
ne og intetsteds S0ren Kierkegaard ( I). 
Thomas er en brillant fyr - helt igennem. Han har 
alle gode egenskaber: vrever, gemytlig, tillidsfuld, 
underholdende ... han er beskeden og godmodig, 
g0r ikke en kal fortrred. Så er han k0n i sin brune 
frakke og latterlig med sin lille opadrettede hale 
Knud Hee Andersen (2); to visne faldeblade kla
sket sammen om en pindehale, der stritter helt op 
i nakken, og allid nervepirrende aktiv - i smut på 
smut mcllem de tretteste kviste -drillende, reggen
de, frrek Torben Nielsen (3). Grerdesmutten er en 
rigtig lille fortravlet husmor. Den er altid på vin
gerne, for der er et hundrede og sylten ting, som 
skal ordnes inden middag ... Grerdesmutten går 
altid rundt i sin tarvelige, brune hvergarnskjole, 
som den har pyntet op med en lille strutfjer i ha
len Kai-Chrislian Rasmussen (4). 
Grerdesmutter, småbitte fjedrede kugler, vimse og 
i uanfregtet hum0r; er der en lrekrog og man trref
fer dem der, hamler de uforknyt op med den syle
spidse diskant mod selve stormens flyvende orke
ster Tage Voss (5). 
Grerdesmutten sidder om vinteren på det rimede 
tag ... vipper med sin pudsige opstopperstjert og 
kvidrer så klingende krekt som på den årstid ingen 
anden har mod til Valdemar R0rdam (6), smelder 
sin hvirvlende fanfare gennem stilheden, ingen 
skal h0re på den, at den kun vejer o tte gram 
Svend Kau/berg (7); grerdesmutten snerrer som en 
lille spred skralde J. Muus Pedersen (8). 

Nordiske kolibri! Du som bor • ingen ved jo nre
sten hvor ... · Har du også hus og hjem? • har du -
lille! også barn og viv · ti l dit s0de tidsfördriv? St. 
St. Blicher, Trrekfuglene ( 1838). 
Sky og mut, · fjer i strut, · flagrer liden grerde
smut · frygtsomt for min trappe hen · - her er 
br0d og gryn, min ven! O/af Andersen (9). Ved 
solhvervstid vor mindste fugl · forvoven flyver af 
sit skjul, · kong Grerdesmut med ha lest rut · for
kynder: m0rketid er slut! • • H0r Nordens krekke 
kolibri, · som musepib den stemmer i Johannes 
V. Jensen (10); lyt! lig en dugperlet spindeltråd 
sitrer en trille · s0dt gennem luften Valdemar 
R0rdam (11). 
Olaf Andersen, Grerdesmutten synger ( 12), Digte
ren og grerdesmutten ( 13); St. St. Blicher, Thomas 
i grerdet (14); Peter Ommerbo, Grerdesmutten 
(15); Valdemar R0rdam, Grerdesmutten (16). 

LITTERATUR: (I) 659 7, 459; (2) 16c 153; (3) 
628 I 06; (4) 495 12111 1952; (5) 925 158; (6) 753x 
25; (7) 438d 57f; (8) 674b 98; (9) 18c 38; (I 0) 401 n 
6; (11 ) 7530 7 1; (12) 18d 16f; ( 13) 18b 18f; ( 14) 
69b;( l 5)657b49;( I6) 77307 1. 

Solsort, Turdus merula 

Hannen er kulsort med gult na:b og hunnen ens
farvet m0rkebrun. Fra slutningen af 1800-t bredte 
solsorten sig fra skovene til byerne, begge steder er 
den nu en alm. ynglefugl. 
- Danmarks Dyreverden 8, 164-70. 

So/sorl, reldre nydansk d.s. og sulsort, o. l 700ff 
sel-,srelsort, navn af uvis oprindelse: a. forleddet 
muligvis af germansk salwa, norsk dialekt har sar 
'gråbleg', navnet betyder da 'gråsort'; b. som de 
jyske dialektnavne sjrelsvåt, -svot, -sot etc. lånt fra 
tysk sol f- , sulfswart 'sort i sig selv' (som f.eks. uld 
fra sort far) ( I), navnet selvsort er optegnet på 
La:s0 og Sejer0 (2), solsort er en pleonasme 'sort
sort' jf. beg-, kul-, sodsort (3); c. beslregtet med 
forleddet i solbrer (dette er sort); d. 'sort som en 
so' (4), »med sit skrig underrettede den de sovende 
oldensvin om ulvens komme« (5). 
Folkeetymologiske tolkninger: »Hvorfor kaldes 
den solsort? det er fordi den er sort, og så er den 
lidt brungylden på brystet og vingem e ligesom der 
skinnede aftensol på den« Jakob Knudsen (6). 
Adam spugte, hvad den var, og den svarede »a re 
sjrel svåt« [jeg er selv sort], hvorefter Adam sagde: 
så skal du hedde sjce/svåt (7); solsorten hånede al
liken for den sorte fjerdragt, men a lliken sagde 
»du er jo selv sort« - deraf navnet se/vsort (Sejer0; 
8). Mange forvanskninger og omtydninger: sold

