1 samt Klapbro) bro, hvis for færds-

len bestemte del (overbygning) kan hæves og

sænkes v. hj. af et hejseværk; næsten kun
(især foræld.) om saadan bro over (vand)-

grav omkring befæstede steder (borge, byer).

Slange.ChrIY403. Taarnvægteren blæser, Vin-

debroen gaaer nGå.0ehl.VI.51. Den Adgang
over Graven, der i Fredstid benyttedes, var

Vindebroen . . et Stykke af den (var) til

at vinde eller hejse op, en Art Lem, der

nedladt knap bemærkedes, men opslaaet

spærrede som en lukket Port bag det mang-
lende Bro\eå.TroelsL.III.15. -brønd, en.

(især fagl.) brønd, hvoraf vandet øses med
en spand, der hæves med en brøndvinde (jf.

u. I. Vinde 2.i;. Amberg. MO. KUldall.Den
gamleLandsby.(1944).42. -bak, en. (fagl,

især bygn.) buk, gangspil til at hejse tunge

genstande (som byggematerialer) op med. Forkl

Tømrere.96. FagOSnedk. -donkraft, en.

(jf. Skruedonkraft og u. I. Vinde 3.i)

Rambusch.JE. 46. -fælde, en. se Vind-

fælde, -garn, et. (1. br.) garn, som (skal)

vindes (III.2.2). (hun) havde givet ham

noget Vindegarn at holde. Ponf.LP. "FJ/.lfiS.

-gad, -gast, en. se Vindgud, Gust.

-gærde, et. (jf. -kæp, -ris og III. vinde
1.2; især landbr. ell. forst, (foræld.)) flettet

risgærde; flettegærde. Begtr.Fyen.676. Landm
B.III.220. ForstO. MDL. FrGrundtv.LK.236.

UfF. jf. Gærde sp.455^* og u. Risgærde:
paa denne Seilads (0: op ad floden) var
Fiskernes Vinde- Gjærder meget i Veien.

10 Grundtv.Saxo.III.321. -hjal, et. hjul hø-

rende til en vinde (I.2.i). LTid.1725.293.

BornholmsAvis.'*^B 1848.4. sp.2. MO. Larsen.

-jærn, et. (sj. Vind-. PolitiE.KosterbU^U
1924.2.sp.l). (ty. wind(e)eisen) flad jærn-

stang, i enderne formet som haandtag og med
en plade i midten, hvori der er et ell. flere

huller passende til (forsk, typer af) borestæn-

ger, rivaler, snittappe olgn., saaledes at man
ved at dreje den rundt kan slcære gevind i

20 møtrik, bore osv. Wagn.Tekn.254.271. OpfB.*
111.38.45. -krog, en. (nu vist kun dial.)

især: I) (ænyd. vindekraag) krog i enden

af et vindereb, hvori byrden fastgøres. Moth.
V199. det kan . . let ske, at (brønd)SpSbnåen

smutter af Yindekrogen.CFMortens.EF.218.

2) (jf. u. I. Vinde 2.2^ mindre haandten til

at spinde hamp, dyrehaar m. m. paa. Aagaard.
Thye. (1802). 17. Schade. Mors. (1811). 359.

Feilb. -kæpy en. (jf. -ris; fagl.) kæp, vaand

30 i et vindegærde. Sal.VIII.666. jf.: Et Vinde-
kæppehegn dannes af Stolper . . for-

bundne ved 3 eller 4 vandrette Lægter;
skiftevis ud og ind mellem disse vindes,

lodret, afkvistede Grangrene, smst.

Vinde! , en. [iven'(o)l] vindel. Høysg.

AG.142(jf. Feilb.). /Zf. vind(e)ler. (ænyd.

vindel (og vendel^^, glda. vindel, sv., no.

vindel, oldn. vindill (i viSvindill, se Ved-
vindel), eng. windle, ty. windel (og wendel^,

40 sml. oldn. vonduU, vindli; afi. af III. vinde

ell. (i flere bet.) laant fra ell. paavirket af

ty.; jf. I. Vinde, vindle, Vindsel og II. Ville;

nu næsten kun dial. ell. som førsteled i ssgr.,

jf. Haar-, Vedvindel samt VSO.) I) (jf.

