


Stork, Ciconia 

Den HVIDE STORK, Ciconia ciconia, har !ange 
h0jr0de ben , lang hals og la ngt rndt nreb, svingfje
rene og skulderfjerene er sorte. »En noksom be

kendt fugl, der bygger sin rede på huse, tårne, 
skorsten og t rreer« ( 1802; I). 
SORT STORK , Ciconia nigra, er på st0rrelse med 
f0rstnrevnte og har sorte fjer med gr0nlig metal
glans, bryst og bug er hvid. Den var indtil midten 
af 1800-t en ret alm. ynglefugl , srerlig i 0stjyske 
l0vskove, nu ses den som en sjrelden sommergrest. 
- Danmarks Dyreverden 6, 61-7 1. 

Stork, frellesgermansk , gammeldansk d.s., oldnor
disk storkr; h0rer til indoeuropa:isk sterg 'den sti
ve' og hentyder til fuglens !ange stive skridt jf. 
storke 'gå stift' , navnet er beslregtet med adjektivet 
strerk (2). 
Brugt som persontilnavn Storck, Stork siden 
1400-t (3), indgår i stednavne: Storkehave 146 I IT 

Gudme s. 0Fyn, Storkeeng 1563, 1717 Agtrup s. 
S0nderjylland, Storkegård 1664-88 i St. Elmue 
Stevns og 1682-88 Svensmarke 0M0n, Storke
bakke 1682 Langå s. 0Fyn , Storkeager L704ff 
L0jt s. S0nderjylland, Storkenhale 1744-18 11 
Sdr. Hygym s. S0nderjylland, Storkebro 17871T 
Landet s. Tåsinge, Storkerede 17431T Moltrup s. 
S0nderjylland, Storkeskov 18 1 Off Damsholte s. 
VM0n; Storkehalsen 18431T en hage i Lim fjordens 
0stlige del (4); på Storkh0j i Utterslevs. VLolland 
stod et trre med en storkerede (5), Storkeegen i 
Hornsherred afbildes 1842 med en storkerede i 
kronen. Lavkirken i Ål v.f. Varde har som vartegn 
en stork med ål i nrebbet, det skal vrere den fisk, 
som gav navn til sognet (6), men navnet har anden 
oprindelse. 

Lofleben I 622-1 800-t (7), skrinkelben SJylland 
(8); fuglen kaldes i b0merim (s. 41 ): stork lange
ben, storke stene, stork stritteben, storke steje, 
storke stejle, stejleben, stingelben, stalkeben, 
strygeben, Per treddiben (9); Our0pige (gl. navn), 
0ens piger gik barfodede om sommeren ( I 0). 

!frid srork. BIO FOTO/ Erik Thom sen. 
Ore({or: I en nwse k nebrer to storke ad en tredje, s0111 
har fånget en /ro. Tegning af 0 . A. 1/ermansen i Vd<' 
oi 1/jemme 12-5-1878. Fo10: Det kg/. Bibliotek . 
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Peter (Per, Pier, Pejter) 1826ff ( 11 ); Jylland, Sam
s0 ( 12), blev i Jylland a ltid omtalt som »han« 
( 13), men storken bryder sig ikke om at h0re nav
net Per, så flyver den_ vrek (Hj0rring; 14); Per 
stork V Jylland (15), storkepeter V Jylland ( 16), 
VFyn ( 17), Peder Jensen, Per Jensen Jylland (18), 
S0borg NSjrelland (19), Per Kristian 0Jylland, 
Han h. (20); når man om foråret så den f0rste 
gang, skulle man sige: Velkommen, Per Jensen, 
jeg er glad ved al han er kommet! (21 ). 
»Den indbildning hos almuen, at storkene er for
vandlede mennesker, er endnu ikke ganske ud
d0d« (Mors 18 1 I; 22) sml. s. 30f. 
SORT STORK: sorl hejre (23), skovstork (24). 
Stork med snog i nrebbet er afbildet i våbenet for 
en uradelsslregt, der kom til Danmark i 1600-t 
(25); stork i N0rager kommunevåben 1979ff; sort 

stork i Jels kommunevåben 1948-70, et af fuglens 
sidste danske ynglesteder var ved Jels-s0erne. 

