
b0rn begyndte at stil le sp0rgsmål om den nyf0dtes 
herkomst, og del stemte overens med, at storken 
var hjemmets lykkebringende fugl. 
Oehlenschläger, Ingemann, Chr. Winther og 
ganske sa:rlig H. C. Andersen bidrog med deres 
digtning til at udbrede og befa:ste storkemyten. 
Jens Baggesen digtede ( 1791 ): Nu gad han vidst • • 
hvor storken havde fäet fat · den lille s0ster, han 
så la:nge venled', · og som den bragte ham forle
den nat; · om alle mennesker af storken blev 
hented'; Johan Ludvig Heiberg i Aprilsnarrene 
( 1826 ): Men kom mer så storken med blomstrende 
vår, · han laver en nydelig vugge - og St. St. Bli
cher i Tra:kfuglene ( 1838): Det er sandt! • Jeg 
erindrer også grant · hvad min moder da mig 
sagde: · du småb0rn fra engen bragte. • • Nu kan 
vistnok ingen mere • dig med sådan snak fiksere. 
Bedst kendt er B. S. Ingemanns b0rnevise fra 1842 
(4 ): 

Stork, stork! Favre små 
bringer duvor moder; 
er det en s0ster med 0jne blå 
eller en lille krer broder? 

I et an det af hans digte ( 1849) hedder det (S ): 

Vi ved nok, hvad der engang er sket, 
da farmoder lå og var dårlig: 
fra vinduet havde hun storken alt set, 
også blev hun frisk, og i haven blev luften så 

vårlig. 
Og storken havde vor fader bragt, 
han dengang var gruelig lille. 

H. C. Andersen nrevner storkemyten i otte cven
tyr. »Gennem luften kom flyvende, syd fra, de to 
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f0rste storke; på ryggen af hver sad der et lille dej
ligt barn, en dreng og en pige« (Årets Historie, 
1852). »Jeg ved den dam, hvor alle de små men
neskeb0rn ligger til storken kommer og henter 
dem til forreldrene. De nydelige små b0rn sover og 
drnmmer så dejligt som de aldrig siden kommer 
til at drnmme. Alle forreldre vil gerne have sådan 
et lille barn, og alle b0rn vil have en s0ster eller 
broder« (Storkene, 1839). 
»Har storken også hentet mig fra de varme !ande? 
spurgte pludselig den lille dreng, som bestandig 
havde trykket ansigtel mod ruden, men dog h0rt 
hvert ord. 
Henne i m0lledammen har han fisket dig! svarede 
faderen; du ved jo nok, at de små b0rn hentes fra 
m0lledammen! 
Men de har jo ingen klreder på! sagde drengen, 
hvor kan så storken se, hvilke der er drenge og 
hvilke der er piger? 
Ja, derfor tager han ofte fejl, sagde kommander
sergeanten, han bringer os en pige når vi venter en 
dreng!« (K un en ,Spillemand, 1837). 
Man sagde i SSlesvig, at storken hentede b0rnene 
fra Flensborg Gord (6), s0en Pipenborn , Torsbjerg 
mose, noret ved Slien, Langs0en i Isted (7). Stor
ken lod barnet falde ned gennem skorstenen, og 
moderen, som stod og lavede mad, blev så for
skrrekket, at hun måtte ligge nogle dage i sengen; 
eller hun var sengeliggende fordi storken bed hen
des ene ben; fuglen stak s it lange spidse nreb i bar
nets mave, da det blev trukket op afvandet, derfor 
havde det et navlesår (8). »Alt dette kunne godt 
trenkes, forstod vi b0rn, der ofte så storken stå på 
skorstenen af huset og kigge ned i den, sk0nt der 
ikke fandtes nogen rede« (9). 
Storken fandt barnet ved S0stenen, der havde lige
som en d0r (Kla:s0 SLangeland; I 0); barnet blev 
hentet i stranden (Hindsholm NFyn; 11), fra det 
store Langkrer på Ommestrup mark, hvor drenge
b0rnene Iå ved en ellebusk på dels sydside og pi
gerne ved afl0bet ved broen (M0rke 0Jylland; 
12). Den nyf0dte havde ligget under en sten på 
stranden ved Ågerup MSjrelland, og storken fl0j 
barnet til jordemoderen ( 13). Det var en alminde
lig talemåde, at storken hentede nye verdensbor
gere ved den store opretstående Storkesten på en 
mark i Buerup ved Tiss0; stenen blev 1920 flyttet 
og anvendt som genforeningsminde (14). På 
VLolland sagde man, at storken hentede b0rnene 
i skoven ved Ladegårdss0en, dremningen ved Lin
delse skov eller en stor sten i Tårs Vig ca. SO m fra 
land; når st0rre b0rn var uartige blev de truet 
med, at de ville blive lagt tilbage under stenen; 
storken fiskede barnet op i Nilen, hvor de b0rn, 
som Herodes lod drrebe kom hen, og den tog det 
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med til Danmark ( 15); i Odsherred fandt storken 
de nyfodte i stranden, hvor de sv0mmede omkring 
( 16 ). A t den lod barnet dratte ned gennem skorste
nen sagde man også i Vendsyssel ( I 7); stod fuglen 
på en skorsten blev der gerne sagt: nu kommer der 
nok småfolk til huset (/Er0; 18); barnet skulle 
straks bades fordi det blev snavset undervejs gen
nem skorstenen (NFyn; 19). 
Over det meste af landet har b0rn lagt et stykke 
sukker i vinduet for at få storken til at komme 
med et barn (20); på VSja:lland sang de: Sto rk, 
stork, bring mig en s0ster eller en bror! (2 1 ). »Kan 
du se det hja lp«, sagde man til en dreng da et pige
barn var fodt. Men dagen e fter lagde han igen suk
ke r i vindueskarmen og sagde: »Storkefar, skynd 
dig at komme med en bror, dette her var jo kun en 
skide t0s!« (22). 
Omkring sidste å rhundredskifte blev der i en post
kasse på taget fra Århus til Grenå fundet et brev, 
som en pige havde adresseret til »Starke Lange
ben, /Egypten« (2 3 ): 

