Ster, Sturnus vulgaris
Den meget alm. ynglefugl har om foråret skinnende blåsort fjerdragt, på ryg og vinger med gr0nlig
glans, og gult nreb.
- Danmarks Dyreverden 8, 125-33.
Knoglefund fra og med yngre stenalder (I).

Star, reldre nydansk d.s., ster, star, oldnordisk og
frer0sk stari, oldengelsk st.er; sandsynligvis et lydord, lokkeråbet kan lyde som »sto.er« eller
»strorek« (2); måske i stednavnet Starkrerkul 1442
Ginding h. (3). Strerekassen = »Ny Scene« tilbygget Det kg!. Teater i K0benhavn 1928-31 ; under
Rigsd agens behandling 1927 afbyggeplanen sagde
det radikale medlem Elna Munch: »Det er en
krempemressig strerekasse« (4).
F/0jter (5), Klaus Bogense (6).
LITTERATUR: (I) 548 47; (2) 626 393.; 328 26;
(3) 156 17,2 16; (4) 76 38; (5) 794 3 , 1885, 174; (6)
160 1904/ 30:855.

Del kg/. Tea1ers tilbygning 1928-31 fik hurtigt 0genavne1 ,,Suuekassen". Fow: Del kg/. Bib/io1ek.

AoFJE.RD, STEM M ETYDN ING

Man mente, at strerene om vinteren lå i dvale på
bunden af s0er, i mosedynd , eller0dder eller
gamle tj0rnegrerder (I ); de satte sig om efterå ret
på tagr0r og lod sig derfra glide ned i vandet
(0Jylland; 2), sml. svale s. 244.
»Streren fremkommer af sin dvale når luften bliver noget mild« (1822; 3). Med sorrig lå den i
dvale, · kunne hverken synge eller prale (1630; 4 );
flittig hilsen fra degrester, · der kom i morges ud ·
fra d vale i et krer. · De forste forårsbud, · den lille
sorte st.er J. A. Dysse/ 1758.