sort Bornholm 17 56 (9), sossede NSlesvig ( I 0), 
sortesol Fyn ( 11 ), s0sor1 Christiansfeld ( 12), Pov/ 

Svot jyske vestkyst ( 13). 
Sortdrosse/ I 852ff (14), sort suer (om vinteren) 
Man0 o. 1900 (15), kålgårdsso (kalgoso) Harbo-

Solsort på reden. BIO FOTO/ Klavs Nielsen. 
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0re o. 1870 ( 16), skovskade Mors o. 1900 ( 17), 
skidtfugl tErn (18), sorle Sidsel Majb0lle ·Lolland 
( 19), skolling. skol/ung H0rsholm 1886 (20), 
regnvejrsfug/ Ålsgårde (21 ), bcek(ke)su.er Born
holm 1756fT(22), også bakkestcer 1886 (23), uden 
for brertiden leder den efter orme ved vandl0b og i 
grnfter (24), forveksli ng med vandstrer? - naller

ga/ens horeunge Bornholm (25) er ellers gulbug (s. 
337). 
Frernerne: roukur (reldre rokur), kv@rkveggja, 

-kvek kja, -kvikkj a, -kviski, efterleddet 'menne
skesky' (26). 

LITTERATUR: (I) 626 367; (2) 202d 1,253; 856 

169; (3) 910c 32; (4) 659 20, 1389; (5) 212c 3,461 f 
sml. 184; (6) 455 1,272; (7) 794 7, 1887 ,59; (8) 856 

169; (9) 860 21; (10) 794 3, 158; (11) 160 

1904/ 30:103 1; 388; (12) 160 1904/27:3033 
(1883); (13) 421 2214 1955; (14) 451 133; 756 
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6,439; 596 1947,42; ( IS) 169 1,241; (16) 858 35; 
(17) 212c 3,303 ; (18) 450 5; (19) 599 290 16; (20) 
281d; (21) 233 9,194 1,36; (22) 860 13; 203 42; 
(23) 160 1904/27:673 ; (24) 785 213; (25) 785 

2 I 3f; (26) 902 I 862 ,9f; 393240. 

ADFA:.RD, VEJRVARSLER 
Solsorten er en strer, som blev tilbage, da de andre 
rejste (Herrested 0Fyn 1884; I). 
Flyver den om vinteren ind i forstuen og vrerelser, 
bl iver det hårdere frostvejr ( 1821; 2); flagrer den 
tret ved vinduerne varsler det uroligt, dårligt vejr 
(3) eller d0dsfald (4); ses den i haven sent på efter
året, må der ventes en hård vinter (SFalster o. 
1890; S); fl0jter den om aftenen, kommer der regn 
(Vendsyssel ; 6). 
Solsorten holdes i bur, synger nresten hele året »og 
har en så tro hukommelse, at den ikke glemmer 
en melodi , som den engang har lrert, tillige synger 

Solsorte i det fri synger for den få ngne Ja/le i buret. 
Trasnil af Marti1111s Rerby i ,.25 Bi/leder for smaa 
Bern ", 1846. 
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De fors te wkter af finalen fra 8 ee1ho1•ens vio/inkoncert imiterer so/sortens jlojt. I .,Pastoral-symfonien " gengiver 
Beethoven b/.a. gogens k11kke11. nauerga/e11s sang og vagtelens slag. 

den med så klar en stemme, at man nresten skulle 
tro det er en menneskestemme« ( 1809; 7); »den 
kan lrere at tale, synge viser og sal mer o.s. v.« 
(1802; 8). 

LITTERATUR: (I) 160 1904/27: 11 26; (2) 882c 

19; (3) 777g 226; (4) 160 1904/27:70 I , 1271 ,2173; 
(5) 524 1964,55 sml. 794 3, 68; (6) 202c 4,28; (7) 
439d208; (8) 418 257. 