Tegning af Loren:: Frofich 1il H. C. Andersen.\ .. Pei1er. 

Pe1er og Per". 

- »Vil du ikke va:re så rar at komme med en lille 
Dreng til Madam ielsen, for hun vil så gerne 
have en lille Dreng til at k0re med i Som mer, men 
det skal helst va:re en Dreng, hvis du har en, og 
han ska l have lysegule Krnller og blå 0jne. 
Mange ka:rligc Hilsner fra Jakobine«. 
Et lignende brev blev 1952 sendt fra Varde til 
storken i R ibe (24 ). 
En lille pige kom hjem fra skalen og fortalte, at 
storken va r kommet med en lilles0ster til en ven
inde i Virum. Fora:ldrene indvendte, al hun da 
vidste, hvordan de små b0rn blev til , men hun 
afbrnd dem: Ja, det har I jo fortalt mig, men der
for kan det da godt va:re, at det er anderledes i Vi
rum (25). 
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En stork byggede rede i et tra: i Almind ved Kol
ding, og det varder lykke ved, thi allerede samme 
år fodtes trillinger på gården (26). »La:g blot 
ma:rke til , at storken ofte bygger på taget af 
pra:stegårde, og at pra:sterne har mange b0rn« 
(Grandl0se ved Holba:k; 27). To sta rke sad la:nge 
på taget af den bygning i Århus, hvor butikken 
Den vordendc Moder havde til huse, og det gav 
anledning til mange vittigheder. Efter at et starke
par havde slået sig ned på en telefonpa:I i He lige i 
na:rheden af en jordemoders hus sagde man, at nu 
stod storkene i direkte telefonkontakt med hende 
(28). I Hollingsted SSlesvig stjal en sto rk nere 
gange b0rnelinned fra t0rresnore i haverne, og et 
lokalt blad skrev, at for fremtiden kunne storken 
levere småb0rn med fuldt udstyr (29). 
Hvor man ventede et sp,edbarn , og det ikke kom, 
sagde man: storken er 00jet med det (Vorbasse o. 
1880; 30). På Fyn var sto rkemyten ukendt for o. 
1860, her hentede jo rdemoderen de nyfodte i en 
na:rliggende mose (31 ). 
Thit Jensens tre-akters skuespil »Storken« om 
illegal abort havde 4. januar 1929 premiere på 
Folketeatret i K0benhavn. - En kampagne 1982 
for brug af pncservativer brugte mottoet »Hold 
storken i sno r«. 

En over raske/se 

En stork 00j hjemad med en å l, 
men Jens og Peter gav el skrå l, 
så å len ud af na:bbet for. 
De fik den fat og ind til mor 
og ta:nkte begge: »Gode Gud! 
ha r vi engang set sådan ud?« 

Til mormor nreste dag de gik. 
»Og kan du grette, hvad vi fik 
i går af storken, bedstemor?« 
»Hvad fik Ida?« - »En lillebror!« 
»En lille-?« - »Ja , og ved du hvad? 
ham spiste vi til middagsmad«. 

