med den h0je pande og de fine glatte fjcr, deres
brune 0jne strålede så klogt« (Dy ndkongens Datter, 1858).
»De gamle g0r sa:re kunster med madningen. Ligeop i reden står de, la:gger den lange hals tilbage
over ryggen og na:bbct henad halen ligesom når
en g0gler b0jer sig bagover for at tage en s0lvskilling op afgulvet« (Kun en Spillemand, 1837).
»Storken har altid va:ret mig den interessanteste
fugl, den har beska:ftiget mig, da jeg var barn, den
sp0ger jo i mine romaner og eventyr« (En Digters
Bazar, 1842).
Sml. s. 35.
Om barndomsegnen ved Skive o. 1875 forta:ller
Jeppe Aakja:r:
»Pigerne ... gik bagefter h0lekarlene med de va:vre
river og strnede gra:sset, og na:sten lige i ha:lene på
dem gik storken for at hapse de frner, der kom i
favnespring ud under lebladet, mens de strittede
en iskold stråle frasig.
Storken kunne va:re en så na:r, at man fik lyst til
at gribe efter ham. Sådan havde hvert h0leslag sin
stork efter sig, der gik med dybe nik og med hovedet på skrå, ikke i mindste måde bange for nogen
af arbejdsfolkene. Når storkene havde ma:ttet sig,
lettede de og 00j med dundrende vingeslag hjem
til ungerne.

Da mit hjem lä så na:r ved engene, havde vi ikke
så sja:ldent storkereder på huset. Det va r bare om
forå ret at sla:be et gammelt hjul op på taget, så var
storkene der straks, så snart de kom til landet,
men bevares, sikken en spektakel og slagsmål inden det var blevet afgjort, hvem det elendige hjul
sku lle tilh0re. Det var en kamp i luften som af
onde änder, de t0rnede sammen med vingerne og
faldt ned på taget og knebrede, !ange fjer rng ned
fra rygningen, det var et helt feltslag af Oyvemaskiner. Mor og pigerne kom ud i bryggersd0ren
med slev i hånden og skreg op. Mor ville så gerne
have tall fred, men hvordan skulle hun berolige
de kamplystne fugle. Jeg kan dog mindes, at nogen blev på pladsen som dra:bte. De to sejrende
begyndte straks at bygge rede af de underligste
ting, ris og kvas og visne skra:pper, og storkene
var ikke n0jeregnende, det ha:ndte de tog mors
vasket0j og sla:bte op i reden, ja vore stunthoser.
Var der en ting, der var blevet borte, så skulle
man al tid op og finde det i storkereden og sja:ldent
fo rga:ves. Engang havde de taget en piges ka:restebreve, de var bla:st ud af et vindue; det fyldte hele
byen med sladder, da alle jo var oppe i storkereden og la:se brevene. Ka:resten slog op med pigen
af den grund , så storken kan også sommetider
blive en ska:bne.

Tra•snit af Vilhelm Pedene11 til /-/ . C. Amler.H'IIS .. Aarets Historie··.
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Dette er jo altsammen kun sp0gefuldt, 'ti,en
mindre sp0g blev det ud på sommeren, når ungerne begyndte at vokse og storkefar kom sla:bende
hjem fra moserne med a lenlange hugorme, som
l0b fra ham eller som ungerne ikke rigtig havde
fäet tag i, når de skulle sva:lge dem. Vi kna:gte var
ligefrem ra:d for at komme hen i det gårdhj0rne,
hvor storken havde sin rede, for der kunne omkring m0ddingen rende 2-3 hva:sende hugorme,
de var ikke gode at tra:de på for en bar fod. Mange
vi lle ikke have storkereder på tagene, for det
f0rste på grund af hugormene, som de sla:bte
hjem, for det andet for storkens uhelbredelige tyvagtighed. Men vi b0rn bad for storkene. Der varet
ma:rkva:rdigt liv på den gård, der havde en storkerede på rygn ingen« ( 1).

Swrken blev brugl 1il a1 wge varsel af vejre1. Teg11ing i
,. Bornevennen" 18-10-1914.