På et tidspunkt af sommeren, hvor strerene var
borte, sagde man , at nu var de nede ved Rhinen
eller i Frankrig og rede druer, ved tilbagekomsten
sidst i august var nrebbet m0rkt af de blå druers
saft (5); om efteråret åd de brer på jyske heder og
om vinteren druer i varme !ande, derfor kom de
tykke og fede tilbage (6).
Når jyden så forårets forste st.er, sagde han: velkommen , star. nu har jeg ik' behov at luk' m in
dar [d0r] (7).
Streren kaster ofte et reg eller en unge ud af reden,
det skulle vrere en slags ofring eller tiende (Haderup s. VJylland; 8).
»Den er meget munter og lrerenem, hvorfor den
hyppigt fanges. Man lader den hel lere gå frit omkring i en stue end holder den i bur, da dens munterhed og snurrighed så ha r mere spillerum«
(1809; 9).
Strerekassen er sandsynligvis af tysk oprindelse og
beregnet til at givet et lrekkert kosttilskud affl yvefrerdige unger ( I 0).
Strerene hrergede mange havers kirsebrertrreer, i
det t0rre å r 1889 »syntes det en tid, som haverne
alene skulle fode og holde li v i den utrolige masse
af strere, som blev lagt til dette år, og som lrenge
for modenheden 0delagde alle kirsebrer« (11 ). Selv
om der blev sat fugleskrremsler o p i Stevns' kirsebrerhaver »h0rtes en stadig hujen og klappen«, da
brerplukkerne hele tiden måtte »kyse fugle« ( 12) men: »hånden på hjertet! kirsebrerrene ville miste
en del af deres glans hvis strerene ikke var til«.
A ntonius Nielsen ( 13). Det hed sig, at streren aldrig tog frugt i haven til det sted den boede, det
ville den skamme sig ved (14), desuden var det
godt al have strere o mkring huset, de holdt rovfuglene vrek (Kongsted 0Sjrelland; 15).
Da fuglene blev skabt spurgte G ud streren, hvordan den ville synge. »Som g0gen, som lrerken,
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som nattergalen ... « blev den ved med at remse
op, indtil Gud afbr0d den og bestemte, at den
skulle n0jes med at efterligne eller g0re nar ad
andre fugles stemmer ( 16).
»I dens stemme skelner man vibens vårforkyndende skrig, regnspovens pikkolp, droslens klarinet, solsortens obo, munkefuglens smreldende tenor samt nattergalens smeltende midsommernatsduetter, og midt i det hele kommer den så med
strofer man kender fra h0nsegården: den kagler og
kurrer og g0r till0b til et morgenfrisk hanegal for
tilsidst at slutte finalen med et langt, umotiveret,
vemodigt fl0jt« Svend Fleuron ( I 7).
»Den baskede med vingerne og trippede nerv0st
omkring, mens erindringsbilleder fra den dags
oplevelser st0mmede i et broget tonemyldr ud af
dens nreb. Den huskede vibens forpinte skrig og
rovfuglenes skarpe stemmer, den gengav bogfinkens triller, den smreldede hårde stenlyd af sig,
som den havde h0rt langs vejkanten, og den eftergjorde amboltens metalsang. Mellem det altsammen indforte den sine personlige stemninger, den
forfattede den ene skildring efter den anden og
fl0jtede på sin egen vis, blandede objektivt med
subjektivt - som en rigtig forfatter - og standsede
ikke et 0jeblik for at trenke sig om« Knud Hjor10
( 18).
Forhen, da landsbyerne endnu ikke var mekaniserede, kunne den gengive smedens slag på ambolten eller vejmandens hamren på skrerverne ( 19).
Og den kan pibe som en togkondukt0rs fl0jte. Det
havde nrer forårsaget en togulykke. En strer havde
lrert sig afgangssignalet, og da det l0d fra strerens
nreb k0rte et tog for normal afgang - mens passagererne var ved at stige på. Fejltagelsen blev hurtigt opdaget, men det varede la:nge for man fandt
ud af, at det falske fl0jtesignal stammede fra streren , som boede på stationen (20).
De holdt om aftenen el 0red0vende spektakel, <ler
l0d som ganske unge b0rnestemmer på en legeplads, når de små går fra sans og sa mling af vildskab (21 ).
Stemmetydninger: »Grete 0je!« (VHanherred o.
1890; 22); »Lurine, Laurine!« (S0nderjylland; 23);
i fjor varder korn nok , men i år har I redt og drukket det op for slidder og sladder, for svidder og
svadder, for skii-i-id, for skii-i-id! (Jylland; 24);
vore pii-iger og ka-a-1 de er li-ig, går med ur0ven
sk0rt og splitter bukser ad! da lidden, da lidden,
da lidden! (meningen er vel den, al de går i fint t0j
om s0ndagen, men slider bukserne til hverdag under arbejdet) (Vendsyssel; 25).

Staren er kendt .for sin evne til ar e/ierligne melodier og
lyde. De/le havde nar forårsaget en ulykke, da en star
.for tidligt .f[ojtede a.fgangssignal for er rog. ,.Banevogteren ". Maleri a.fL. A. Ring, 1884.

LITTERATUR: (I) 794 3,1885, 157 og S, 156 ;
160 1906/23: 573,2241 m.fl. ; 245 BI, 8; (2) 160
1906/23: 2224; (3) 177 6 , 99; (4) 702 345; (S) 794
S, 1887 , I 58; 725 56 1; 179 64; 158 1946,329; (6)
599 15682 (Uggelhuse); 160 1904/27: 318 (1879),
2366 ( 1879),3031 ( 1892); I 904/28: 1172,2224;
(7) 328 101 ; (8) 599 19423; (9) 439d202 ; ( 10) 151
8,129; (11) H. C. Bredsted, Haandbog i dansk Pomologi 3,1896,9; ( 12) 671b 68f; (13) 612 76; (14)
794 7, 59; (IS) 160 1904/30:341 (1886); (16) 794
3,1885,174 og 7,59; (17) 222 4lf sml. 670g 24f;
(18) 343 13 ; (19) 9/0e 145; (20) 142 22/3 1960;
(21) 261 1, 116; (22) 489b 86; (23) 375d 1,5 1; (24)
464 6,299; (25) /03 1953 (M. S. Skovgaard).
VEJ R VA RSLER

