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Eyck
billeder, bl. a. Gud Fader. I øvrigt kendes
ingen sikre arbejder af ham.
Eyck [æik], Jan van (ca. 1390-1441),
nederl. maler. Elev af sin ældre broder
H. v. E. Hans hovedværk og et af malerkunstens storværker er Gent-alteret, der
opstilledes i Sint-Baafs kirken i Gent
1432, hvor det efter 1. Verdenskrig atter
blev samlet til en helhed (hovedparten
tidl. i Berlin). Det påbegyndtes af Hubert v. E, men fuldførtes af E. Andre
værker: Arnolfini og hans Hustru, Manden
med Nelliken og Forkyndelsen. De to
brødre E har i høj grad forbedret oliemaleriets teknik, således at de formåede
at gengive lys og luft på virkelighedstro
måde. Deres bet. for udviklingen har
været skelsættende og af stor rækkevidde. (111. sesp. 1205 samt tavle Gotik).
Eyde['æida],Sam(uel) (1866-1940),no.kemiker og ingeniør. Berømt for sin s. m.
O. C. B. Birkeland udarb. metode til
udvinding af salpetersyre af luftens ilt
og kvælstof, en metode, der dog nu er
forladt til fordel for oksydationen af ammoniak. E var en førende skikkelse inden for no. industri og stærkt interesseret
i landbrugets udvikling. Stifter af Norsk
Hydro (1905) og Notoddens salpeterværk
(1911). 1920-23 var E No.s gesandt i
Polen.
Eyjafjallajokull
['æijafjadla'jotgødl],
1666 m h. isdækket vulkan i Island V f.
Myrdalsjokull, Udbrud 1612 og 1821.
EyjafjorQur ['æijafjorSør], fjord på Islands N-kyst.
Eylau l'ailau] (po. Hawka), by i Østpreussen (1945 po.), hvor Napoleon 7.-8.
2. 1807 kæmpede mod russ. (Bennigsen)
uden afgørende sejr.
eyra ['ai-] (lFelis %eira), lille S- og ml.amer, vildkat.
Eyrarbakki ['æirarbahgje], isl. handelsplads, 0 f. Olfusas munding; 600 indb.
(1946).
'Eyre-halvøen, eng. Eyre's Peninsula
['æaz pa'ninsjula], på Austr.s S-kyst.
'Eyre S ø e n , eng. Lake Eyre [tæik 'æa],
saltsump, 12 m under havet, S-Austr.
Omdannes ved tilløb fra Cooper Creek,
EyreCreek o. a. i regntiden til en 12 000
km3 stor sø. Opdaget af den eng. Austra-

Jan van Eyck: Den Musicerende Engel.
Detaille af Gent-alteret.
liensforsker Edward John Eyre (18151901). efter hvem den opkaldtes.
eyrir ['æirer] (flertal: aurar) (isl.), øre.
E y r r b y g g j a s a g a ['oir-], islændingesaga
om beboerne af gården Eyrr og deres
modstander, Snorri go5i; skrevet i 1.
halvdel af 13. årh. E hviler på stærk
hist. tradition og indeholder udførlige
oplysninger om fortidig kultur og rel.
Eystein ['oistæin], ældre stavemåde for
Øystein.
Eysturoy ['æsturåi], da. Østerø, den
næststørste af Færøerne; 286,3 km 2 ; 6811

Fabre d'Églantine
indb. (1945). Mod N ligger Færøernes
højeste punkt Slættaratindur (882 m).
Eyvindr 'Finnsson 'skåldaspillir ['6i-]
(old-no: skjaldefordærveren) (ca. 91090), no. skjald. Beslægtet m. Håkon
Adelsteinsfostre, efter hvis fald han digtede arvekvadet Håkonarmål, en skildr,
af H-s modtagelse i valhal (forbillede:
Eiriksmål).
E z e ' k i a s (Hizkija), judæisk konge (ca.
