
derjylland; 22); de falder i Rodehavet og bliver 
mindre (23). 
Fuglene tager sig en mage Fruedag, når storken 
skal over Det rode Hav (24). Storkene flyver over 
Rodehavet den I . april (25), 4. april skal de fl yve 
»over vandel« (MJylland; 26). 
Man siger, at ungerne genga:lder fora:ldrenes om
sorg og med vingerne stotter de gam le og svage 
storke på den lange rejse ( 13). 

Den. 15. marts, Maria Bebudelsesdag, kommer 
storken og det gerne med stormvejr ( 1634, 1822; 
27); den ankommer 25/3 (Thy) eller I /4 (Koge) 
(28); det var en yndet fornojelse at narre april med 
storkens ankomst (Skive o. 191 5; 29), »den kom
mer og narre r os april« (Odsherred; 30). 
Storken kommer 2/4 (Hobro, Samso, NSja:lland, 
0Falster; 3 1 ); 3/4 (32); er den ikke kommet for 
3/ 4 skal den give en tonde ol til byen (33), i Ya:rs
lev NVSja:lland kunne den nojes med en ha lv 
tonde o l (34). Storken kommer 4/ 4 (Holeby; 35), 
den kan ventes mellem den 26. marts og 5. april 
(Holstebroegnen; 36). 
I mange år ankom storken netop på Christian 
IX 's fodselsdag 8/4 til en landskendt rede på rov
dyrburet i Kobenhavns zoologiske have (3 7). 
Hannen kommer den 11. apri l for at se, om reden 
er i o rden, og hunnen et par dage efter (38). 
Tidspunktet mellem 15/ 3 og 5/4 sva rer ikke til 
storkens faktiske ankomst, der falder cirka mel
lem 10. og 25. april ; uoverensstemmelsen kan 
skyldes kalenderreformen å r 1700, da man slette
de elleve datoer (39). 

Ved ankomsten finder storken enten sne i reden 
eller det bliver snart snevejr (SJylland; 40); den 
kan komme »med en pose sne« (NFyn; 41 ); en pe
riode i april med frost og sne efter at storken va r 
kommet blev kaldt storkeda:se ( I 840fT; 42), stor
keknud og storkevinter (43), storkens vinter (Ods
herred; 44), storkesne (Tåning 0Jylla nd; 45); efter 
ankomsten skalde r falde sne en gang (Yendsyssel) 
eller ni gange idens rede (46), sml. s. 40. 

Når storken forste gang viste sig på huset plejede 
husmoderen at gå ud og byde den velkommen 
(Sa lling; 47); jyden nikkede op til den og sagde: 
Yelkommen, Per Jensen, jeg er glad ved at han er 
kommet! (48). Ma n tog hatten af for den forste 
stork og sagde: Goddag landsmand, hvad nyt 
bringer du i år? (0rslev s. SYSja:lland; 48a). 
Storken kommer til os med sommeren i rumpen 
( 1634; 49). Når gårdens tjenestefolk havde set 
årets forste stork kunne de kra:ve at ta formid
dags-mellemmad (Mors, Yendsyssel; 50); man 
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sagde i V Jylland: storken kommer med mellem
mad om halsen og tager tra:skoene med sig, d.v.s. 
man kunne nu gå barfodet (51 ). 
Den gang jeg så en vibetop, · da var a l min fod
ring a:dt op; • og den gang jeg så storkebenene de 
r0de · da var alle mine kreaturer dode (Tim VJyl
land; 52). Da jyden så vibens top, · da fodred han 
hoet op, • og da han så sto rkens ben de rode · var 
alle hans dore lukt' og kva:get dode (Fyn; 53). 

Fo runderlige mystiske fugle! på eders ryg rider 
vårguden ind i la ndet, og skovene bliver mere 
gronne, gra:sset frodigere, luften varmere H. C. 
Andersen, Kun en Spillemand (1 837). 