Lige så mange gange streren f10jter for kyndelmisse 2/3, lige så mange uger skal den tie derefter
(Vallekilde; I) sml. la:rke s. 228.
Kommer sta:ren tidligt om foråret, kan der ventes
en varm sommer (2). Den er urolig mod dårligt
vejr, men sidder sti lle og fl0jter, når det bliver fint
(3).
En hvid sta:r betyder streng vinter (4).
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.. Suuekasse" er miliuer slang for er rornyster. Trasnit af
Martinus Rorby i .. 25 Bil/eder for smaa Bom". 1846.

Når strerene flokkes kommer silden ind til kysten
(M0n 1884: 5).
LITT ERATUR: ( I) 160 1906/ 23: 341; (2) 794
7,1887,65; (3) 777g 227; (4) 695b 73; (5) 160
1904/ 28: 625.
TALEMÅDER

Have trrek i strerekassen (189311) = vrere forvirre t,
sk0r, dum ( I). Den pukkelryggede er en omvandrende strerekasse (2). Have strer i kassen, unger i
strerekassen = vrere gravid (3); strerekassen = militrer sla ng for torn yster (4).
Den tyndbenede har strerelregge (5). Vrere lystig
som en strer (NFyn; 6); den forpjuskede ser ud
som en strer i blrest; hvor mange mennesker er
samlet: nu kommer folk i strereflok (7), sml. fa lk s.
99 (Frer0erne).
LITTERATUR: (I) 659 22,789; 23 60; (2) 76c
3 11 ; (3) 659 22,785, 787; 23 60; (4) 659 22,797
(19 18, 1930); (5) 76 59; (6) 281d (1886); (7) 328
I OI.
PROSA OG POESI

Den er kådhedens fugl, overstr0mmende ungdom,
et pift af livsglrede, et flimmer af regnbuesolskin,
hvor kan man andet end give den et hurra! - Den
kan ikke vente. Der skal ske noget. Og så er den
der. Og hvor koldt det end er, det far ikke hjrelpe.
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Livet brrender den som en feber i kroppen, ja så
det funkler i frostsolen af en masse hidsige kul0rer
på dens sorte fjer, og så det står i hede fl0jt ud af
nrebbet på den (a); streren [lyner] med sine regnbuestrenk, som va r den besat med dugdråber (b)
Kaj Munk (I). Husvant og selvbevidst sidder den
på pinden foran sin gamle kasse og lader, som om
den slet ikke har vreret borte, fl0jter efter varme
og koketterer i solskinnet med sin m0rkegr0nne,
hvidplettede kjole Sophus Baudicz (2). Strerene
[er] endnu så blanke som var de penslede med
shellak Hans Hart vig Seedorff(3). Glade, glinsende strere, der med solen smilende i de prikkede,
skinnende silkeskrud skutter sig af forårsfryd, slår
med vingerne og knebrer og fl0jter så henrykt og
heftigt. at de faret slags fipskreg på halsen ... blidt
og bl0dt, drempet og drnmmende nu og da med en
klang af stille klage og med små - men meget sigende - pauser daler deres fl0jtetoner ned til mig
Knud Poulsen (4). I aftes sad streren i sin vådt
glinsende dragt derude i trreet ... mens den stavede
sig igennem den slemme af forårets partitur, den
just havde faet udleveret Knud Rasmussen (5).
Streren vagabonderer fortumlet rundt over tage og
trreer. Bristende fuld af letsindige og naragtige viser Knud Bruun-Rasmussen (6). Den er selve
morgenmunterheden. Den er tegnet på, at nu er
dagen nrer Kai Hoffmann (7). I midten af marts
h0rer vi ende Iig den mest bevregende af alle forårets lyde: den består af en eneste tone, der synes
at glide ned til jorden ad forårsviolinens uendelige
E-streng Ole Vinding (8); strerens sang, der begynder med en blid fl0jten ned gennem en oktav for
senere at boble t0rt og lystigt Christian Elling (9);
strerenes besnrerende rottefrengerfl0jt Niels E.
Nielsen ( I 0). Hidsige toner former sig til et summende orkester som var det en mregtig grreshoppesvrerm. Fl0jten , piben, skrreppen, trommen, filen, g0en, hvinende lyde som af usmurte hrengsler
- alt forenet til en aftensang, barbarisk, sk0n og
vild Achton Friis ( 11 ).
Strerene sidder som levende nodehegn på telefontrådene Per J0lting ( 12), sidder som nodetegn på
askens grnnne grene - et levende partitur til en
fl0jte-koncert Hans Folsach ( 13).
Der er noget overordentlig tiltalende, frisk og frejdigt ved den måde, hvorpå streren sidder og kvidrer ... den sidder og synger omkap med blresten på
de svajende n0gne, våde grene - nresten forsoren
ligeglad med vejret ... Ofte sidder den og slår ud
med vingerne som en sanger dramatisk slår ud
med armene, og alt imens h0res en lang rrekke af
f10jtende og hvislende toner H. Chr. C. Mortensen
( 14).