Det ha:ndte, at den endnu levende fangst smuttede
fra storken og havnede på jorden, husmoderen
kunne da komme i besiddelse af en god å l. Men
kogte hun mad i den åbne skorsten skulle hun forinden kigge efter, om der stod en stork på skorstenspiben og i så fald genne den vrek, da hun el-
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lers risikerede , at den lod »noget« dratte ned i
middagsgryden (Tåning 0Jylland; 2).
Storken fungerede som husets »vind00j«: når den
stod på reden vendte den a ltid hovedet mod vinden eller i den retn ing der ville komme bla:st fra
(S og 0Jylland; 3). Satte en stork sig på hj0rnet af
et hus uden rede var det for at udse sig pladsen for
ungernes rede na:ste år (Bog0; 4). Byggede man en
rede til storkene skulle man have vanter på, så
kunne de ikke lugte, at man havde rnrt ved pindene (5).
Storken bygger ikke reden på et hus, der er blevet
ha:rget af ildebrand (Vanderup s. SSlesvig; 6); den
forlader gården når den får en n y ejer (Åsum ved
Odense o. 1920; 7). I Tik0b havde et storkepar
haft rede nogle å r på »S0gård«. Gårdens ejer d0de
i februar 1927 , og da storkene det forår kom tilbage, kasserede de reden og byggede på kirkegården en ny i en hrengeask ta:t ved mandens grav (8).
Storken er stum, men frembringer en skraldende
lyd ved at klapre med na:bbet - man siger, at den
knebrer (reldre nydansk knabrer). Når den stod i
reden og knebrede sagde m0drene til deres b0rn:
h0r, nu vasker storken tallerkener! (Stevns; 9).
»Den ser sig omkri ng, synes at kaste et bli k, på en
gang distra:t og lunt, ned til de dansende og sk rigende menneskeunger og la:gger så hovedet og
hals tilbage på ryggen, mens dens knebren lyder
som en trommehvirvel ud over gården og dens
marker - helt ned til det dra:nede ka:r, hvor
storkeparret til sommer vil spankulere langs
smalle grnftekanter og se ud , som det ta:nkte alverdens ska:ldsord mod et landbrug, der så grundigt 0dela:gger de engang så givtige arealer« ( I 0).
Man havde ma:rkva:rdige forestillinger om storkens anatomi og kropsfunktioner. Den havde ikke
fäet nogen tunge ( 11) for at den ikke skulle sladre
om alle de familiescener, den var vidne til under
sit !ange ophold blandt menneskene (SFyn,
MSja: lland; 12), sm l. s. 32f.
Fuglen skal indvendig vrere helt tom som en
krukke ( 13). Over det meste af landet hed det , at
den har kun en tarm; den stå r på enden (Hårlev
0Sja:lland; 14), og den er indeni glasseret som en
lergryde, derfor tager den ingen skade af hugorme
og a ndet giftigt kryb. Tarmen går lige gennem
kroppen, så når storken har s lugt en ål eller snog
passerer den ofte to gange levende gennem fuglen
og må s iuges igen; forst tredie gang lykkes det at få
den til at blive i maven ( 15); snogen skal endda
kunne gå ni gange gennem en stork ( 16), sm l.
hejre s. 13 . Et sted i Vendsyssel bar storkene
mange hugorme til reden, og »når de kom hjem
smuttede de ud afenden på storken og trillede ned

ad taget så tykt, at det blev til plage for ejeren , han
0delagde derfor reden« ( 16).
Fanger man en å l, der har vreret gennem storken,
og spiser den, bliver man så let, at det f0les som at
flyve. En pige krnb efter måltidet op på huset og
begyndte at slå med armene, hun 0nskede at flyve
(17).
Om den, der drikker megen bra:ndevin eller spiser
meget varm mad siges: han har nok kun en tarm ,
eller: han er vel glasseret indvendig ligesom storken ( 18).
En gammel kone i Tåning 0Jylland slagtede en
stork for at bruge dens fedt som lregedom mod
mandens upassel ighed. Hun påstod, at den ikke
havde rigtige indvolde; alt lå hulter til bulter og
var ligesom glasseret ( I 9).

offer til Vorherre (22): »De jager deres nreb bag
ind i nakken på den [ungen], det ser ud som et sylestik, og så ud af reden med den« (H. C. Andersen, Kun en Spillemand, 1837). Varder tre unger
i reden skulle den tredie gives i tiende (Gårslev
SJylland; 23). Prnvede manat la:gge ungen tilbage
blev den lige så ofte kastet ned igen, og indså storkene, at de ikke kunne blive af med den , lod de
den sulte ihjel eller åd den (24).
Mange steder hed det , at storkene årligt skiftevis
betalte med et reg og en unge (25), eller f0rste år
med en fjer, andet år med et a:g og tredie år med
en unge (26); »a:gget er altid helt og ser ikke ud til
at va:re kastet ned fra reden , men lagt forsigtigt på
jorden« (27); hvert tredie å r de kastede til os en
unge ned [som tak for grestfrihed]. · hvert tredie år
det blev et a:g, hvert tredie år en fjer. · A t der var
orden ogjustits hos storkene man ser (Fyn; 28).
Når leret til den ärlige udbedring af va:ggene var
k0rt hjem , plejede gårdens storke at lregge på skift
et reg eller en unge på bunken; dette opfattede
man som en gave eller ydelse for at bo der (Kolsba:k NSja:lland; 29).
Kaster storken et reg ud af reden , kommer en god
tid, men er det en unge må der ventes et ufrugtbart år og dyrtid (o. 1700; 30).
Vor stork er duelig om sin f0de
og la:gger så meget ukrudt 0de,
al f0de sine unger med !lid;
sit regteskab holder han ren ,
det skal vi g0re hver og en
og [tage] vare på vor tid
Hieronymus Justesen Ranch 1630 (31 ).