LITTERATUR: (1) 160 1904/ 27 (1 884); (2) 940b 

5 1 (omkr. Jakobsdag 2517); 212c 3,592; 489b 3 1; 
202c 1,60; 17c 33; (3) 464 4, 1879,352; (4) 160 

1904/30: 2224; (5) 794 5,43; 464 9, 1888,8; 160 

1904/30: 1103 (1883); 725 562; 221 nr. 189, 1925; 
28 / b 10; (6) 160 1904/27: 2366 ( 1879); (7) 464/ 

1.2, 48 ,142; (8) 160 1904/27: 3047 (1886), 
1906/ 23: 3022 ( 1925); (9) 794 5, 1886,36 (Sir); 
( 10) 160 1904/ 27: 2539 (1886) sml. 464i 467 ; ( 11 ) 
388 (1934); ( 12) 842 107; (13) 703 ny rk. 
184 1,162f; (14) 493d 9; (14a) 386b 84; (15) 160 

1904/ 27: 2328 (1879); (16) 786 36; (17) 219 8 , 
1279; (18) 464/ 1.2, 141 (Ovst rup); (19) 2 12c 

3,59 1; 464/ 1.2, 142; 436 222; 858 305; (20) 281 b 

17; (21) 160 1904/ 30: 2344 (Egtved, 1884), 
1904/ 27:2366 (Gårslev, 1879); (22) 160 1904/27: 
3 105 (1891); (23) 464g ny rk. 2. 1, 167; (24) 794 

5, 1887, 156 (Ringkob.); (25) 464/ 1.2, 142; (26) 
599 19165 (Haderup s.); (27) 940b 15, 19; 177 

6, 1822, I 00; (28) 794 4, 1885, 157 og 7,56; (29) 599 

3 1384; (30) 160 1904/ 27: 335 (1884); (31) 794 

4, 157; 160 1904/ 30: 354 (1886); 576 22 (o. 1840); 
(32) 725 388; / 7 55; (33) 281b 17; 794 7,1887, 56; 
(34) 28/d 1879; (35) 160 1904/ 30:758 (1882); (36) 
28/d 1880;(37)692 15/ 4 1916;(38)2 792 13;(39) 
803 18; (40) /60 1904/27: 2669 (Hjarup s.,1884); 
(41) 725 389; (42) 806 16; 281c 159 (o. 1850); (43) 
464/tb. 1,58; 160 1904/27:8 1,303, 1201 , 2366; 
725 389; (44) /7 55; (45) 388 (1934); (46) 212c 

3,59 1; 160 1906/23 : 1072 (Hillerslev s.); (47) 
937u 95 sml. 175; (48) 464 6, 1883,257; (48a) 160 

1906/ 23:455 ( 1886); (49) 940b 59; (50) 464/ 1,40; 
436c 86; (5 1) 3/ I 24,1930, 150; 296/127; (52) 464/ 

1.2 , 26; (53) 794 I , 1884, 89 (Fyn). 

FORVANDLET MEN NESKE 

Storken er oprindelig pra:sten herr Peder, og det 
a:rgrer den så meget, at den fortornet fl yver sin 
vej, hvis man kalder den ved dette navn (I); den 
var pra:st for syndfloden og misbrugte Guds ord i 



en prrediken, derfor har den ingen tunge (S0nder
jylland; 2). 
Man må ikke drrebe en stork, for den er en for
vandlet prins (Fuglebjerg SVSjrelland; 3); en asia
tisk prins 0nskede at blive til en fugl , og han for
vandledes derpå til denne langbenede fyr (4). Det 
er en stor synd at skyde en stork, thi når den ikke 
er her i landet, er den et menneske (5); man må 
ikke g0re storkene fortrred, der findes et land langt 
borte, hvor de om vinteren er gamle mrend (6). 
En karl kom som soldat vidt omkring og m0dte i 
et fjernt land en mand, som hilste og spurgte, om 
han ikke kendte ham. Nej, karlen havde ikke set 
ham för. »Ja, da har jeg såmrend boet på din fa
ders hus mangen god sommer«, sagde manden. Så 
forstod karlen, at han var kommet til »storkelan
det« (0Jylland; 7). 
Storken er en regypter på sjrelerejse (8). Den lever 
i /Egypten som et menneske. Af to piger på en 
gård var den ene altid god og den anden slem ved 

