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Element 34 kan genvælges, så der kan sættes flere grupper af faste forbindelser efter 
hinanden (af hver sin karakter, se fx ad).
Iindleder og kommentar er igen alternativer, som i visningen præsenterer teksten hhv. 
uden og i parentes. Alternativet kommentar anvendes kun, når der skal tages forbehold 
for tilknytningen til den overordnede artikel:  (hertil vel også:)  el. lign. I 34.1 skrives 
normalt blot:  faste forb.:  (men der kan specificeres mht. kontekst el. indhold, jf. RR xx). 
Bemærk, at der altid sluttes af med ægte el. ”indre” kolon. 
I 34.4 skrives forbindelsens ordlyd. Der kan (inden for samme forbindelseslemma) vælges 
flere forbindelsesformer efter hinanden, som da vises med komma imellem (foran fælles 
forklaring mv.).
34.6 kan genvælges; herved opnås betydningsinddeling a), b) etc. (svarende til 1), 2) etc. 
for betydninger, jf. element 20). iLEX tillader, at der før el. istf. 34.6 vælges <definition>, 
men dette bør undgås, fordi dette element fremtræder understreget i web-ordbogen, og 
den overordnede forbindelsesform jo i forvejen er understreget. Elementet 34.6 forener 
altså, hvad der under <betydning> er splittet op på elementerne <definition> og >forkla-
ring> (jf. 21-22). Om mulige datterelementer til 34.6 og typisk brug se s. 15.
Elementerne 34.7-34.8 er helt identiske med element 25 + det følgende unummererede 
element i artikelskemaet s.1. Der kan ikke (efter 34.6) vælges noget, der svarer til under-
betydning (jf. 24) _ og heller ikke plankeafsnit svarende til 33-35.  
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Også hér er indleder og kommentar alternativer, som i visningen præsenterer teksten 
hhv. uden og i parentes. Alternativet <kommentar> anvendes kun, når der skal tages
forbehold for tilknytningen til den overordnede artikel:  (hertil vel også:)  el. lign. 
I 35.1 kan typisk skrives:  tilsvarende:  ; der kan også skrives:  hertil:  (men mest når 
dette er modificeret), fx:  hertil flg. sms.:, hertil flg. betegnelser for doven person:  _ se 
nærmere RR xx. Bemærk, at der altid sluttes af med ægte el. ”indre” kolon. 
35.5 giver mulighed for en kommentar til 35.4 (fx specifikation af ordklasse for et af-
ledt ord:  adj.  etc.). I 35.4 skrives ordets form. Inden for samme hertil-lemma kan der 
vælges flere hertil-former, som da vises med komma imellem (og fælles <forklaring> mv.).
iLEX tillader <definition> som alternativ til element 35.6, men valget undgås af samme
grunde som i element 34 ovf. Så 35.6 forener også her, hvad der for <betydning> (jf. 20) 
er splittet op på <definition> og <forklaring> (jf. 22-23). 
For 35.7-35.8 gælder helt samme forhold som for 34.7-8 (se ovf.).
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