LITTERATUR: ( I) 418 2 12; (2) 626 386; (3) 363 

2.2, I 077; (4) 156 3, 3 I ; 4 203 ,607; 6 206; 13 
157,166; 15 281 ; 16 110, 242,270; 277 1,70; (5) 
156 11,86; (6) 160 1906/23: 2602 ( 1886); (7) 434 

2,88 1; 76c 297; (8) 212c 3,315 (Malt. h.); (9) 212c 

3,557,591 ; (I 0) Årb. hist. Samf. Kbh. Amt 
19 14, 137; (1 1) 903 4, 151; H.C.Andersen, Storke
ne (1893) m. »forklaring«; (12) 794 2, 1885, 159 og 
5 , 46; 169 2, 1925-29,30 (Skanderborgegnen); 
202c 3, 114 (Vennebjerg, 80rglum, Dronninglund 
s.) (13) 212c 3, 591 ; (14) 794 8,157; ( IS) 28/d 

1885 (Sir); 160 1906146: 2553 (Vorbasse, 1912); 
(16) 281d (Sir); (17) 388 (Gamborg s.); (18) 281d 

(Salling,1886); 794 12, 1889,153 (Sundeved); 212c 

.. S torken er kommet". Stork en har fra gammel rid V(l'rer en sikker forårsbebuder for bonden og blev derfor berragrer 
som en /yk kebringende fi1g/. Tr(l'snit fra /875 i G. Knudsen: Dansk bondeliv. 1975. 0l'e1for: Tegning afLoren: Fro
lich til H. C. Andersens .. Dvnd-Kongens Darrer". 
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2,797f (Åle s. MJyll.); 388 (M0borg s. V Jylland 
o.1925); (19) 281d; (20) 212c 2,797f (R0gen s.); 
(21) 464 6,257; (22) 770 189; (23) 534c 111; (24) 
Soc. Dem. 17/ 4 1950;(25)2 113. 

INDVANDRING OG FOREKOMST 

Fra stenalderen til og med jernalderen er ikke fun
det knogler af hvid stork. Som en steppefugl, der 
s0ger åbent land, har den ikke kunnet yngle her i 
landet for efter de store skovrydninger i jernalde
ren. Men der föreligger fra denne arkreologiske 
periode ingen vidnesbyrd om dens tilstedevrerelse 
- i modsretning til andre store fugle som f.eks. sort 
stork, tranen og hej ren. Hvis den store og srerprre
gede fugl havde ynglet her var den utvivlsomt 
kommet med i hedenolds mytologi. Den nrevnes 
heller ikke i folkeviserne (1200-1400). Dette sam
menholdt med et forholdsvis lille antal stednavne 
med Stork- tyder på en sen indvandring, sandsyn
ligvis i slutningen af 1400- eller begyndelsen af 
1500-t. Et gammeldansk dyrerim o. 1460 bringer 
den vistnok ferste omtale af hvid stork (s. 45); 
1589 var der storkereder på Langå og G udme 
kirke. 
Omkring 1700 havde landet sikkert en stor 
storkebestand, et århundrede senere ( 1811) var 
der 64 reder alene på Virring prrestegård ved Ran
ders, og 1852 berettes, at der lindes jyske lands
byer med 20, 30 og nere storkereder (I). 
Storken var i forrige århundrede en ganske almin
delig og velkendt fugl over nresten hele Danmark. 
På Fyn kunne der vandre 100-300 storke efter et 
pl0jespand for at linde fode (2). Henrik Pontoppi
dan mindes fra sin barndom o. 1870 i Randers: 
»I hundredetal så jeg dem spankulere med krresen 
mine omkring over engenes rigtdrekkede taffel ; og 
da jeg nåede ind tilden mermeste landsby, sad de 
her rrekkevis oppe på b0ndernes tage, som de 
havde overbygget med et formeligt buskads af re
der - ofte 4-5 stykker på en og samme gård« (3). 
Jeppe Aakjrer skrev om Skive i l 880'erne: 
»Gik man op ad den stejle Thinggade kunne man 
stadig h0re den m.egtige fugls dumrende vingeslag 
over sit hoved, nå r den uden at agte på byens 
sparsamme frerdsel krydsede hen over dens krink
lede gyder for at linde sin rede imellem mylderet 
af andre reder. Dens triumferende og sommerlyse 
knebren l0d uden oph0r i ens 0rer og svarede igen 
i de gamle tjrerede og solfyldte k0bmandsporte og 
de vindåbne butiksd0re, hvis ivrige klokketoner 
harmonerede godt med de store »Oyveres« iltre 
kastagnetter. Nårsomhelst man så i vejret, varder 
altid en stork , der dybsindig gravitetisk gik og 
langtrinede over tagene, ligesom den grundende 
på en eller anden regneopgave favnede m0nnin-

gen af for at skrive sig resultatet bag 0ret. Men 
hvor gav de krere fugle ikke den lille rnde by liv og 
ynde, fyldte den med deres kampe og huslige stri
digheder fra gry til kvreld, essede deres !ange halse 
i overdådig klapren og viftede med deres mregtige 
vingefjer h0duften ned i dens knudrede gader!« 
(4). 