Kaj Munk (32) 

»Det er utroligt alt, hvad b0rn i vor tid vide! man 
ved nresten ikke mere, hvad de ikke vide. At stor
ken ha r hentet dem fra brnnden eller m0lledam
men og bragt dem som små til fader og moder er 
nu så gammel en historie, at de ikke tror på den, 
og det er dog den eneste rigtige« (H. C. Andersen, 
Peiter, Peter og Per, 1868). 
»Det var i dens navn vi fik fortalt de forste histo
rier - de om b0rnene hentede fra ilens moser, 
hvis upålidelighed vi opdagede, og hvorved vor 
autoritetstro for f0rste gang blev rystet i sin grund
vold. Det var vitterlige usandheder udspredt af 



Scene fra Thit Jensens skuespil ,.Storken". Foto: Holger 
Damgaard. Det kg/. Bibliotek. 

dem, vi blindt troede på ... fremsat for at narre os« 
(W. Dinesen; 33). »Når vore forfa:dre fortalte de
res b0rn om storken, der bragte de små b0rn , så 
var det ikke for at narre dem - det »moralske« 
bedrageri begynder nemlig forst i rokokkotiden 
for i det 19. århundrede at vokse med rivende hast 
- men det var, fordi de selv troede det« (Frederik 
Poulsen; 34). 
Efter voldsomme debatter forb0d K0benhavns 
skoleva:sen 1907 som det förste her i landet la:rer
ne at give deres elever den forklaring, at storken 
bringer de nyfodte. »Det blev i vide kredse betrag
tet som et uh0rt angreb mod den personlige frihed 
og et sikkert tegn på samfundets forestående un
dergang. Selv fremskridtsvenlige skolefolk anbefa
lede, at forplantningens frygtelige sandhed tilhvi
skedes b0rnene i familiens m0rkningsstund - da 
er det kakkelovnsilden, der farver moders kinder 
så r0de« (3 S). 
»Eventyret om storken g0r sig efterhånden slet 
ikke mere, ikke engang blandt den yngste ung
dom, bl.a. fordi der ingen starke findes, som kan 
påtage sig skylden for b0rnenes tilsynekomst, eller 
i al fald så få, at de ikke ville kunne overkomme 
en hundrededel af arbejdet. Nu må folk klare sig 

så godt de kan på egen hånd« (Achton Friis 1936; 
36). 
»Det er en gammel dansk talemåde, at når stor
ken kommer bliver de små b0rn til ... F0dselskur
ven tog sit spring opad ni måneder efter forårsti
den. H. C. Andersen, vor mest oversatte digter, 
stiliserede talemåden om storken til lufttransport 
af fa:rdigvarer. Det passede godt i hans Viktoria
tid og slog an i egne af verden, hvor storken ikke 
kendes. Men på vore breddegrader blev talemå
den ved med al passe indtil ferielov og fodselskon
trol a:ndrede kurven. Det passer i og for sig godt 
med storkens forsvinden her i landet, at man nu 
kan sige, at det er de forskellige fly-charterselska
ber, der ordner det med små b0rn ud fra reglen, at 
når man skal huske at smage på alle gode varer på 
Mallorca, Kordu og Tenerifa, så glemmer man P
pillen« (Eva Hemmer Hansen; 37). 

LITTERATUR: (I) 591 221-27; 762 nr. 8,1949 
(Jens G. Yilladsen); 322 31-46; /87 22f; (2) 62 38; 
(3) 237 I , 3 (Hans Hvass); (4) 386b 84; (5) 386d 

4.9,77; (6) /60 1906/23:3296; (7) 160 1906/23: 
3202 ,33 13, 3332,3342,3287,3345; (8) /60 

1906/23: 3272,3305 ,3332,3342,3345; (9) 160 

1906/23:3224 (1942); (10) 160 1906/23: 1152; 
(11) 160 1906/ 23: 602,9 11 ; (12) 160 1906/23: 
2040; (13) 226 1956,64; (14) Johs. Vejlager, Gen
foreningsmindesma:rkernes Historie (1939) 99; 
(15) 705b 128; (16) 160 1904/27: 336 (1886); (17) 
160 1904/27: 1165 (1883); (18) 160 1906/23: 
11 88; (19) 103 1949; (20) 59/ 222; (21) 160 

1906/23: 294; (22) 103; (23) 212g; (24) 529 24/3 
1952; (25) 600 17/ 1 1954; (26) 28/d 1879; (27) 
160 1906/23: 238; (28) 529 1/ 5 1952 sml. 20/ 1 
1953; (29) 221 10/6 1904 sml. 725 388f; (30) 160 

1906/46: 2653; (31) 725 326; (32) 583 7; (33) 179 

68; (34) 867 1913,432; (35) 19! 201; (36) 248c 

l , l47;(37)/054/41970. 