M USIKIMITATIONER, STEMMETYDNINGER 

Når solsortens sang lyder så melodisk skyldes det 
måske, at den er den eneste sangfugl , som bruger 
halvtoner (det diatoniske system). Det sretter fug
len i stand til at imitere vore melodier. Achton 
Friis, Torben Anton Svendsen, Carl Weismann 
o.a. h0rte solsorten 00jte de f0rste takter af fina
len af Beethovens violinkoncert ( I). En solsort 
00jtede et tema fra samme komponists 6. symfoni 
(Pastorale-symfonien), hvori han anvender en del 
fuglelyd-imitationer; tillige et syv toners sidetema 
fra mellemspillet i Anton Karras' melodi til fil
men Den tredie Mand (2). Pa ul Bondesen optog 
på bänd solsort-strofer identiske med hovedte
maet i Bra hms' 2. symfoni, 2. sats (3); dette h0rtes 
også fra en solsort i Fuglsang-parken på Lolland, 
hvor der ho ldes kammermusik-koncerter. 
Andre imitationer: syv toner a f Offenbachs Den 
sk0nne Helene og seks toner af Lange-Milllers 
Midsommervisen (4); dele af Jyden han er strerk 
og sej (5); Radetzsky-Ma rchen; Julen har bragt og 
Den dag da Dorthe drak dus (5), Du er min 0je
sten (6); Fra jeg i vuggen lå og Jeg ved en lrerke
rede (7); optakten til »78 Tro mbones« (8). Under 
opf0relsen af Holberg-spillene i Den gamle By i 
Århus 1960 svarede en solsort nere aftener med et 
00jt af samme lrengde og i n0jagtig samme tone, 
når stykkets Henrik blreste i sin 00jte (9). 
Stemmetydninger: Lisbeth , Lisbeth! ( I O); når jeg i 
ferierne kom til min mormors hus syntes jeg, at 
solsorten b0d mig velkommen med »velkommen 
til var by!« (S0nderjylland; 11 ). Solsorten 00j over 
hrekken og gaden og skreg si-il , så sagde vi: h0r! 
den råber med sild på gaden. Blev den rigtig ivrig 
l0d det som: sild er godt-godt-godt - tjuk-tjuk
kommer hid, kommer hid! (Ribe; 12). 

LITTERATUR: ( I) 248c 3.2, 162; 5 / 3/9 1978; 

692 22/ 4 1953, 6/6 1954; (2) 243 18/7 1956; (3) 
421 26/3 1978; (4) 692 24/ 4 1953; (5) 525 2 1 / 3 
1956; (6) 933 2716 1957; (7) 5/ 13/6 1957; (8) 52 

10/9 1978; (9) 243 2616 1960; (10) 103 1953 
(Halfdan Lange, fra Sylt?); ( 11) meddelt Hans 
Hvass 1952 jf. 475d 1,5 1; (12) /58 1933-34, 107. 

PROSA OG POESI 

Solsorterne er jo meget almindelige fugle hertil
la nds. Hvem skrenker dem srerlig opmrerksom
hed? Vi drnmmer om at drage langt bort for at op
leve det sjreldne og eventyrlige og trenker ikke på, 
at eventyret i mens kan more sig med at bygge rede 
lige foran egne vinduer Erik Bertelsen (I). Der 
sidder den så dejligt i det grnnne bladhvrelv og 
skuer ud over haverne, et sindbillede på fuglesin
det, det som fik drengen til at slå et par brredder 
op mellem trreets grene og tilbringe timer deroppe 
i herlig lediggang J. S,mdero (2). Lad nordmrende
ne beholde deres storladne bjerge, svenskerne de
res skove, franskmrendene deres Middelhav - blot 
jeg får en solsortaften i en dansk villahave! N. J. 