I. Vinde 1) hvad der vinder (III.3), snor,

drejer sig ell. vikler sig, vikles om noget.

I.l) (jf. I. Vinde l.ij bind, bandage ell. svøb.

Moth.V200. Vindlernes og Viklernes rette

Brug (til nyfødte). JCLange.B.5. 1.2) vindel-

50 trappe (1). NHedin.HH.56. jf.: den smal-

trinnede Sten-Vindel, der som en Orm-
gang borede sig op gennem det tykke Taarn.

SMich.Æb.l2 samt Grimm.Wb.XIV,2.282.^

2) hvad der fremstilles ved snoning; i

videre anv. : saa meget, som plejer at samles til

et knippe olgn.; vist kun om tot, bundt (arm-

fuld) af fx. blaar, hø: Gram.Nucleus.850.

Feilb. en vindel hø (mindre end en favn

h.ø).UfF. jf.: Vindel . . såmeget som mand
60 kand bespende med en arm. Moth.V200.

3) (jf. I. Vinde 2) det hvorom noget snos,

vikles; (jf. Garnvin delj om garnvinde, vind-

sel (2.1): Moth.V200. Feilb. Vindel-,^ i

ssgr. (især efter tilsvarende ty. ssgr. m. win-
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del-, wendel-) af Vindel (jf. dog Vindelbo^,

navnlig m. let.: som har spiralform, beskriver

en spiral-, vindellinie. -bla/d, et. (jf. u.

-gang; anat.) spiralformigt porøst benblad,

som danner skillevæg ml. vindelgangene i

sneglen i det indre øre; Lamina spiralis. Liit-

ken.Dyr.^xiv. LandbO.IV.855. -bo, en. se

Vendelbo, -bro, en. (ænyd. d. s.; nu næppe
br.} vindebro. EPont.Atlas.IL19.128. Bor-
gens Vindelbro (Heib.Skuespil.IIL(1834).50:

Vindebroj man op har tTukket. Heib.Dv.58.

gamle, sjunkne Ridderborge løftede sig igjen

fra Mosegrunden, Vindelbroen i&ldt.HCAnd.
ISv.204. Trap.' n.255 (Trap. lY 506: Vinde-
bro^, -bugt, en. (dannet af Ørst.; sj.)

spiral, slynge Staaltraaden i Vindelbugter

om 'Lederen.Ørst.Nat.IL450. jf.: en som en
Proptrækker vindelbugtet Metaltraad. sa.

ChemPhys.35.
Tind-elektricitet, en. (fagl.) elek-

tricitet fremstillet ved udnyttelse af vindkraf-

ten, la Cour &HHolst. Menneskeaandens Sejre.

(190i).reg. LandbO.''n.678.

Vindel-flade, en. (fagl.) skrueflade.

ASteen.Analyt.Rumgeometri.il.(1874).10. Opf
B.*in. 38. -form, en. (fagl.) spiral-, skrue-

form. Prosch.DyrcriqetsNaturliist.(1851).xxx.

-formet ell. -lormig (VSO.), adj.

(fagl.) skrue-, spiralformet. HBendz.Haand-
bog i den physiologiskeAnatomie.il.(1864).232.

-Sangp, en. (især fagl.) sneglegang (2). Bø-
gerne . . kjøres paa Møbelvogne ned ad Vin-

delgangen i Runde Taarn.Dag^&Z.^/siSfil.S.

sp.4. Larsen, billedl.: der (udgik) en hul

Skogren af (den gamles) Mund . . da Sofi's

Ord . . omsider var trængt ind i hans Be-
vidstheds Yindelgabnge. AaJcj.VB.192. \\ spec.

(jf. -blad ; anat.) d. s. s. Sneglegang 2 slutn.

Lutken.Dyr.'xiv. LandbO.IV.855.
vindelig^, adj. {no. vinnelig; til IV

vinde C; sj.) som kan vindes, opnaas. Moth.
V194(„ei meget i brug"), jf. IV vinde 6:

(hans) Foragt for de le tvindelige Kvin-
der. EBrand. C/J5.2i(?. sml. IV vinde 8.2: en
vindelig Såg. Junge. jf. IV vinde 8.3 beg.: de
vindelige Sager (i tombolaen). PoV/ii 1907.

8.sp.4.

