
Bølgekronet Storkenæb 

Geranium phaeum

Storkenæb hører til geranierne.

Der findes adskillige arter, både 

vildtvoksende og dyrkede. Fælles for familien

er, at blomsterstanden efter blomstringen 

tørrer ind til noget, der minder om hovedet på 

storkens lange hals med blomstens grifler 

stikkende ud som et langt næb fra den tørre 

frugtknude. 

Andre arter kendes under navne som 

hejrenæb eller tranenæb.

 Den Bølgekronede Storkenæb kendes især 

som prydplante.

Den er en 30-40 cm høj plante med en 

forgrenet stængel, der yderst bærer blomsten.

Den blomstrer i højsommeren og har 

brunviolette, let krusede kronblade.

Blomsten er 5-tallig, dvs. at tallet fem går 

igen i blomstens opbygning: antal 

bægerblade, støvdragere og frøgemmer. 

Hvert frøgemme rummer mange frø.

Den har en kort krybende jordstængel og et 

trævlet rodnet.

Bølgekronet Storkenæb er toårig.

Den sætter på førsteåret en grundstillet roset 

af blade.

Andet år vokser stænglen op, forgrener sig og 

sætter nikkende blomster og de runde fligede 

blade vokser i spredt orden ud fra stænglen.

Mange geraniearter har indgået i husapoteket. 

Til de endnu alment kendte husråd, hører 

’ørepineplanten’, der var den af 

vindueskarmens planter, der blev brugt når 

ørnene havde ørepine: Det sammenrullede 

blad af mormors ’ørepine plante’ blev anbragt

i øregangen, hvor det, om ikke andet, 

forhindrede træk og kulde. Bedre boligforhold

har betydet, at mellemørebetændelse i dag er 

knap så almindeligt blandt småbørn og brugen

af ørepineplanten har måttet vige pladsen for 

moderne medicinindustri.

Afkog af Stinkende Storkenæb blev brugt ved

hudproblemer.

Plastre af den kogte plante blev lagt på sår i 

kampen mod kønssygdomme og i 

veterinærmedicinen blev storkenæb brugt ved 

urinvejsproblemer hos husdyrerne.

 I dag anvendes geranier bl. andet til 

luftforbedring i opholdsrum og sælges ofte 

under betegnelser som, ’duftgeranier’, der 

dækker over en lang række aromatiske 

krydsninger, som vi især kan takke engelske 

haveentusiaster for. 

I naturen finder vi arter som Blød Storkenæb 

på tørre marker og gærder, Kær- Storkenæb i 

fugtige områder i Østdanmark

Farvning

Storkenæb kan bruges til at fremstille farven 

sort, når den blandes med jernholdig jord. 

Farve med storkenæb indgik, når kirkens 

kalkede vægge skulle udsmykkes med flotte 

malerier. Denne anvendelse forklarer, at 

blomsten så ofte optræder i forbindelse med 

bebyggelser. 