715-697 f. Kr.), reformerede kulten og
afskaffede »kobberslangen« (2. Kg. 18,
4). 701 belejredes Jerusalem af assyrerkongen Sankerib, men belejringen hævedes, som forudsagt af profeten Esajas.
E'zekiel (Hezechiel), profet, som virkede
bl. de deporterede jøder i Babylonien fra
ca. 593-71 f. Kr. Han havde sandsynligvis været præst ved templet i Jerusalem og var derfor interesseret i at indskærpe jøderne i eksilet forskellen ml.
rent og urent samt udarbejde kultuslove
for Israel efter hjemkomsten. Han står
derved som den eftereksilske jødedoms
fader. E-s Bog, som er den 3. af de »store«
profeter, er af stærkt sammensat karakter med både digteriske partier og prosastykker af vidt forsk. art. Som helhed
gengiver den sikkert nok E-s tanker.
'Ezida (bestandighedens hus), Nabus tempel i Borsippa. Dets sikkurrat ligger endnu som en mægtig ruin.
'Ezra, jød. skriftlærd bl. de deporterede i
Babylonien, fik i Artaxerxes' 7. år (458
f. Kr.) kgl. fuldmagt til at foretage et
eftersyn i Jerusalem og Judæa. Ved en
folkeforsamling indførte han en lov, hvis
indhold er omstridt, efter nogle hele
Moseloven, efter andre kun en del deraf.
Om hans virke fortæller Esr. 7-10 og
Neh. 8-10. Under E-s navn går desuden
den gr. E-bog, også kaldet 3. Esr., der
meddeler begivenhederne fra den kanoniske E-bog i en noget afvigende form
og er benyttet af Josefus. Endv. findes
bl. pseudepigraferne 4. Esr., en apokalypse, som stammer fra tiden efter Jerusalems ødelæggelse 70 e. Kr. og behandler
jødefolkets skæbne.
Ezze'lino 3 . da R o m a n o [æd:ze-]
(1194-1259), podestå i Verona 1226, tyran 1230, erobrede Vicenza, Padova og
Treviso i Fred. 2.s tjeneste, til slut fanget.

F
F , f, 6. bogstav i det lat. alfabet, stammer
med lat. som mellemled fra det gr. digamma (F), der betegnede lyden [w].
F , kern. tegn for fluor.
F , autom.-kendingsmærke f. Frankrig.
F . , fork. for Fahrenheit og Farad.
F l f F 2 , F 3 osv. F fork. for filialgeneration.
I arvelighedslæren 1., 2., 3. generation
osv. efter en foretagen krydsning.
f, mat., fork. f. funktion.
f, mus., 4. tone i C-dur. F-dur har et p, fmol har 4 j?.
f., mus., fork. f. forte.
f., på recepter fork. f. lat. fac gør, tilbered;
fiat, fiant, må (skal) tilberedes.
fa, i de romanske sprog betegn, for tonen f,
stammende fra solmisationsmetoden.
'fa'bel (lat. fabula fortælling), betegn, for
stoffet (indholdet), især handlingen, i
episk og dram. digtn. I snævrere bet.
fabeldigtning.
fabeldigtning, en meget gi. art af episk
digtning; personerne er dyr, som handler
ud fra menneskelige motiver, hvorfor f
naturligt bliver en satire på menneskelivet og får en moral, f-s hist. viser stigende interesse for satire og moral på
det naive episke indholds bekostning.
Den Æsop tillagte oldgr. f (6. årh. f. Kr.)
er endnu overvejende episk, hvorimod
romeren Fædrus' f (1. årh. e. Kr.) er
udpræget didaktisk.