Vindel-jærn, et. ved snoning ud-

formet armeringsjærn til jærnbeton. TeknLeks.
1.596.11.612. -krumning:, en. (jf. -snoet;

1. br.) spiralformet krumning. Sneglehusets

eiendommelige Vindelkrumning. Prosch.Dyre-
rigets Naturhist. (1851). 326. - linie , en.

(jf. Skruelinie; fagl.) spiral. Ørst. Nat. 11.
448. Sal. XVIII. 302. -snoet, part. adj.

(jf. -krumning; fagl.) spiralsnoet, et langt
vindelsnoet Rør, Sneglen (o: i øret). Prosch.
Dyrerigets Naturhist. (1851). XXX. (merino)-
Væddernes vindelsnoede Rom. Pol.''/iil934.

Sønd.25.sp.2. -trappe, en. (ænyd. d. s., sv.

vindeltrappa, ty. windel-, wendeltreppe)
I) (jf. Skraa- 1, Snegle-, Spiral-, Vinde-
trappe samt Vindel I.2) trappe, der snor sig

opad i spirallinie om en midterpille, -akse

(især anv. af pladsbesparende hensyn, spec.

(indbygget i piller, mure) i gi. borge). I denne
Pille (o: Trajansøjlen i Rom) gaar en Vindel-

Trappe med 192. Trim. Pflug.DP.196. *Ad
Vindeltrappens Hvirvel

|
Han svimlende

steeg op. Winth.HF.244. TroelsL.III.37. Fag
OSnedk. som en ko paa en vindeltrappe, se

Ko 2.1. 2) (zool.) (skal af) havsnegl af slægten

Scalaria, hvis konkylie er snoet som en vindel-

10 trappe (1). (ofte i forb. den ægte vindel-

trappe, S. pretiosa). E Pont. Atlas. 11. 190.
Brehm.Krybd.801. SaUXIX.611. jf. (i sa.

bet.): Vindeltrappesnekke.JBøi'P.///.459.
Bl&T. -trin, et. (nu sj.) trin paa en vindel-

trappe (1). *Saa steg han op ad Vindeltrin
|

Og gik i Fruerstuen inå. Bødt.182. Forkl
Tømrere.79. MO. -vej, en. (nu 1. br.) vej,

der slynger sig opad i spirallinie, den smalle

Vindelvej , der snor sig fra Dalbunden i

20 jævn ^iignmg. Drachm.KW.103. Fleuron.SK.
116.

Vinde-lyst, en. [IV C] (jf. -syge 1)
lyst til at vinde (noget); jf. IV vinde 8.3 beg.:

*Hos dig (0: en ivrig spiller) kun Tidsfordriv,

det Vindelyst er ei.Wess.l97 (jf. smst.198).

II
næsten kun (t3, nu 1. br.) til IV vinde 4(2):

lyst, iver efter at skaffe sig et (materielt) gode.

*Tab skiærper kun hans (o: sømandens)
Ymde\yst.Ew.(1914).III.164. Recke.HB.60,

30 (Holberg) tilskriver . . Udgivelsen af daar.

lig Litteratur udelukkende Boghandlernes
Vindelyst. BilleskovJ.(Holb.Ep. VI.(1946).18)
Vindel-ieg:, et. (ænyd. vindel eg'

(H Smith. Libellus vocum Latinarum. (1563).

263); maaske omdannet af Vindæg m. til-

knytning til Vindel l.i, hentydende til den
seje hinde, som omgiver et saadant æg i st. f.

skal; dial.) vindæg. (vist kun i bet.: skalløst

æg). Fleischer.VIII.259(sjæll.). Thiele.III.

40 60. Feilb. LollO. UfF. billedl: Af Luxdorphs
Mund har jeg hørt: „denne Befordring

(0: forfremmelse) var et af Holsteins „Vindel
Eg'"\Gude.(PersonalhistT.2R.II.127).

t Vinde-mager, en. klejnsmed, der

laver donkrafte (jf. u. I. Vinde 3.1j. Hallager.

230.257.

Vinden, en. (til IV vinde C; navnlig

CP ell. fagl.) det at vinde (noget). Moth.V194.
en Vinden af det Eviges Kraft. Brøchner.Om

50 detReligiøse.(1869).177. \\ især i modsætn.-

forb. m. Tab(en). Sylvius.Geom.l4. MO. jf.