Som en lille Mester Jakel sidder den deroppe på

taget og fl0jter i vilden sky. Sit gule nreb stikker
den lige i vejret, halefjerene stritter til alle sider,
og for rigtig al give sangen eftertryk slår den små
magiske slag med de halvt udfoldede vinger Vagn
Ho/s1ein (15). Streren giver sig sine folelser i vold
på en morsom, ubehersket måde. Det er ikke lige
k0nt alt, hvad der kommer ud af det store gab,
skrigetoner og fl0jtetoner imellem hinanden. Men
den nyder det selv, det er der ingen tvivi om. Den
strutter med vingerne og dirrer over hele kroppen;
den er i hvert fald helt med i det, den laver, og det
må påsk0nnes Knud Hee Andersen ( 16).
Den slår sine vinger ud og snurrer med dem som
om den vil vinke til folk på jorden for at de kan
standse og h0re på dens lovprisning af foråret, og
den l0fter det spillende nreb lige i vej ret, op mod
den h0je, blå himmel som om den vil pege på solen deroppe og fortrelle alle og enhver, at det er fra
den velsignelsen kommer. Men det ser også ud,
som om forårssolen til gengreld hrenger funklende
ordener på sin sangers utrrettelige bryst, sådan
skin ner og stråler strerens brystfjer i det klare solskin J. Krohn (17). Fra sort over perlemorshvidt
til metalgr0nt stråler regnbueglansen, og fra
hundreder af struber lyder hofnarrenes evindelige
spottende efterligninger af alverdens lyde ... kagl
og skrrep, fl0jt og pip, rislen og kukken og selv
musvågens brevrende miav står i et k0rvrerk ud fra
de tyngede, h0stgule r0r Torben Nielsen ( I 8).
Han er i ekstase som en begejstret digter og sa nger. Hvilken hengi velse i bevregelserne! Hvilken
strreben og inderlighed i foredraget! S0dere og
dristigere bliver med hver dag hans fl0jten! Sk0nnere og herligere han selv. Hans m0rke og perlede
fjederham skinner som silke. Hans nreb har glredens rene gul hed, og nå r han om formiddagen sidder på skorstenen og ser ud over verden udtrykker
hans vresen på en gang den sejrende kunstners og
den lykkelige elske rs r0rende selvfolelse. Kan
man bare sig for latter? Ingeborg Raunk irer ( 19).
Det er en fuldstrendig skrupgal fugl , der gebrerder
sig, som om vi var i maj måned. Men sikken også
en septembermorgen! Den tossede fugl giver sig
helt hen i forårsfornernmelserne. Vingerne ryster

