
med mos og grres kommer der regn ( 1804; 58); 

står den på en h0stak og piller sine fjer kan der 

ventes megen regn inden otte dage (S0nderjylland; 

59). 
Kom en stork eller starke på bes0g, mens man 
slog grres, var det el varsel om godt h0. Når karle

ne vendte hjem fra engene blev de spurgt »havde I 

storkebes0g?« og l0d svaret benregtende var man 
bange for at få dårligt h0 (Hunderup s. SJylland; 
60). 

Der kommer regnvejr, når storkene er snavsede 
(61 ). Ankommer de meget tidligt , vi! vi nteren 
trrekke ud (»storkevinter«) sml. s. 30, og somme

ren vil blive fugtig (62). Mod uvejr samles storke

ne i store flokke (63). Det spåret godt vejr, al de 
svrever h0jt (S0nderjylland; 64) eller når de hviler 

sig på kirkens vestre side (Hrestrup s., Vendsyssel; 
65). 

Den sorte storks tilsynekomst på marker og enge 
og i byer (altså uden for skoven) bet0d snarligt 
regnvejr (66); fl0j de h0jt blev det t0rvejr (67). 

Mange sorte starke om foråret varslede et vådt år 
(68), en fugtig som mer (Hjerpsted; 69). 

Sybille spåede, a t engang bliver storken så sjrelden 
i Danmark at b0rnene sp0rger deres mor, hvor

dan den så ud (70). 

Mod verdens undergang forsvinder alle starke, 
»vore efterkommere vil snakke om , at der her har 
vreret nogle store hvide fugle med sorte vinger, 

rnde ben og rndt nreb«; når storken kommer til 

verdens ende skal verden forgå - den er nu kom
met til Norge (71 ). 

LITTERATUR: (I) 103 1951; (2) 160 1906/ 23: 
236; (3) 160 1906/23: 3302,33 13; (4) 160 

1906/23: 238; (5) 62 38; (6) 794 l , 1885, I 04; 3, 

94; 7, 62; 9 , 13; 464/3 , 144; 436 223; 436c 86; 28/c 

159 (Falster o. 1850); (7) 847c 136; (8) 464 3,145; 
(9) 464 4, 1879, 354f; (10) 436 223; ( 11) 794 

5, 1886, 41 ; ( 12) 464/ 1.2, 142; 794 3, 1885, 70, 94; 
464 9, 1888, 10; (13) 9 28; (14) 416 256; (15) 847c 

136; 794 3, 1885,69; 5,39; 7, 61f; 464/3,140; 436 

223; 436c 86; 524 1964,59 (SFalst. o.1890); (16) 

436 223; 160 1906/23: 1241 (1911); (17) 464 

4, l 879,354f; ( 18) 464/3.2 , 136; ( 19) 847c 136; 436 

223; 436c 85; 464 4 ,1879,354f; (20) 794 

9 ,1888,13; (21) 464/ 3,144, 146; 160 1904/ 30 
( 1884); (22) 224 1, 1899,4 7; (23) 436 223; (24) 806 

38; 847c 139; 794 1, 1885, 104; 7, 6 1; 464/3 , 153; 

436c 86f; 777g 226; 874d 53; 279 2 14; (25) 160 

1906/46: 2653 ; (26) 464/ 3, 153; (27) 794 

l , 1885,104f; (28) 160 1904/28:851 (1892); (29) 
464/ 1.2 , 142; (30) 803 18; (31) 160 1906/23: 294; 

(32) 794 7, 1887,61; (33) 160 1906/ 23: 771; (34) 
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837 8, 193 1-32, 16; 230 l 9, 1943,44; (35) 847c 139 
(1853); 436 222; 878c 194; 464/ 3, 146; 464 

4, 1879,355; 874d 88; (36) 464 3,146; (37) 464g ny 

rk. 2.1, 167 sml. 374 nr. 26, 1871 ; 464/3.2, 4; (38) 
837 2,1925-26,78; (39) 160 1906/23: 3092; (40) 
693 XXV III; (41) 160 1904/27 (1880); (42) 464/ 

3,147; 436c 86: (43) 794 3, 1885,69; 5, 41 ; 436 

222(Thy); 160 1904/27: 11 73 (1882), 11 84, 11 88, 
1309 m.fl.; (44) 464/ 3, 147; 160 1904/27: 1280 
(1879); (45) 28/d (1883); (46) 464/ 3,147; 794 

6, 1886, 207; 937u 11 ; (47) 160 1904/27(1881); 

(48) 245 B I, 486 ; (49) 794 3, 1885, 144; (50) 464/ 

3, 172; 464 9,1888, 10; 464g ny rk. 2,250; 794 

3,1885,70; 7, 61; 160 1906/23: 248 (1909), 264 

(1948), 1373 (19 10); 1906/ 1: 374 m.fl.; 837 

2, 1925-26, 78 og I 0, I 933-34, 170; (51) 296e 

2,18; (52) 160 1904/27:3042 (1887) jf. 308 1 
( 1883); (53) 160 1906/46: 2653; (54) 489b 32; (55) 