SLOrke på rede. Maleri afA. Mackeprang.

Det var en udbredt fol ketro, at storkeparret hvert
år (eller hvert andet) betalte en slags tiende, afgift
eller husleje til husets ejer med et a:g eller en unge,
som blev kastet ud af reden; det kunne også blot
vrere en af de !ange svingfjer (20); regget blev i
Humlum kaldt tienderegget (21 ), dette varet tak-

Ludvig Holberg fortreller i en epistel (nr. 458): da
en hanstork opdagede, at magen var ham utro,
»fl0j han bo,t med et stort skrig og kom straks efter tilbage, ledsaget af en flok andre storke, hvilke
efter at de havde stillet sig i en kreds ligesom for at
rådslå med hinanden angreb den skyldige og rev
ham i små stykker«.
Man mente i midten af 1800-t, at storkene havde
meget strenge a:gteskabslove og strafTede utroskab
hårdt. En hanstork udeblev temmelig lre nge fra
sin mage, og der kom en fremmed stork i reden.
Den rette stork vendte hjem, samlede hele egnens
storke, der omringede reden og forte den utro hun
til et plant sted, hvor de andre slog kreds omkring
den. Under deres rådslagning og unders0gelser
stod hun med hrengende hoved. Så snart <lommen
var afsagt blev hun angrebet fra alle sider og lod
sig hugge ihjel ( 1841 ; 32). »Endog på blot mistanke ska l en storkehun va:re blevet dra:bt af en lignende flok ; de h0nsereg, som gårdens ejer havde
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lagt under den, vak te hannens skinsyge« (33).
»De fleste ... har h0rt tale om det såkaldte storketing, hvorved man foregiver, at når en af disse
fugle har overtrådl sin a:gteskabslov de andre da
for bortrejsen i efteråret forsamler sig om den og
holder ligesom rettergang og ting over delinkventen samt derefter all e til hobe overfalder og hakker den ihjel« ( 1796; 34).
år alle storkene fra en egn samlede sig, mente
man, a t de holdt en art m0nstring, hvorved de
skulle dra:be alle de gamle, der var for svage til at
udholde den lange rejse. Nogle påstod, at genstanden fo r dette storketing var at holde ret over den
af deres selskab, som havde brudt a:gteskabet, da
storken som bekendt regnes for et sindbillede på
a:gteskabelig troskab ( 1809; 35).
»For de flyver bort samles de altid på forskellige
stedcr i landet. Jeg har set dem flere hundrede i
tallet ved K va:rndrup, det var en hel man0vre de
holdt. Alle på en gang knebrede de med na:bbet,
man kunne ikke h0re 0ren lyd. De talte nok om
rejsen. De holdt råd , og med el styrtede den
st0rste flok over nogle enkelte og dra:bte dem; der
blev en halv snes liggende på stedet. Man siger, at
det er de syge og svagelige, som ikke har kra:fter
til den lange rejse, de a ndre da dra:ber. Hele flokken går i vejret og g0r drejninger som et vridbor ...
Så bcgynder h0stman0vren, da må man flyve
godt, det er af stor vigtighed, thi den, som ikke
kan flyve, stikker genera len ihjel m ed sil na:b« Il.
C. Andersen (36).
Omkring midten af forrige århundrede berettes: I
h0sten forsamler storkene sig på enge og marker,
hvor man ser dem beva:ge sig mellem hverandre
med den dem egne va:rdighed og a lvor; snart begynder en af dem at knebre, som ville den tale til
de andre, der svarer den på samme mådc. Man
har fablet en del om, at storkene holdt rettergang,
som undertiden skulle have d0dsstraf til folge;
grunden dertil ligger vel na:rmest i den kendsgerning, at man har set rejsefa:rdige storke i sådanne
forsa mlinger anfalde og dra::be sygelige eller sen t
udrugede individer, der ikke havde kra:fter til at
udholde de med den fo restående lange rejse forbundne anstrengelser. Man forta: ller også, al de
opmuntrer tamme storke til at fo lge med, sam t at
de overfalder dem , når de ikke vil. Ved reden ser
man undertiden de blodigste kampe med fremmede storke, som ofte ender med lemla:stelse, endog
med d0den (37).
»Ud i mod efteråret, sådan en sk0n , klarhim let dag
i september, fyldtes pludsclig hele engdraget af
storke. Der gik de i hundredevis, na:sten mandsh0je, med en besynderlig uro i kroppen ... Det var
de unge, flyvefa:rdige storkc fra to-tre herreder,
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som et eller andel instinkt havde samlel til generalforsamling for den store flugt sydpå. En hel eftermiddag kunne sådan en storkeflok gå her på
engene og span kulere, for de som ved cl signal
sva ng sig til vejrs h0jere og h0jere, indtil man
knapt kunne folge dem med 0jnene. Det er ha:ndt
mig et par gange, når det store storketra:k er gået,
at jeg inde mellem studene , som jeg fl yttede til
nal, har fu ndet en stor dra:bt fugl med udspa:rrede
vinger og na:bbet i jorden. Når man så n0jere ti l
randt der blod fra den s0ndrede nakke« Jeppe
Aakj<er (38).
F0r afrejsen den 25. oktober står storkene opstillet på markerne og holder ting eller rådslagning
(39), »oflicererne« går frem og tilbage og m0nsl rer
dem (40), man dr0fter, hvornår de skal drage bort
(32). Storkene holdl ting på Kravris, en hedestra:kning i 0lgod og Oddum sogne (41 ), en gang
månedlig i den store Linder0ds mose, yderst i
flokken stod altid en stork med ha::ngende hoved,
del var synderen, som skulle d0mmes for a:gteskabsbrud (42), sml. ravn s. 26 1 og krages. 269.
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TRIEK KET

