
En.flok grenirisker i./lug1. BIOFOTO/ Arth11r Chris1ianse11. 

(o.1925); (20) 3 59; (21) 169 4, 193 7,212; (22) 388; 

(23) 451 2 14; (24) 753x 26f; (25) 16c 71; (26) a 
222/ 74; b 222, 36; (27) 753x 31-34; (28) 70c 

43-49; (29) 657b 55. 

'l. -

23 Folk og fauna 

Stillids, Carduelis carduelis 

Farveprregtig finke, som ikke kan forveksles med 

andre af vore fugle. Hovedet har fetter med 
m0rker0dt, hvidt og sort, ryggen er brun, svingfje
rene sorte med gule og hvide pletter, undersiden 
grälig. Ret alm. ynglefugl. 

- Danmarks Dyreverden 8, 273-76. 

Stil/ids, reldre nydansk ( 1600-t) stigelids, stiglitz, 

stillitz, via tysk fra fuglens lydeefterlignende slo

venske navn scegljec, polsk har szczygiel; lokkerå

bet er et drempet »stig-lit« (I); stallisk !Ern (2), 
omtydet til stenfiske o. 1700 (3); burresti/lids o. 
17001T; Han h. (4), den sidder gerne og pikker frn i 

burre o.a. kurvplanter, jf. tidse{jinke Svendborg
egnen (5); r@dh«tte Egebjerg Odsherred 1883 (6), 
piphans Sjrelland 1886 (7). 

Stemmetydning: til Berlin! til Berlin! (Sams0; 8). 
Den kan dresseres til adski llige kunststykker »så

som at hejse sin rede og drikke op til sig i små kar, 
at fyre små kanoner af, stå skildvagt, anstille sig 
som d0d, o.s.v.« (1809; 9). 

LITTERATUR: (I) 626 383f; (2) 388 (o. 1925); 
(3) 434 4, 124; (4) 434 1,304 ; 287b; (5) 141d; (6) 

S1illidser s0ger tidse/fre. 8/OFOTO/A rthur Chrislian
sen. 
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160 1904/ 30-336; (7) 794 5,78; (8) 794 5,44; (9) 

439d235. 

PROSA OG POESI 

Harlekin 'en blandt sangerne, strejferen, den gul

r0d-brogede still ids N. J. Tortzen ( I); i solstrå ler

ne glimrer vingerne med guld og hovedet med 

brogede farver ... man skulle nresten antage dem 

for et lille folge af holfolk, som er ilet forud for de

res h0je herskab Severin Petersen (2). 

Se her! se her! - en fornem kalvakade! · hvor ele

gant det går i Jet ga lop! · nu g0r den holdt i pop

lens h0je top! · den kom herind fra markens 

gr0nne fl ade. • • En stillidsflok, en si rlig pyntet 

trop · og h0r, hvor dog de riddersmrend er glade! · 

nu synger de fra deres frie stade! · så krekt og Jet et 

kvad de trailer op. · · Og kvadet er trompetfanfa

rer ligt , · i elegance ikke ligt dusinet, · et ridder

kvad på fornem ynde rigt Pe1er Ommerbo (3). 

St. St. Blicher, Stillidsen (4); Frederik Schalde

mose, Stiglitsen blandt krernebiderne (fabel) (5). 

LITTERATU R: (I) 791 27/ 4 1949; (2) 683b 78; 

(3) 657b 34; (4) 69b; (5) 772 175f. 

Dompap, Pyrrhula pyrrhula 

Hannens bryst og underside er r0d, hunnens grå

brun; nakken er skinnende sort, ryggen grå, over

gumpen hvid, de sorte vinger har et hvidt bänd. 

Siden 1916 sj relden ynglefugl i nå leskov, talrig 

trrek- og vintergrest. 

- Danmarks Dyreverden 8, 292-95. 

Dompap o. 17001T fra tysk dompfalT 'domherre', 

efterleddet -pap er sproglig beslregtet med papa og 

pave; på grund af det sorte og r0de i fjerdragten 

som den katolske domprovsts kalot og kappe; fug

lens velnrerede krop og ligesom besindige, vrerdige 

optrreden har vel også bidraget til navnet, jf. dum

herre o. 1700 (I), domprovst (2). 

Buljink. b/odjinke o. 1700-93 (3), guldjinke 

18021T(4) efter det r0dgyldne bryst. 

Dompap bruges som skreldsord på grund af fugl

ens tilskrevne dumhed og fordi navnet tidligere 

blev stavet med u (5). 

Dompappens ankomst i flokkevis om efterå ret 

varsler en hård vinter (Jungshoved: 6). Den syn-
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ger, når den ser en reb lekrerne (Slesvig 188 1; 7). 

Den bliver i fa ngenskab meget tam og lrerevi llig, 

da ikke a lene hannen, men også hunnen kan tillre

res at fl0jte forskellige stykker, ja man kan endog 

lrere flere dompapper a t akkompagnere hinanden 

og ligesom opfore som koncerter (I 809; 8). 

»På baggrund af den hvide sne falder deres blod

r0de bryst og skarpt afsatte sorte hretter strerkt i 

0jnene, men farverne er så fint afstemte, at de 

dan ner et harmonisk lille billede. De strerke farve

kontraster og fuglenes alligevel så nrensomt tegne

de fjerdragt få r mig til a t mindes japanske illustra

torers raffinerede opfattelse af naturen« Finn Sa

/omonsen (9). 

»En dompap udst0dte sit s0rgmodige, vejrhaneto

nende fl0jt - »g0p, g0p«« Svend Fleuron ( I 0). 

LITTERATU R: ( I) 170 1909 ,6 1; (2) 756 5,377 ; 

(3) 170 1909,62; 903 1,408; (4) 903 2,464; (5) 

Festskrift t il Vilh. Thomsen (1894) 297; 659 
3,860 ; (6) 388; (7) 160 1904/27: 3309; (8) 439d 

221 ; (9) 75 7 I0; ( I0)222q 133. 

Korsmeb, Loxia 

Lille korsnreb, gra nkorsnreb, Lox ia curviros1ra; 

hannen er r0d, på ryggen iblandet brunt, og har 

m0rkebrune vinger og ha le, mens hunnens over-
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