ders lade kunne du vrere kommet galt afsted, men 
nu skal du have kniven tilbage, og rejs hjem med 
fred« (4 ). 
En s0mand sejlede gennem R0dehavet og kom i 
snak med en fremmed , der spugte ham om hans 
hjemsted. Da han h0rte, hvem han var, udbrnd 
han: Å, så har jegjo siddet mange gange på din fa
ders gård! ( 10). 
At storken bliver menneske om vinteren i .!Egyp
ten og det hellige land er almindelig bekendt. En 
s0mand på rejse over Middelhavet sk0d efter en 
Ook storke, der 00j over skibet, og et storkeben 
blev da skudt af. 1 det hellige land m0dte han en 
meget fornem dame, der kom gående på krykker 
og bebrejdede ham den onde gerning. Hun var 
den stork han sk0d efter, og som straf skulle han 
selv engang komme til at halte ( 1 1 ). 
Nogle danske soldater kom til at ligge i kvarter 
der, hvor storken opholder sig om vinteren. En af 
dem logerede hos en bonde og erklrerede, at han 

Storken gar i enge. Sepia-1eg11ing af P. C. Skovgaard. Statens M11se11mfor K1111s1. 

storkene. Engang fik de begge sendt en klredning 
fra !Egypten. F0rstnrevnte pige modtog den notte
ste stadsdragt, men den anden kun nogle usle pjal
ter (Vendsyssel; 9). 
Mens en karl slog h0 kom storken ham så nrer, at 
han greb sin lommekniv og huggede efter den. 
Fuglen greb kniven og n0j bort med den. Siden
hen folte karlen en mrerkelig rejselysl og kom ti I 
sidst til !Egypten, hvor han gik ind på en kro. 
Vrerten spurgte ham ud og h0rte historien, rejste 
sig derpå og hentede kniven: »Dersom det ikke 
var fordi jeg rugede så mange unger ud på din fa-

folte sig godt tilfreds. Bonden svarede, at det kun 
var rimeligt han husede ham en tid, for selv havde 
han mange somre i trrek boet på hans faders tag og 
var altid blevet godt behandlet (4). 
En s0mand traf i et fremmed land en mand, der 
hilste og takkede for sidst. S0manden svarede, at 
han ikke vidste af noget bekendtskab, men man
den fortalte, at han havde avlet tretten b0rn på 
hans hus. Han var menneske i nogle måneder af 
året og stork i andre, og således er det med alle 
storke (Holmsland klit ; 4). 
På en bondegård var man så god ved storkefami-
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lien, at den blev helt tam. Et år bandt en af s0n
nerne el rndt bånd om benet på storkefatter for 
han f10j sydpå. S0nnen blev senere s0mand, og et 
sted langt mod syd strandede hans skib på en 0. 
Her kom han ind til en familie, hvis sprog han 
förstod, og den tog krerligt imod ham. Under op
holdet i huset bemrerkede han, at manden altid 
gik med et r0dt bånd om det ene ben, og han gen
kendte båndet som det, han havde bundet om 
storkefatters ben derhjemme. Det er ikke så 
mrerkeligt, sagde manden - han var ganske rigtigt 
denne stork, for alle storke levede om vinteren 
som mennesker på 0en, men et bånd bundet af 
mennesker kunne han ikke l0se (S0ller0d; 12). 

Da man en oktoberdag k0rte en selvmorderskes 
tig fra H0llund å satte en meget stor stork sig på 
vognens bagsmrek og blev stående der, selv om 
kusken slog efter den med pisken. Otte dage efter 
kom storken igen og sad på kistens hovedende, 
mens de k0rte mod Lindknud kirke; en tilsvaren
de historie berettes om en kvinde, som i januar 
druknede sig mellem Trrelund og Hovborg ( 13). 
Mens en prrest var inde hos en d0ende heks kom 
en hvid og en sort stork hen over huset, de sloges 
og den hvide stork vandt; prrestens besvrergelse af 
fanden havde altså hjulpet (Hove s. V Jylland; 14). 

LITTERATUR: (I) 794 5,1887,157 (Bindslev v. 
Hj0rring) sml. 464g ny rk. 2.1,167; (2) 160 

1906/24: 3000; (3) 160 1904/30:474; (4) 464g 

2,14lf; (5) 794 8, 1887,157 (Valleki lde); 464g ny 
rk. 2.1,166; (6) 436 22 1; 659 22,171 (1862); (7) 
436 21 1; (8) 28/d 1879; (9) 794 4, 1885, 152; (10) 
160 1904/27: 2559 (1879) sml. 464g ny rk. 
2. 1,166; (I I) 160 1904/ 27: 964 ( 1884); (12) 160 

1904/27: 124 (1886); ( 13) 464g ny rk. 6,83; ( 14) 
464g 6.2, 405. 