af iver, den sender !ange fl0jtetoner fra sig med
noder i glissando fra oven og nedefter; den trommer og knebrer som en stork, slår kastagnetter, piber som en trilleb0r og g0r som en lille hundehvalp, så alle fjerene på dens strube stritter. Den
minder mig om di sse omrejsende spillemrend,
som blreser srekkepibe og har et helt janitscharorkester igang med overkroppcn samtidig med at
de slår tromme og brekkener med benene Achton
Fri is (20).

Måske er det rigtigt, hvad ornitologerne siger, al
den synger for al fortrelle alle andre strere, at den
og den alene ejer dette kirseba:rtrre, at den og den
alene ... har ret til engang om få uger at flrense i de
saftfulde, valmueflammende brer. Måske er det
simpelthen en arg kapitalist, der pukker på sin ret
og erkla:rer sig rede til at vrerge sin kirsebrerformue. Men måske er det blot ussel menneskelig
tankegang overfort til en pulsende strerekrop.
Måske evner streren simpelthen at udd rage en berusende glredesessens af 0jeblikket ... og derfor
synger den Ei/er } (Jrgensen (21 ).
De va:vre, metalskinnende larveredere trippede i
rastl0s trav plovma:ndene lige i ha:lene og huggede i sig, så man skulle tro, at de ikke havde fäet
mad i dagevis Paul Hansen (22). En strer halede
en lyser0d tolvfinge rtarm af en regnorm op af jor-

Stll'reforan kassen regnet
af Joakim Skovgaard til
.. Ellens Versebog", 1946.

347

den, ruskede den godt, bed den midt over og stoppede kreften fuld af maden, der krympede sig
ynkeligt Mogens Lorentzen (23).
De bortdragne streres !ange, s0rgmodige rejsepift
l0d om os - lidt forpjusket efter morgenfoderet i
den våde dag hang de i deres hvidsprettede dragter
langs den ensomme telefonledning (a), og h0jt fra
en n0gen top en sidste afskedskoncert , en strygen
på masser af strenge, en gniden og filen og fl0jten ,
der stiger og daler og standser i et nu: bortdragende strere! (b) Svend Fleuron (24). En kogende larm
stiger op fra rnrskoven - en jublende forårets tone,
der langsomt bliver svagere og svagere og f0rst
svinder bort i et hend0ende diminuendo medens
stjernerne trendes over mosens m0rke vande
Svend Kaulberg (25).
Hemrest da kommer den lystige strer, · at kvidre
smukt som f0r tav kvrer [stille], · mig lyster at
lytte derpå ; · med sorrig lå hun i dvale, · kunne
hverken synge eller prale, · med glrede nu synger
så. H. Jus1esen Ranch 1630 (26). Vrer hilset, du
eventyrdrnmmende strer! B. S. l ngemann (27).
I en fo lkevise: alt under den lind der synger en
strer (28).
I alle digte er streren lystig, en »naver« i fugleverdenen - altid fl0jtende og på farten 0/e Vinding
(29).
I plrenens saftiggrnnne grres og blomsterbundt ·
metallisk blanke strere spankulered' rundt • og
haled' orme op af mulden Knud Wiinstedt (30).
Streren f01ger trav! og glad · i bedet bag din harve
Lauritz Larsen (3 I ).
Ud flyver denne aprilmorgen · af et hu! i himlen ·
en hurtig spektakelstrer, • der sidder den som en
karsk havemand • med brylcreme i håret · på et
stakit Knud Ho/si (32); timevis har streren gynget i
min poppels rnde top • for at salve sig med solens
brillantine Hans Har/vig Seedorjf (33). Streren er
vårtidens bud · i nypresset brunsort skrud, · et
budskab om lyse dage, · om solen der vender tilbage J. Ravn-Jonsen (34); ikke for intet har Vorherre strintet · guldstrenk af solen på studenterkjolen · og strnget på den sorte silkekrave · perler
afdug fra paradisets have Valdemar Rordam (35).
Så lyder alter strerens snakkesalige hvin • i det
kor, som sidste gang b0d os farvel , · og så stiger
vårens jubel på strerens tonetrin, · og det glitrer i
de m0rke silkeskrel Aage V. Reiter (36); en fuglestemmes vellyd fornemmes, - · eja, den f0rste
strer! · · Som mange varme, liflige kys · smelter
din morgensang Johannes V. Jensen (37); det
f0rste fl0jt af strer, · det forste vingebud fra vårens
brys!, · den forste lykkelige sangerrnst Ola/ Andersen (38); - Hvad er så s0dmefyldt, · fortry ll en348