VARSLER, SPÅDOMME 

Flyver storke over et hus kommer der snart små
b0rn i det (Salling; I); en stork på skorstenen vars
ler födsel (S0st rup ved Holba:k; 2); knebrer den på 
et hus uden storkerede fodes i det hus et barn for 
storken kommer na:ste år (SSlesvig; 3). Falder en 
storkeunge fra reden ned i skorstenen viser det, at 
der ikke kan leve b0rn i den gård (Holbrekegnen; 
4). 
Ses årets forste stork flyvende bliver mange kvin
der frugtsommelige, ses den stående bliver mange 
lette = aborterer (Fyn 1734; S). Over nresten hele 
landet sagde man, at hvis å rets förste stork blev 
set, mens den f10j , vi lle man den sommer fil en 
tung gang (fuglen flyver tungt) og blive uduelig til 
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meget a rbejde; en gående stork varslede, at man 
som den blev let til bens, og en stående stork vars
lede, al man blev dvask og <loven (6). Stod eller lå 
den forste stork på reden, ville man det år blive 
for <loven til at stå op om morgenen (7), mens en 
flyvende stork bet0d, at man det kommende år 
blev flittig og duelig (8). Nogle folk stod en s0ndag 
ved Vindum kirke og en sagde: »Der flyver en 
stork , nu er den kommet!« Alle blev glade, for så 
vidste man, at man det år blev duelig (9), man fik 
et godt og heldigt år ( I 0), blev rask til at forrette 
rerinder (11 ). En fodesankende stork bet0d, at 
man det år fandt noget eller blev rig, men stod den 
ubevregelig ville ens arbejde ofte mislykkes ( 12). 
Så lige som den forst sete stork fl0j , så lige kom 
man selv til at gå ( 13). 
»Når tyendet forste gang ser storken flyvende, da 
betyder det, at de endnu samme år skal komme til 
at skifte [plads], men ser de den stående skal de 
blive i deres tjeneste« (NSjrelland 1798; 14). »Jeg 
så i år storken flyvende, det betyder, siger gammel 

tro, at man selv skal flyve afsted, komme på van
dring« (H. C. Andersen, Mit Livs Eventyr; I 855). 
At se storken fl yvende varslede, at man kom ud 
på en rejse, at man inden året var omme eller for 
storken kom igen sku lle flytte fra det sted man 
boede; men blev storken set gående eller stående 
forblev man der endnu el år (15); den retning stor
ken flyver vit man selv komme til at flytte eller 
rejse ( 16), eller det sker i modsat retning ( 17). 
En stående stork bet0d ulykke, vadede den i vand 
fik man det år megen sorg og kom ofte til at grrede 
(I 8). 
H0rte en pige årets forste stork knebre f0r hun så 
den, eller stod den knebrende, ville hun det år 
komme til at slå meget lert0j itu; skete det samme 
for karlen , gik hans redskaber jrevnligt i stykker 
( 19). At h0re en knebrende stork bet0d, at så ville 
man ofte stå og sladre hvor man kom hen (20), 

man blev luset, det gjaldt også hvis den f0rst sete 
stork pillede sig med nrebbet (21 ). 
Ens tilkommende regtefrelle boede i den retning 

Slagscenefra Trearskrigen med starke. Malen· a/Jorgen Sanne. Frederiksborg Museet. 