»NATIONALFUGL« 

»Det er sagt om storken, al den er den danskeste 
af alle fugle, og der findes vel heller ingen anden 
vild fugl , der står os så nrer ... Gennem århundre
der har den h0rt med i billedet af dansk natur« 
Hans Hvass ( I). [Storken har] nresten vreret en del 
af det danske kulturlandskab. Storkeparret på kir
kens, prrestegårdens eller bondegårdens tag har 
bidraget til en srerlig stemning. Danske digtere har 
besunget storken, og ofte er den hvide, langbenede 
fugl med det rnde nreb og de rnde hoser blevet fre
stet på lrerredet som et typisk indslag i det danske 
landskab. Utallige er de turister, som er kommet 
til Ribe og andre storkebyer for at fotografere 
storkene og beundre dem Tommy Dybbro (2). 
Samtidig med at storken er aftaget er dens popula-

32 

ritet steget til nye h0jder, for ingen anden fugl re
prresenterer for menigmand så meget typisk dansk 
som netop storken, og dens tilbagegang gennem 
de seneste årtier betragtes af mange som noget nrer 
en national katastrofe Sigurd Rosendah/ (3). 
Den er så ejendommelig i sil ydre og sin levevis 
med bolig på menneskets huse, og den har i fol
kets tro og tanker spillet en rolle som vet ingen 
anden fugl. Sort og hvidt på kroppen, med nreb og 
fodder skinnende langt vrek af det kraftigste rede, 
det kan nok g0re indtryk på fantasien, den er jo 
lige til at putte ind i et eventyr 0. He/ms (4). »I 
vor almues overtro optrreder den som oftest med 
langt mindre h0jtidelighed end andre steder, un
dertiden endog med et lavkomisk sher over sig« 
(5). 

At storken brerer flagets farver rndt og hvidt har 
nok også bidraget til , at den er blevet til et natio
nal! symbol. Men ikke uden protest - Kaj Munk 
citerer denne udtalelse: »Det enestc, der a:rgrer 
mig er, at I kalder ham deroppe for den danskeste 
afos alle. Yel er han hvid og rnd , men vingerne er 
da sorte, og Dannebrog skal aldrig m0de med 
s0rgerand. Nej , og så stikker han af, når det be
gynder at knibe, og kommer igen når faren er 
ovre. Er det dansk?« (6). 

10-kr. seddel udsendt 14/ 10 1952 og indkaldt 1/ 1 
1955 har en storkerede i Asmindernd og H. C. 
Andersens portrret tegnet af lb Andersen. 

LITTERATUR: (I) 375 19; (2) 187 5; (3) 740 9; 
(4) 328c 15; (5) 245 B 1,486; (6) 583e 2 19. 

FREDLYST L YKKEBRINGER 

Det hus er lyksaligt, hvor storken og svalen bygger 
(o. 1680; I); det regnes for lykke, at storken byg
ger på huset ( 1734; 2). 
»Mange b0nder lregger for at lokke den til sig et 
gammelt hjul op på taget for at tjene som grund
vold for reden, da de har den overtro, at hvor stor-



ken bygger skal man blive fri for ildebrand« 
(1796; 3). Hvor storke bygger bringer de held og 
lykke til beboerne (NSjrelland 1798; 4). 
»Nytten den g0r ved a t 0delregge frner og krybdyr 
forenet med dens a lvorlige gang og smukke skab
ning g0r, at man anser den for en hellig fugl eller 
dog for en stor lykke at have den til huse« (1802; 
5). Når storken bygger sin rede på taget kommer 
der velsignelse over gården (1819; 6); mange ste
der anser vor almue storkereden som et lykkens 
tegn for det hus, der brerer den (1852; 7). 
Storken blev altid og overall modtaget som en krer 
grest og nrermest regnet til husdyrene: »Dens til
b0jelighed til at bygge og bo hos menneskcne 
havde gjort den til genstand for en virkelig kultus 
både i husmandshytten og på herregården, ja end
også i k0bstrederne, hvor den ofte byggede på ta
gene. Den var lykkebringer og som sådan gen
stand for al mulig opmrerksomhed« (o. 1880; 8). 
Bygger storken på huset vil der a ltid råde fred og 
enighed, den vi! ikke bo, hvor der er ufred (9): 

På taget storken rede bygge 
og svalen bo på muren srette. 
De kendes netop på det ret te; 
kun did de s0ge hen, de to, 
hvor der er fred og huslig ro 

Christian Winther 1849 ( I 0). 