IV vinde 8.1 : *Monarken og Czarinden,
|
Om-

sider foredroge Fred
|
For blodig Tab og

Yinden. Bagges. NblD. 344. — spec. (jf. IV
vinde 4.2 og u. II. Vinding l.ij Y i 'forb. som
vindens og tab(en)s_konto, seVfab l.i,

tabe 2.1, Tabskonto.
Vinde -pind, en. (jf. Nøglepind og

Vindsel 2.i
; foræld.) rund (ofte: drejet, smukt

60 udskaaret) pind, hvorom (det første af) garnet

vindes (III.2.2) til nøgle. Moth.V199. *(Her-
kules hos Omphale) til en Vindepind

|
For-

andrer sin forfærdelige Kølle. Bagges.1.116.

min Barndoms Vindepind, det eneste Lege-
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tøi jeg h&Yåe.Kierk.EP.I.449. ToUerl.F.116.

Feilb. StevnsBjev.95. UfF. || Ulledl ell. i

sammenligning, (han) drejede sig, stiv som
en Vindepind, om paa Stolen. Wied.Kna.273.
Saadan et Par (ben) skulde Du ha', din

Splejs, i Stedet for dine Vindepinde. sa.Da.

88. Jeg vilde sige min Plads op i Morgen
den Dag, hvis (firmaet) sendte den Slags

Vindepinde ud og kaldte dem tørret Frugt.

Carl Hansen. Dansk JuliAmerika. (1909). 45. lo

-pulTCr, -past, et. se Vindpulver, -pust.

I. Vinder, en. flt. -e. (jf. glda. rep-,

rebwinder(e), rebslager (Kalk.III.560); af

III. vinde; (nu) sj. i rigsspr.) i) om person;

vist kun til III. vinde 2.2, om person, der

vinder garn, traad: EPont.Atlas.il.432. Feilb.

jf. ssgr. som Silkevinder (s. d.) og Garn-
vinder(ske) (vAph.(1764).II.286). 2) om
ting

II
om (anker)spil, vinde (I.2.i). Vinderen

forude (paa et romersk skib) trak Ankrene 20

op under Mandskabets Sang. FrNygaard.K.
165. smst.171.

II (jf. u. I. Vinde 3.i; 07n (fast)

vinde hos bødkere. UfF.(jy.). \\ om hver af

de strenge, hvoraf noget snos, vindes (III.l.i)

sammen. Fletning (af fiskegarn.) Materiale:

3 Stk. Fiskegarn . . de 3 Stk. kaldes Vindere.

Smaasløjd. 300. \\ (jf. Vikkel 4^ cylinder,

hvorom et rakethylster formes. MilTeknO.249.
II. Vinder, en. ((f) Vindere, se u.

Sejrvinder, jf. u. Overvinder), flt. -e. (glda.

winnæræ (Dom.ll.24(OldaBib.). jf. u. Sejr-

vinder^, SV. vinnare, no. vinner, oldn. vinnari,

den der udfører noget; til IV vinde C || synes

først alm. henimod 1900, jf.: „Bruges uden
for Sammensætninger . . kun undertiden om
En, som vinder i Spil, navnlig i Lotterispil."

VSO.) den, der vinder (noget), jf. Land-
vinder.

II
næsten kun (jf. Pris-, Præmie-,

Sejrvinder; mods. Taberj til IV vinde 8
(især 8.3j, om den (ell. det), der gaar sejrrig(t)

ud af en konkurrence, vinder (førstepræmien)

i spil, væddemaal olgn.; sejrherre. vAph.
(1759; se u. Taberj. Sal.XlV.369 (se u. Sejr-

herre), (hesten) gik gennem maal som klar
vinåQx. Pol.^y«1951.5.sp.4. være kneben, op-

lagt, overlegen, sikker (Vædløb.43) vinder;

(især m.h.t. lodtrækning olgn.:) den hel-

dige (D&H.), lykkelige (VSO.) vinder. —
hertil bl. a. Vinder-bon (jf. I. Bon slutn.),

-chance, -klasse (DJagtleks.1388), -liste,

-nummer, -odds, -stik (^ PqV/i1947.5.
sp.3).
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