Storkene rcjser mod syd den 11. augusl (I). oftest
siges dog, at de fl yver inden eller på Bartholo-

.\!egen Ol'er/ro og mange ta/emader blev forb1111de1 med s1orkenes aji-ejse mod syden... Swrkene sam/er sig ril rejse11
l'ed so/11edgangs1id". Ma/eri af/lans Smidr/1. /893.

mreusdag 24/ 8 (16431T; 2). De drager til storkelandet, når de har set: det f0rste neg (3), den forste
bygavne (0Jylland; 4), når det f0rste bygneg er
mejet (5), nå r storken har set de f0rste bygmarksstubbe, for den tå ler ikke bygaks (SJ yl land; 6), når
storken har set det f0rste havreneg (7), den f0rste
rugskok (neg stillet i hob) på marken (S0nderjylland; 8) eller ni h0stakke (VJylland; 9).
Ved deres afrejse skulle man sige: Lille Per, gid
det må gå dig godt, så går det også mig godt! (Tim
VJylland; I 0).
Man kunne ikke forstå, hvor storkene rejste hen.
En gammel mand spurgte mange s0folk , om de på
deres rejser om vi nteren havde set storke, men det
havde de ikke ( I I).
Storkene »ses i !Egypten og Syrien den tid vi ikke
har dem« ( 1823; 12); »de tilbringer vinteren i
Afrikas og Arabiens 0rkener« ( 1841 ; I 3). Storken
hvert forår · kommer fra Asiens · og Nilens palmer H. V. Kaalund 1840 ( 14 );
Stork, stork langeben!
H vor var du så lrenge?
Så du kong Faraos h0je sten ,
gik du på Nilstrnmmens enge?

Stork, stork langeben
med de rnde hoser,
hvor har du gjort af di t ene be n ,
blev det i Faraos moser?

B. S. lngemann, 1842 (14a)
Dens knebren er et levn af regyptisk, som den
snakker under opholdet i Nillandet (Jelling; 15).
Storken er 00jet mod Nilens vreld, • dens rede står
gabende tom / ngeborg Maria Sick 1904 ( I 6 ).
H. Chr. C. Mortensens ringmrerkninger viste, at
storken ikke overvintrer i !Egypten, men i S0Afrika.
»Fra !Egypten går de bort, når kanalerne og dammene, som Ni!Ooden danner, begynde r at udt0rres« ( 1796; 17).
Vor Frue aften 24/ 3 eller Fruedag 25 / 3 Oyver
storkene over Middelhavet ( 18), over det rnde hav
(I 9), dagen kaldes nogle steder Storkedag »fordi
man tror storken Oyver så hurtigt, at den allerede
kan va:re her tolv timer efter at den rejste fra
!Egypten« (20). Midt i R0dehavet ligger en stor
sten, so m storkene hviler sig på; de storke, der
ikke nå r så langt, drukner og derfor kommer aldrig så mange tilbage som der rejste (SJylland;
21 ); de hviler sig der på Noas ark (Daler s. S0n·29