Hvor der ikke er huslig fred og ro, • der vil stor
ken ikke bo. · · Hvor der ikke er huslig fred og 
lykke, • der får du aldrig en stork til at bygge ( 11 ). 
Storken er symbol på fred og lykke og harmoni i 
hjemmet, hvor den bygger rede. Ejendomsmreg
lernes Data-Centrum kombinerede 1983 et nyt 
»Flyt-Jet-program« med sponsorskabel for K0-
benhavns zoologiske Haves storke; »EDC håber, 
at denne symbolik vi ] kunne overfores til den ser
vice, man vi l yde ved k0b og salg af fast ejendom« 
( I I a). 

Gården har velstand så lrenge der er en storkerede 
på den (YSjrelland; 12); den vil helst bo på den 
side, hvor de fieste indtregter kom mer fra, det er 
tegn på 0konomisk tilbagegang når storkeparret 
forlader reden og gården (Skiveegnen; 13). 
Der går ikke ild i et hus med en storkerede på ta
get, fo r der slår lynet ikke ned (14); men dette sker 
hvis reden pludselig forlades og bygges på en an
den ejendom. Et storkepar i Vonsbrek fiyttede re
den fra Jadens ene ende til dens anden, og samme 
som mer slog lynet ned hvor den havde vreret (15). 
Reden på en skorsten i Kokkedal blev stadig 
st0rre og ti lsidst var der ingen trrek i skorstenen, 
bonden lod da bygge en anden skorsten ( 16). 
Der drukner aldrig et kreatu r, k0erne malker ikke 

3 Folk og fauna 

blodig mrelk, rreve og h0ge g0r ingen skade, hvor 
man har en storkerede ( 17). 

Mens Jesus hang på korset råbte viben »pin ham! 
pin ham!«, men storken »styrk ham! styrk ham!«; 
derfor er den en hellig fugl, og g0r ma n den for
trred er det med fare for ens liv og lykke (18). »Jeg 
har ingen lykke«, sagde en mand som havde skudt 
en stork (0Hornum NJylland; 19). 
Man regner det for en stor synd al g0re den noget 
ondt ( 1763; 20). Ser bonden en dreng skyde en 
stork, spår han skytten en ulykke »om han endog 
var en adelig dreng, der mener at turde g0re al
ting« ( 1793; 2 1 ). 
0delregger man reden forsvinder lykken fra går
den (22), der kommer uheld og d0d i besretningen 
(23), man mister et får (23a). 
Drreber man storken slå r lynet ned i huset (Bog0; 
24). Storken må ikke slås ihjel, den er Yorherres 
fugl (25) og den kan bede ham om el godt år fo r 
landmanden (Yrerslev; 26). 
Kaster man sten efter eller skyder en stork vi l 
man siden altid vrere forfulgt af uheld (K0ge); 
man brrekker et lem inden å ret e r omme (Odder, 
Brylle M Fyn); a rmen eller hånden man brugte vi! 
visne eller bl ive stiv (V Jylland, Fyn; 27); man bli
ver pukkelrygget (SLangeland; 28), man sygner 
hen (Nors Thy; 29). En mand brrekkede sin ene 
arm få dage efter at han sk0d en sto rk, »denne 
ulykke skrev sig naturligvis ene og alene fra, at 
han havde formastet sig til a t skyde en så hellig 
fugl« (B0vling; 30). 
Skyder man en stork grelder det liv for liv ligesom 
med mennesker (31 ); gerningsmanden skal en ten 
ondt g0re eller ondt times (Sir V Jylland; 32), han 
ram mes af en stor ulykke (Odsherred; 33), mister 
forstanden eller kommer ulykkeligt af dage (Fyn; 
34), bliver selv skudt (S0nderjylland; 35) eller be
går selvmord (Burka! S0nderjylland; 36); man 
mister sin regtefrelle (Stadil V J ylland; 36a). Ejeren 
af Vestervig Kloster i Thy var en mand i sin 
bedste alder, da han sk0d en stork, og han d0de 
inden årets udgang (37). Peder Lassen i Vissing 
treredes hen og d0de af brystsyge, de gamle koner 
var enige om, at det var fordi han havde skudt en 
stork; i Tim ved Ringk0bing mistede en mand af 
den grund lire koner (38). En prrestegårdskarl i 
Navr V Jylland drrebte en stork, hvorover pasto
ren blev meget fort0rnet, og det tog karlen sig så 
nrer, at han hrengte sig (39). 
Når hyrdedrcngen kastede sten efter storken ville 
han tabe en krer genstand, f.eks. sin kniv (40). 