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fabeldyr, fantasidyr som basilisk, dragegrif osv., der er særligt kendte i den gr.rom. litt.; herfra overført til middelalderens nordeur. folkebøger.
fabeltest (eng. test prøve), et dybdepsyk.
hjælpemiddel til at undersøge børns
følelsesliv ved at lade dem fuldende en
lille fabel, hvis personer de ofte identificerer sig med. i
' F a b e r , Harald (1856-1943), da. statskonsulent i London 1888-1931, hvor han
med stor dygtighed varetog landbrugets
interesser på det brit. fødevaremarked.
•Faber, Johann Lothar (1817-96), ty. fabrikant. Overtog 1839 ledelsen af A. W.
Fabers blyantsfabrik i Stein nær Nurnberg (grl. 1761 af oldefaderen) og arbejdede den op til et internat, kendt firma.
'Fa'ber, Knud (f. 1862), da. læge. 18961932 prof. i klinisk med. ved Kbh.s Univ.
Især kendt for sine arbejder over mavetarmsygdommene. (Portræt sp. 1207).
•Fa'ber, Peter (1810-77), da. forfatter og
telegrafdirektør. Revuagtig farce Stegekælderen (skrevet 1844, udg. 1883). Visen
Dengang jeg drog afsted gjorde ham berømt. Andre viser Igår jeg fik min trøje,
Sikken voldsom trængsel og alarm og Højt
fra træets grønne top.
Fabian Society ['fæibjsn sa'saiati], eng.
forening grl. 1884 under ledelse bl. a.
af Sidney og Beatrice Webb, H. G. Wells,
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Bernard Shaw. Formål at gennemføre
socialistisk samfund v. ikke-revolutionære midler (nølende taktik som romeren
Fabius Maximus); bet. indflydelse i eng.
polit. diskussion fra 1890erne.
'Fabius, rom. patricierslægt; kendtest er:
F R u l l i a n u s , konsul 5 gange 322-295
f. Kr., slog samnitter, etrusker og galler.
- F M a x i m u s (d. 203 f. Kr.), sønnesøn
af F R., konsul 5 gange 233-09, udmærkede sig under krigen med Hannibal,
hvor hans forsigtige undgåelse af hovedslag skaffede ham tilnavnet Cunctator
(nøleren). Generobrede Tarent 209. F A Hobro gi us, konsul 121 f. Kr.,
erobrede Provence.
fabliau [fab'ljo] (fr. af fable fabel), kort
fortælling på vers i 12.-13. årh., oftest
af en grovkornet komik med satire over
munke, præster og borgerskab; dens
emner lever videre i »le conte« og i
farcen.
Fabre [fabr], Ferdinand (1827-98), fr.
romanforfatter, anset skildrer af præstelivet og af bønderne i Cevennerne.
Fabre [fabr], Jean Henri (1823-1915), fr.
entomolog. Forf. til en række kendte
insektbiol. værker.
Fabre d'Églantine ['fabra degia'tin],
Philippe (1750-94), fr. lystspildigter, Le
Philinte de Moliére (1791). Guillotineret
p. gr. af sin reaktion mod jakobinerne.
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Fabriano

W

nitets-, brand- og tekn. tjeneste) og 2)
foranstaltninger til opretholdelse af driften i videst mulige omfang under flyvervarsel, f oprettedes i Danm. 1938; ved
lov af 1.4. 1949 om civilforsvaret
ændredes betegn, til bedriftværn.
fabriktilsynet, populær betegn, for Arbejds- og Fabriktilsynet.
'Fabris, Jacobo (ca. 1689,-1761), ital. maler. Kom fra Venezia til Danm. 1746.
Udførte en række dekorative vægbilleder
med arkitektur i fint sølvgråt og svagt
grønt tonemaleri, bl. a. i Fredensborgs
Knud Faber.
K.-A. Fager holm.
havesal.
Fa'britius [-tsias], Barent (1624-73), holl.
Fabriano, Gentile da, se Gentile da F.
maler. Broder til Carel F og elev af
Fa'bricius, rom. konsul 282 og 278
Rembrandt. 2 billeder med bibelske mof. Kr., udmærkede sig i Pyrrhos-krigen,
tiver på kunstmus., Kbh.
bl. a. ved ubestikkelighed.