Jyske landsbyer som Thorsager, Tåning, Uldum 
og Hansted havde et halvt hundrede storkereder, 
ligeså de sjrellandske herregårde Sels0 og Lind
holm. Kendte »storkebyer« var Ribe, Ringk0bing, 
Holstebro, Randers, Viborg og Skive. Ved århun
dredskiftet havde 0lholm mellem Uldum og T0r
ring ca. 50 reder, et par gårde hver syv (5) og Vis
sing ved Randers 60-70 reder, Veddum Himmer
land i 1880 endog 135 fordelt på 49 gärde. 
Allested på M Fyn var kendt for sin store storke
koloni , prrestegården alene havde 26 reder (6). 
1856 indtraf en katastrofe, mange tusinder storke 
omkom enten på trrekket eller under vinterophol
det i Afrika; 1857-70 blev bestanden nresten 
halveret, og 1915 var antallet af ynglende par fal
det fra ca. 4.000 i 1890 til ca. 600. Men allerede 
året efter ( 1916) steg det til omkring et tusinde, og 
det holdt sig indtil 1927, da et usredvanligt koldt 
og fugtigt forår hindrede dem i at yngle. Bestan
den blev igen halveret. Så fulgte en opgangsperio
de, 1935 havde landet 859 ynglende par (7) og 
1939 mellem 1.100 og 1.200; fra Ribe domkirkes 
tårn kunne man trelle 34 reder. 
Siden er tallet faldet år for år. 1964 ynglede det 
sidste storkepar på Fyn (Nresby) og året efter de 
sidste to på Sjrelland (Hillernd, Harl0se). I begyn
delsen af l 970'erne varder godt et halvt hundrede 
ynglende par tilbage, i 1979 kun 3 I. 

Den sorte stork er en l0vskovfugl. Knoglefund vi
ser, at den levede her i landet allerede i Boreal-
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Sort stork. BIO FOTO/ Klavs Nielsen. 

tiden 7000-6000 f. Kr. , da fyrreurskoven blev af
l0st af eg, ask , lind o.a. l0vtrreer. 
Om artens senere forekomst haves kun fä oplys
ninger. Den ynglede lrengst i 0stjyske skove, som 
o. 1850 havde sk0nsmressigt halvandet hundrede 
par. Statsskovrider Poul Lorenzen fortre ller, at de 
sorte storke havde reder i et trre på R0verbakken i 
Bjerge skov (Horsensegnen) og bidrog meget til 
stedets uhygge; man stjal ungerne, og storkene 
forsvandt (8). 1889 ynglede sort stork for sidste 
gang på Sjrelland, i I 890'erne var der stadig om
kring I 00 par, de fleste på Silkeborgegnen; deref
ter gik bestanden hurtigt tilbage. I midten af 
I 920'erne androg den nreppe ti par, og 1953 er det 
sidste år, hvor arten har ynglet her i landet. 

LITTERATUR: 548 1511T; 328c; 740 l4f; 187; 

352c 95f(Ribe); (I) 451 261 ; (2) 248c 1,147; (3) 
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Drengeår (1933) 194; (4) 937q 237; (5) 224 

1899,46; (6) 328c 35 sml. 255 I , 1928,75 (digt; 22 
reder); (7) 169 4, 193 7 ,kort; (8) 534c I 09f. 

K.ROP OG ADFtERD 

Af vore digtere har ingen beskreftiget sig så meget 
med storken som H. C. Andersen, der i en rrekke 
eventyr skildrer dens udseende og levevis: Storke
ne ( 1839), Billedbog uden Billeder (I 839-40), Ole 
Lukx,je (1842), Grantrreet (1844), Årets Historie 
( 1852), Dyndkongens Datter (1858), Vinden for
treller om Valdemar Daae og hans D0tre (I 859), 
Guldskat ( I 865), Skrubtudsen (I 866), Peiter, Pe
ter og Per ( 1868), Lykke-Peer (1870), Tante 
Tandpine ( I 872). Et par eksempler lyder: 
[Storkene havde travlt] »med at glatte fjerene og 
gnide med nrebbet på de rnde strnmper; så l0ftede 
de halsene, hilste gravitetisk og hrevede hovedet 
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