Tortzen (3). 
Den Oygter som en skygge mellem busketterne på 
kirkegården, efterladende sig genlyden af denne 
messingskrattende vilde latter, der lyder som om 
den a ldrig har haft sangerhjerte i livet. Kommer 
man den nrer ser den uforsonlig på en, sort og med 
et nreb dyppet i helvede, så dukker den sig og Oag
rer lydl0st bag om cypresserne hen på en anden 
grav. Og dog er det den samme fugl vi om nogle 
uger, måske kun dage, skal se sidde brystende sig i 
de blanke fjer mod morgensolen på el af de h0je
ste gravmreler, som en sjrel, der triumferer over sit 
brudte ler, med struben fuld af dybe dejlige 00jte
toner, el med solskinnet, brusende, nrebbet af 
guld! - Selv sort som kul og med svovlgult nreb 
som en sj rel der ikke kan linde fred , altid på Ougt 
når man så den, altid stum; for den srere metalli
ske skrreppen den giver fra sig, når den Oygter, er 
ikke solsortens vresen, det er et vanvidsskrig, der 
kun g0r den i sandhed stummere; solsortens vre
sen er sang Johannes V. Jensen (4). 
Som en ki leremskive ude af balance skrrepper den 
taktfast op med korte hyl og skrremmer en fra vid 
og sans i perioderne med stil hed. Og man befrester 
sin teori om, at solsorten eksisterer uden hjerne 
Jesper M olkjar (5). 
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Fra plantagen l0d solsortens honningfl0jte Knud 
Andersen (6). Solsorten er s0dme, fred. Den er af
tensangen og morgensangen. Den er hyldest og 
tak Kai Hojfmann (7); solsorten er for skoven, 
hvad kirkeklokkerne er for landsbyen Antonius 
Nielsen (8). Gennem haven [l0d] denne m0rke, 
runde og bl0de tone, der er förårsaftenernes 
smukkeste tema Hans Hartvig Seedorjf (9). Den 
syngende han, en kende buttet og koneagtig, står 
som en lovpriser af den stille idyl ... i sine s0dme
fyldte strofer ejer den et sta:nk af vemod ... dens 
sl0rede toner er fulde af det halv lys, som den selv 
företra:kker J. S0ndern (2). La:ngselens, vemodets, 
sti l hedens sanger [tager] på at synge så sagtelig, så 
dva:lende i den velsignede stille förårsregn , der 
bringer lykke med sig; rummet fyldes med solsor
tens melodiske, dva:lende sang i de tidligste timer 
mellem nat og dag ... da synger en solsort i det 
fjerne - blidt og stille - ikke en jublende sang, sol
sortens er mere, som om den anslår enkelte ak
korder i moll med meget talende pauser imellem 
tonerne, og dog fylder de rummet med den usyn
lige virkeligheds krystalklare dr0mme om dag, 
lys, liv Axel Garboe ( I 0). Selve foråret i dag i form 
af en fugl , der skruer en spirallyd ud af struben, en 
overva:ttes frydefuld melodi , som den prnver igen 
og igen, idet den la:gger hovedet tilbage og g0r sig 
lang og glat i fl0jtel0bet Magen Lorentzen ( I I); 
[den] lader korte, prnvende trillefl0jt afgå - det 
minder om et orkester, der gemt i orkestergravens 
da:mpede belysning, f0r ta:ppet går op, sidder og 
stemmer instrumenter indtil dirigenten slår an til 
ouverturen Knud Poulsen ( 12). 
Solsorten, havens alvorsmand, som tager sig selv 
så ovenud h0jtideligt, både når den sidder og syn
ger sin vemodige sang i toppen af en gran, belyst 
af solens sidste stråler, og når den giver sit mishag 
til kende ved at udst0de sit skrattende ska:nderåb 
inde mellem buskene ... pludselig h0rer man den 
udst0de solsortens velbekendte ska:nderåb - det 
ville va:re helt skulTende, hvis der ikke var som en 
undertrykt kluklatter i stemmen. Man ser förbav
set op, og h0rer så straks efter et gentaget hy-a:p, 
hy-a:p, hy-rep - el uciviliseret frydeskrig, som vi
ser, hvor den godter sig over sin fra:khed. Det 
minder mest om små uartige drenges hyl når de 
driller en agtvrerdig borgermand. Knud Hee An

dersen ( 13). Solsortens latter, når den smutter ind 
under syrenbuskene, er ikke andel end en efterlig
ning af sta:rens indfald, som igen er påvirket af de 
fynske pigers henrivende klukken, når de både 
jubler og ler i haverne bag de klippede ha:kke Carl 
Nielsen (13a). Solsorten, som har den srelsomme 
vane at synge en sagte, s0rgmodig sang... Dens 
strofer er så svage og s0dmefyldte, at n0gterne 
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hjerner må kalde den sentimental, men förunder
lig er det at lytte til denne blege genkaldelse af 
sommerkva:ldens drnmmeagtige sk0nhed N. J. 

Tortzen (14). 

Solsortens sang er så dyb som en indesta:ngt klage 
Sig/red Pedersen ( 15). En solsort smider omkring 
sig med det gule nrebs kantede vinterlyde - det er 
ikke de klingre, runde lyddråber, der i vårens 
himmelh0je solfaldsstunder dryppede lydt fra 
dens forelskede strubes s0lvfl0jte Erling Kristen