årets forstc stork kom Oyvendc (Uldum; 22). Fl0j 
den i mod kirken skulle man snart d0 (Fyn; 23). 
Var storken ved ankomsten snavset og forpjusket , 
varslede det en våd sommer, men en t0r hvis den 
var ren (24 ). »det passer undtagen når det slår 
fejl« (25); eksempelvis var storken i 1805 hvid ved 
ankomsten og sommeren blev fugtig (26). Når den 
sorte stork viste sig, kunne der ven tes en våd som
mer (27). 
Foråret blev godt hvis storken fik syv lag sne i sin 
rede (Fyn; 28); året blev frugtbart, når det sneede 
tre eller ni gange i reden (29). 
Det varslede et dårligt år, hvis storken kom efter 
den 3. april (Sejer0; 30); det varslede uheld at 
storken ct forå r ikke vendte tilbage til reden 
(VSjrelland; 3 1 ). Mangc storke gav ve lstand til 
byen (32). 
Ses en stork Oyve over huset kommer uventet be
s0g (Fcm0; 33). 
Pastor J0rgen Knudsen så en forårsdag 1835 i 
Tranderup A:r0, at storkeparret pludselig lettede 
fra prrestegårdens ladetag og 00j mod Als. Han 
havde s0gt embedet i Havnbjerg og råbte til sin 
kone: »M u11er, vi kommer til Als, stork ene er 00-
jet forud!« Varslet gik i opfyldelse, få dage efter 
modtog han kaldsbrevet (34). 
Flyttede storkene deres rede, reg eller unger fra et 
hus til et andet sted, ville huset snart brrende eller 
blrese om (35); »der havde i mands minde vreret 
storke på Niels Jakobsens gård i Fårup, men året 
f0r gården brrendte blev de borte« (36); nogle dage 
for Kjrergård i Ulfborg brrendte Uuli 1793) Oyttede 
storkene deres unger til en h0stak på engen (3 7). 
Kredsedc en stork lrenge over et hus, brrendte det 
inden olle dage (Sred; 38); Oyttede storkefamilien 
fra en gård, kom der ildebrand et sted i nrerheden 
(T0nder; 39); vendte storkene ikke retur til deres 
egen rede, brrendte huset eller der ville ske en an
den stor ulykke (36). 
Sre11er en stork sig på kirken skal dens prrest snart 
d0 (1740; 40). En klynge gamle koner stod på ga
den i Ballerup og betragtede en stork på kirkens 
tag, de var meget urolige, og adspurgt hvorfor, 
svarede en kone: »J0sses, storken står h0jt på 
kirketag, og nu skal der d0 en gejstlig ved kirken, 
det må bestemt vrere madam Aagesen« (degnens 
kone) (41 ). 
Der kommer snart krig når storkene bygger rede 
på kirken (Fyn, VSjrelland; 42), eller når de sam
ler sig i usredvanlige store nokke (43) eller slås 
indbyrdes og bliver blodige (44). »Når vore storke 
kastede reg ud var det gerne efter en tit blodig 
kamp med fremmede storke til stor moro for vi 
drenge, thi var kampen end hård, beholdt vore 
egne aJtid vaJpladsen, den omstridte rede. En så-

ct dod.1 ,·arwl. Loren: Frolich; tegning 1il H. C. A 11der
se11s .. Valdemar Daae og hans Dotre'". 

dan blodig storkekamp mente vi varslede krig og 
landeplage« (80vling; 45). 
Viser den sorte stork sig kan der ventes krig og 
onde tider i landet (46). Da den sorte stork efter 
mange års fravrer igen kom til S0holm ved Assens 
sagde man, at det varslede krig (4 7); i 1808 blev 
der nere gange set sorte storke i N Jylland, på 
herregården H0j ris' lade (Mors) sloges et par sorte 
storke med hvide storke og vandt, det tog man 
som et varsel om snarlig krig med England (48). 
Viser den sorte stork sig for den hvide, får den 
sorg, som ser det (Skrerbrek; 49). 
Hvor en stork kigger ned i skorstenen skal et men
neske i huset d0 inden året er omme, eller for 
storken kommer nreste år, derfor pr0vede man at 
skrremme den vrek (50). En stork stod og kiggede 
ned i Frands Dejns skorsten i Snejbjerg, og kort 
efter d0de en a f s0nnerne (5 I). En s0nderjysk 
gårdmand vi lle n0dig d0, men efter at han tre afte
ner i trrek havde set storken stå på skorstenen 
sagde han: »Nu har jeg ikke behov al sp0rge, for 
nu skal jeg d0« - og det gjorde han også (52). 
Det varslede tig i huset hvis en stork slog sig ned 
på et fremmed hus og knebrede (Yorbasse; 53) el
ler når den stod knebrende på skorstenen (VHan
herred; 54), eller når den lod sit skam dratte ned 
gennem den (Vonsbrek; 55). 
En gammel kone havde fäet sin datter gift. Da for
året nrermede sig sagde hun: Bare storken ikke Oy
ver over Ane Maries hus, for så d0r hun inden 
året er omme (56). 
Vender storkene tilbage den 25. marts (Fruedag) 
bliver vejret ubestandig tempereret (1634; 57). 
Flyver sto rken langsomt til reden og drekker den 
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