Fa'britius [-tsias], Carel (ca. 1622-54),
Fa'bricius [-si-], Adam (1822-1902), da.
holl. maler. Virksom i Amsterdam og
historiker, præst. Udg. 1854-55 populær
Delft. Påvirket af Rembrandt. Har kun
2-binds Danmarkshistorie i nationallibemalet ganske få billeder, af hvilke Stilral ånd, hypp. genudgivet.
lids (Haag) og Landsknægten er de mest
kendte.
Fa'bricius [-si-], Jacob (1840-1919), da.
komponist, elev af P. Heise. 1871 med- Fa'britius [-si-], Frederik (1740-1829), da.
stifter af Samf. til Udg. af Da. Musik.
guld- og sølvsmed, guardein fra 1787—
1823. F-sølv, egl. sølvarbejde med F-s
Fa'bricius [;sias], Jan (f. 1899), holl. forværkstedsmærke, men ofte anv. som
fatter. Opnåede betydelig succes med romantrilogien Komedianten trokken voorbij, betegn, for hans tids da. sølvarbejder.
Melodie der Verten, De Dans om de Galg Fa'britius, Just (1703-66), da. handels(1931-34, da. 1934-36).
mand, søn af indvandret vinhdl. fra
Fa'bricius [-si-], 7ohan Christian (1745Brandenburg. Medstifter af og direktør
1808), da. zoolog. Elev af Linné. Prof. i
for Kurantbanken 1736, drev handel på
Kbh. 1769, i Kiel 1775. Grundlæggende
Indien og Kina og tjente stor formue,
insektsystematiske arbejder.
nøje knyttet til reg., som F skaffede lån.
Fa'bricius [-si-], /ørgen Otto (f. 1887), Fa'britius, Michael (1697-1746), kbh.
da. forstmand. 1939 overfors ter ved Vallø
handelsmand, broder t. Just F , grosadelige stift. F har interesseret sig særlig
serer, bidrog til oprettelse af Kurantfor skovbrugsundervisn. og naturfredbanken 1736, direktør smst. og i Asiatisk
ning i Danm.
Kompagni.
Fa'bricius [-si-], Knud (f. 1875), da. hi- Fa'britius de'Tengna'gel, Conrad (1731
storiker, søn af Adam F. Prof. v. Kbh.s
-1805), kbh. handelsmand, søn afMichael
Univ. 1916-46. Skr. Skånes Overgang fra
Fabritius, hvis firma F overtog 15 år gi.
Danm. til Sv. (disputats 1906), KongeTjente stor formue i den florissante tid,
loven (1920), Griffenfeld (1910); skildret
direktør for Asiatisk Kompagni 1772-76,
da. hist. 1648-1730 i Schultz' Danmarks1778-84, afgik efter afsløring af underhistorie (1942), perioden 1805-64 i
ordnedes underslæb. Adlet 1778.
»Sønderj yllands Historie« (1934-37); Fabry [fa'bri], C/iarles (1867-1945), fr.
grundlæggende skrift om Syrakus i oldfysiker. Bekendt for konstruktionen af
tiden (1932).
Fabry-Perot-interferome tre t,
hvormed
lysbølgelængder kan måles og spektralFa'bricius [-si-], Lorentz Peter (f. 1891),
liniers finstruktur undersøges med større
da. præst, politiker og kirkehistoriker,
nøjagtighed end ved nogen anden metode.
siden 1938 præst i Charlottenlund. Udg.
»Danmarks Kirkehistorie« 1-2(1934-36). fabu'la't (lat. fabula fortælling), sagn, der
Fa'bricius [-si-], Otto (1744-1822), da.
i digterisk form gengiver en bestemt
zoolog. Missionær i Grønland. Udg. en
folketro, f er i modsætn. til memorat
række zool. skr., i første række Fauna
ikke en selvoplevet begivenhed, men ofte
Groenlandica. Senere præst i Kbh.
et vandresagn, der knyttes til lokaltraditionens mytiske væsener.