LITTERATUR (I) 464g 2,263; (2) 62 53; (3) 219 

8,1282; (4) 416 256,304; 160 1906/ 23:294; (5) 418 
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S1orkespringva11de1 enforarsdag pa 1-lojbroplads. Maleri af Paul Fischer. Over/or: Tra?s11i1 af Vilhelm Pederse11 ril H. 
C. Andersens .. Storkene'". 

2 13; (6) 847 1,140 sml. 3, 108; 847b 2,304; (7) 451 

261; 45/b 467; (8) 165 19, 1925,90; (9) 794 

5,1886,4 1; (10) 9!2e 149 sml. 912c 51 (1840); 160 

I 904/27 : 2376 (Herslev s. SJylland, 1886); . ( 11) 
794 5,1887, 182; (I la) 692 3019 1983; (12) 160 

1906/23: 431 (Slots-Bjergby); (13) 160 I 904/27: 
1685 (Ramsing s., 1891); (14) 436c 85; 464/3 ,33; 

160 l 904/28: 294,3 I 4 (1883), I 904/ 27: 2403; 599 

12516; 40 76-79,104ff; (15) 160 1904/ 27: 30 18 
( 1886); (16) 160 1906/23: 294 ; (17) 28/d (Fyn 
1879); 794 4, 155; 874d 99; 17c 28; ( 18) 464 6, 
l 883,234f; 464g ny rk. 2.1, 176 (D0strup); ( I 9) 160 

1904/ 30: 1507 (1883); (20) 693b 7,37 1; (21) 882 

3, 245; (22) 464 4, I 879, 352; (23) 464/ 1.2, 117; 
160 1904/ 27: 889, 11 86; (23a) 464g ny rk. 
2. 1, 166; (24) 436c 85; (25) 794 7,1887,56f; 160 

I 904/27: 248 I ( 1884); (26) 281 d 1879; (27) 794 

4, 1885,157; 436c 86; 160 1906/ 23: 944, 1072, 
2577; (28) 160 1906/ 23: 11 53; (29) 160 1904/30: 
1334; (30) 28/d 1883 sml. 436c 85 (VSjrell.); (31) 
464g 2, 142; (32) 160 1904/ 30: 2464 (1886); (33) 
160 1904/ 27: 355 ( 1884); (34) 160 l 904/27( 188 I); 
(35) 160 1904/27: 560 (1881); (36) 160 1904/ 30: 
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3135 (1884); (36a) 160 1904/ 27: 259 1; (37) 160 

1904/27: 1308 (1882); (38) 464 8,1886,372; (39) 
160 1904/ 30: 2464 (1886); (40) 464/ 1.2, I 42. 

STORKEMYTEN 

At storken har bragt det nyfodte barn til familien 
er en gammel og sejlivet »forklaring« og af uvis 
oprindelse ( I); der bruges over det meste af Euro
pa, endda i egne hvor fuglen ikke lever. I vort 
reldste litterrere belreg (Fyn 1734) optrreder stor
ken som varsel om barnefodsel: ses årets forste 
stork 0yvende bliver mange kvinder tunge (gra
vide) (2), sm I. s. 3 7 . 
Biskop V. Kr. Hjort skrev 25/3 I 8 I 2 til s0nnen 
Peder: »Efter et gammel sagn skal storken drage 
over det rnde hav den 25. marts, som er Marire 
Bebudelsesdag [Lukas 1,261T] , og dette sagn har gi
vet anledning til myten om, at sto rken kommer 
med de små b0rn fra Faraos moser«. Fra forst af 
var det i eventyr pelikanen, som 00j med spred
barnet i sin store nrebpose; da denne fugl er 
ukendt her i landet blev det storken som overtog 
rollen (3). Man havde et svar på rede hånd, når 
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