sen ( 16). Midt i vinterens hjerte kan vi h0re den 
pippe på de sorte, regnvåde grene, og nu og da ly
der solsortens fl0jt fra en sneda:kket busk, vi ser 
den fl yve ud af sit skjul, lavt, hurtigt, en tanke
streg over den hvide jord - en mindelse om föråret 
og lysere dage O/e Vinding ( 17). Om solsorten si
ger hindsholmmaleren [Helge Christensen], at den 
på sne virker som et stykke spillevende grafik, 
dersom den ikke foretra:kker at sidde og puste sig 
op og fryse med anstand, så man kommer til at 
ta:nke på et hyggeligt hjemmemenneske med slå
brok og t0fler. Fuglen varierer sig ustandselig, 
puster sig op og smalner ind, rumsterer, reder, slås 
og falder påny i trance lb Paulsen ( 18). 
Nede på jorden hopper en kulsort fugl omkring 
med !ange, fjedrende hop. Nu stra:kkker den sit 
brandgule na:b frem i förla:ngelse af kroppen og 
piler afsted, mere mindende om et lille pattedyr 
end om en fugl Hans Hvass (19); solsorten hopper 
som regel med begge ben som en hare eller tripper 
og står stille som en dame, der ser på vinduer N. J. 

Tortzen (20). En solsort l0ber over gra:spla:nen i 
underlige korte smål0b med stakåndede stands
ninger undervejs Cai M. Woel (21 ). Tavs og sp0-
gelsesagtig lister [den] hen over det visne bladta:p
pe på jagt efter regnorme. Med et ryk standser 
den, borer sit spidse na:b ned i den bl0de muld, 
stemmer i mod med fodder og hale og tra:kker til, 
så den tynde hals ses i hele sin komisk vi rkende 
la:ngde. Og op kommer ormen, hvor n0dig den vil 
J. 0. B0ving-Pe1ersen (22). I en bondehave på 
Fyn fulgte jeg en solsort, der var i gang med at 
hale en lang elastik op af gra:spla:nen. Den blev 
strammere og strammere, mens fuglen trak til. Så 
slap den sin jordförbindelse med et lille svup og 
krnllede sig sammen om solsortens na:b. Det var 
regnormen. Hans Hartvig Seedorjf(9). 
Sky og s0rgekla:dte og med rotteagtige beva:gelser 
smutter de rundt under de fjerneste buske og ven
ter blot på, at jeg skal gå min vej ... solsorterne 
fa:rdes som dybt s0rgekla:dte enker tyst og tung
sindigt mellem de våde l0vbunker under de sorte, 
tålmodige tra:er, der stod og gra:d stille i tågen, 
uden klage, men med tåredryp fra alle kviste ... 
dybt s0rgekla:dt, kun med efterårets dybe hyben-



gl0d i sit nrebs farve, ledsaget af sin hun, der er 
brun som en bevinget t0rv. - Solsorterne gyngede 
i de rede brerklynger, nappede med sky og rappe 
bevregelser brer efter brer, grådigt og lystent, men 
dog så yndefuldt med små s ikre ryk, med elegante 
sidepluk. Hug fra oven og fra neden, stadig i de 
nydeligste legemsstill inger med graci0se halevip, 
halsdrejninger og smuttende, vrevre bevregelser. .. 
De sorte fugle mellem de rede brerklynger i det 
fintbyggede trre - hvilket motiv for en maler. 
Knud Pou/sen (23). 
H0r overvintret • og smeltende rent · solsortefl0j
tet Thorki/d Bj0rnvig (24). lmorges formede sol
sorten sit forste fl0jt , · en gammel t0r vinterskra l
de · smeltet om i musik Johannes V. Jensen (25). 
Ak forårskvreldens solsortsang - · var vinteren 
trang, var tiden lang: · igen den lyd, så lys en fryd, 

· så gylden , favr og fuld af klang K. L. Kristensen 
(26). Det var solsorten, vårfuglen, vinterforbidt, • 
det var majnattens stremmende ty-tyolit, · der 
blev kuet og klangl0s som klokker der sprang 
Hans Ahlmann (27). 
Vel m0dt i våren, ungdoms ven · og ven fra kolde 
dage! · Guds godhed favner os igen, • vort solskin 
kom tilbage. · · Dit nreb blev som det blanke guld, 
· og sort som sod din skjorte. • Din strube jubler 
s0dmefuld · ved solopgangens porte Ludvig Hol
stein (28). Det toner af solsort, · s0dt og forvent
ningstyst. · Lifligt det klinger og kalder · lrenge 
for det er lyst O/af Andersen (29). Solsorter synger 
ved solopgang, · som åbnedes himmerigs porte, · 
den disede dremring er spi l og sang · for fugle så 
skinnende sorte Kai Hojfmann (30); vingyldne 
nretter har vi set forgå, · h0rt fra en gavl en ensom 

Solsortej/ok i snekladt skov. Jllustration af Hans Tegner til H. C. Andersens ,.Grantraet". 
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