Fabricius-'Bjerre, Frederik (f. 1903), da.
matematiker. 1942 prof. i geometri v. fabu'le're (lat. fabulari snakke), snakke
Polyteknisk Læreanstalt.
hen i vejret; psyk., udgiven af opdigtede
fa'brik (lat. fabrica værksted), større tekhændelser for virkelige, et symptom ved
nisk bedrift, der i reglen har et større
visse sindslidelser.
arbejdertal og arbejder under vid anv. af facade [-'sa:53] (fr. af lat. facies ansigt),
maskiner o. a. tekn. hjælpemidler, f er
egl. en bygnings forside. Benyttes dog
udviklet af håndværket og har skabt den
også i forb. bag-f, side-f om en bygn.s
moderne industri. Gnm. tekn. og orgaopstalt, set bagfra og fra siden.
nisatoriske fremskridt muliggjordes her- face [fas] (fr., egl: ansigt), mil., forside,
ved en enorm øgelse af prod. Soc. beside af et værk vendt mod fjenden;
virkede f, at håndværkets patriarkalsk
mods. struben.
betonede forh. afløstes af den skarpere facetter [-'sæt-] (fr. facette, opr: lille
interessekamp (klassekamp) ml. arbejdsansigt), små flader især på slebne ædelgivere og lønarbejdere. - F a b r i ' k a n ' t ,
sten el. glas.
fabrikejer. - F a b r i ' k a ' t , den færdige facetøjne betegner de hos leddyrene af
vare, forarbejdet i en fabrik. - Fabrimange enkelte øjne
^s^^^^^t^
kation, fabriksmæssig fremstilling.
(facetter) sammenJ^^^^^^^^.
fabrikhygiejne, modarbejdelse af de
satte store øjne.
^^^^K^pK^^
sundhedsskadelige ulemper, der opstår f a c i ' a l i s ,
nervus ^ ^ ^ ^ ^ s ^ l ^ ^ ^ ^
p. gr. af fabriksvirksomhed, dels for om[fasi-] (lat. facialis
\t ^ ^ ^ F
givelserne (forurening af luft, jord og
ansigts- + nervus),
\a_J»*^
vand, støj m. m.), dels for fabrikkens
7. hjernenerve, an- Snit af facetøje.
eget personale {arbejderbeskyttelse). Sund- sigtets be vægenerve.
hedskommissionerne og fabriktilsynet faci'alispa'rese [fasi-j (lat. facialis anhar bl. a. til opgave at fremme f.
sigts- + parese), lammelse af ansigtsmusklerne. Skyldes oftest en betændelse
fabrikingeniør, ældre betegn, for kemii ansigtets bevægenerve, som regel eningeniør.
sidig. På den angrebne halvdel af anfabrikinspektør, statstjenestemand unsigtet kan patienten ikke rynke panden,
der Direktoratet f. Arbejds- og Fabriklukke øjet el. bevæge mundvigen. Ofte
tilsynet, som ved direkte tilsyn og gnm.
kan han ikke smage med den ene halvdel
vejledn. af kommunale maskinsynsmænd
af tungen, f kan i de fleste tilf. helbredes.
kontrollerer overholdelsen af arbejder(Ved halvsidige lammelser af hele legebeskyttelseslovgivningen.
met (f. eks. efter hjerneblødninger) er
fabriklovgivning, lovgivn. om arbejderder kun lammelse af ansigtets nederste
beskyttelse i fabrikker.
halvdel).
fabrikluftværn,
beskyttelsesforanstaltninger under luftangreb, etableres af facies ['fa'sias] (lat: ansigt, udseende),
større institutioner og fabrikker, omgeol., en aflejrings primære petrografiske
fatter 1) en hjælpetjeneste (ordens-, saog paleontoiogiske egenskaber, f afhæn26*
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fag
ger af dannelsesstedet (marin, limnisk,
terrigen f, kalkstens-, skifer- osv. f,
graptolit-, trilobit- osv. f).
fa'ci'l [-s-] (lat. facilis let (at gøre)), let
at omgås, forekommende, elskværdig.