de vemodigt · som streref10jtet · - alter h0rt? •
Nrer kommer os igen · forsvundne forå r, · som
har vort hjerte · inderligt ber0rt Harald Herdal
(39).
Der sidder en strer på pinden, · den melder sig
med et fl0jt; · Som en lur hrever den nrebbet h0jt;
· herolden melder forårsvinden Aage V. Reiter
(40); streren sidder på pinden · og fl0jter op imod
vinden. · En anden svare r langt borte · med to
!ange og tre korte Carl Johan Frederiksen (41 ).
Sagte som sang · til en fin spinet · sidder streren
og f10jter · med h0j falset. · Der svares langl borte
- det bli'r en duet! • Så igen! En terzet · med fioler
og fl0jter · og klarinet J . 8/icher-Clausen (42).
Streren morgenf10jter · og tonefletter parkens
våde gange Mogens Jermiin Nissen (43), og hanstreren danser en koglende vals · i dit solskin · så
fjeren står strut på dens boblende hals • i dit solskin Ludvig Hols1ein (44); h0jt i trreets top en
strer, · der vasker guld af lysets flod. · · Guldstrofer risler dryp for dryp · fra toppen af det lille trre
Harald H. Lund(45).
En strer har sat sig h0jt med ho'det l0ftet • - dens
strubes gyldne stemmebånd er sprendt, · dens lille
nreb er skrelvende og kl0ftet · mod vindens lyse
regnvejrshimmel vendt. • • Den holder sine vinger
som en kappe · l0st hrengende fra skuldrene og
ned, · dens ivrige bevregelser er rappe · og gennemsitret af lyksalighed 0. J. Riisberg Jensen
(46). H0jt oppe sidder vor elskede fugl • streren •
og f10jter som et rullende jernbanetog · og en kos
brnlen · med varme, · og l0fter sin sjrel · som en
trillende luftlrerke Jens Augus1 Schade (47); streren sad og sa ng en gudsforgåen · og vovet arie i
blrest og slud Erling Petersen (48). På toppen af en
flagstang · sidder der en strer, · f10jtende sin slagsang: · glredens tid er nrer! · · For pokker, hvor
den fl0jter. · Den må vrere glad. · G lreden nresten
sprnjter · fra den lille rad Jes Tmst (49); streren
fl0jter på en mastetop. · lk ke noget med klassisk
nummer her. · Nej, en hedensk gammel vise om
foråret Leo Est vad (50).
Strerene f10jter duetter · i skingrende h0je falsetter
Knud Fr. Gamborg (51 ), knebrer som storken og
kvid rer som svalen, · f10jter som droslen og nattergalen S1. St. Blicher (52). En munter svend med
livlig fantasi, · der tryller frem et tonemaleri, ·
hvis billedstof er nresten alt fra landet, · fra skov
og mark og eng og selv fra vandel - • · Med b l0de
f10jt og sagte knebren blandet, · med hvislelyd og

Overfor: Stare som Jorårsbebudere omkring pige ,,ed
blomstrende pil. Maleri af H. Slol/-M@ller. Den
Hirschsprungske Samling.