'facit [-s-J (lat. facit det udgør), resultat
(egl. af et regnestykke).
facon [-'SOT?] (fr., af lat. factio handling),
manér, form; ydre skikkelse.
faconjern, profiljern, stangjern m. mindre
simpelt tværsnit.
faconné [faso'ne] (fr. af facon), stof med
små indvævede mønstre.
•Facta, Luigi (1861-1930), ital. politiker.
Radikal, knyttet til Giolitti; febr.-okt.
1922 leder for svag borgerlig reg., gik af 26.
10., umiddelbart før marchen mod Rom.
fad (oldnord. fat kar), ældre da. hulmål;
som vinmål = 904,29 1; som ølmål =
262,78 1.
faddere, dåbsvidner, som svarer på barnets vegne og påtager sig ansvaret for
dets kristne opdragelse.
fadebur (glda. fat kar, klædning + bur
lille hus, kammer), klædekammer, for-

Sv. fadebur, Frilandsmus., Lyngby.
rådshus; i nord. middelalder fritliggende
træbygn. i gårdkomplekset; findes endnu
i No. og Sv. f anv. i Danm. også om forrådsrum i forb. med spisekamre på
større gårde.
Fa'dejev [-jef], Aleksandr (f. 1901), sovjetruss. romanforfatter, siden 1946 generalsekretær i Sovjetunionens forf.-forbund.
Fik sit gennembrud med romanen Tilintetgørelse (1926), som skildrer den sibiriske borgerkrigs rædsler og heroisme.
Stalinpris for romanen Den Unge Garde
(1945), som har krigsbegivenhederne i
det hærgede Ukraine til baggrund og
emne.
fadermordere, høj flip med stive, fremtrædende spidser; herremode i det 19.
årh.s 1. halvdel.
faderskabssag, sag, under hvilken faderskabet til et barn uden for ægteskab el.
grundlaget for bidragspligt over for et
sådant søges oplyst.
Fadervor, den bøn, som Jesus lærte sine
disciple (Math. 6. 9 ff. og Luk. II. 1 ff.).
Opr. anv. i liturgien og katekisationen.
fading, vognkasse til arbejdsvogn; består
af vognbund, sidefjæle, for- og bagsmæk.
fading ['fæidiTj] (eng: fortoning), i radioteknik en periodisk svækkelse af signalstyrker. 'Skyldes faseforskydning ved interferens i Heaviside-laget ml. bølger, der
har tilbagelagt ulige store vejlængder.
Forekommer kun ved aflytning af fjernere
stationer.
fadingkontrol, automatisk styrkeregulering ved radiomodtager.
fa'dæse (fr. jadaise tåbelig snak), tåbelighed, dumhed.
Faenza [fa'æntsa] (lat. Fa'ventia), ital.
by 50 km ØSØ f. Bologna; 47 000 indb.
(1936). Siden middelalderen berømt for
sin fajance. Internat, museum for keramik.
faeton ['fa'a-] (navn efter den gr. solguds
søn, der kørte løbsk med solens heste),
let, firhjulet vogn med kuske- og bagsæde.
Fafner, i germ. rel. en skattevogtende
drage, der dræbes af Sigurd F-sbane.
'Fåfnismål [-ma:l] (oldisl: Fafnerdigtet),
eddadigt om Volsungerne, omhandlende
Sigurds drab af Fafner og erhvervelsen
af dens skatte.
fag, afgrænset område; arkit., en bygn.
kaldes fagdelt, når den er opdelt i en
række, ofte lige store, enheder, f er især
fremtrædende i bindingsværkshuse og
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