160 1904/27: 3018 (1886); (56) 160 1906/23: 457 

( 1886); (57) 777g 73; (58) 174 2.1, 396; (59) 459b 

147; 212c tb. 1,53; 160 1904/ 30: 3059 ( 1884); (60) 

599 12516; (6 1) 794 5, 1886,40; 795 132; (62) 794 

3,1885,69; 7, 61; (63) 794 3, 92; 5, 44; (64) 837 

4, 1927-28,3 1; (65) 160 1904/27( 1892); (66) 794 

5,1886,40; 388 2224 (1934); 160 1904/ 30: 2193 
(1891); 464/ 5, 125; 169 4, 1937,4, 8f; (67) 464 

6,26 I; (68) 464 9, l 888, I O; (69) 837 4, 1927-28 ,3 1; 

(70) 160 1906/23: 3224 sml. 794 5, 1886 ,36; (7 1) 
464g 2,345. 

ANDE N OVERTRO; LA:GEDOM 

Når man ser årets forste stork , 0nsker sig noget og 
l0ber hcn og omfavner det nrermeste trre, går det i 

opfyldelse (I). 
H vis man om foråret gik med vanter kom storken 

og tog dem (0Sjrelland; 2). 
Man kunne blive »ugleset« af en stork (Vendsys
sel; 3) sml. s. 2 11. 
Var der storkefjer i sengen fik man hovedpine 

(K0ge; 4). Man kan se alt, hvad man vil, når man 

har et storkenreb på sig (vestjysk cyprianus; 5). 
Den som spiser storkereg vi l sladre (6). 

Når storken ses f0rste gang, skal man tage tre nap 
muld under sin h0jre fod og str0 den på lagnerne, 
så kommer der ikke lopper i sengen (7). 

Byder man årets forste stork velkommen, får man 
ikke tandpine resten af året (Fyn 1734; 8). Man 

giver storken sin sygdom med på rejsen, hvis en 
klud gnedet på det syge sted lregges op i reden (9). 

Mod epi lepsi indtages storkem0g i vin eller vand 

( 1400-t; 1533; I 0); for epilepsi og besvimelse: fug
lens hjerte bl0dkoges i vin, knuses og drikkes med 
vi nen ( I 5 3 3; 1600-t; I I). Podagra gnides med 

storkem0g blandet med svinefedt (1533 ; 12); 



asken af en bra:ndt stork indtages med vin mod 

podagra, gigt og koldfeber ( 1789; 13). 

Storkefedt er an fort i apotekertaksten 16 72; det 

blev brugt til indgnidning af forstrakte lemmer 

( 14) eller når der var kommet gift i ben eller hren

der (fynsk cyprianus 1694; 15); for apopleksi og 

rystende ha:nder gnides med sto rkeungens fedt 

(1648; 16); en kraftig suppe på storkekod skulle 

kunne modvirke gift (1838; 14). 

En ka:lveko var magisk beskyttet, hvis den gik 

gennem en dorkarm eller under en loftsbja:lke, 

hvori der var anbragt et storkemeb ( 17). For he

stens snive blev indgivct en bra:ndt og pulveriseret 

storkeunge, »som endnu ikke har stået på sine 

ben« ( 18). 

LITTERATUR: ( I ) 160 1904/27 : 7 10 (VLoll. 

I 89 I); 688 246; (2) 160 I 906/ l : 503 (Bjreverskov, 

1937); (3) 160 1904/27: I 186 (Elling s., 1884); (4) 

794 4, 155; (5) 296g 2, 66; (6) 464 6, 1883, 259; (7) 

464g 6.2, 190 I , 204; (8) 62 39; (9) 794 

8,1887, 126; (10) 315c 5 1,117,235; 673 7a; (11) 

673 7b; 816 4, 1936,86; (12) 673 76a; (13) 927a 

146; (14) 687 1838,298 f; (1 5) 160 1906/23:875; 

(16) 919 11 5; (17) 74 26 1; (18) 74 5 1. 

B0RNERIM 

Når bom så en stork med et ben skjult i fjerene 

sang de: Stork, stork langebcn! Hvor har du gjort 

af det ene ben? ( I 828; I); og til årets forste stork 

sang de: 

Storki, storki , stange sten 

med de !ange rode ben! 

Hvor var du så la:nge? 

Gik du på Nilstrommens enge? 

Så du Faraos gyldne ringe? 

Storki, storki , stene! 

Storke, storke, stene 

med de !ange bene, 

hvor har du va:ret så la:nge? 

Ude i vesterenge. 

(Adslev 0 J ylland; 2). 

Der var drenge, de graved' guld , 

der var piger, de kasted' bold, 

storke, storke, stene! 

(Ho ptrup Sonderjylland; 3). 

Stork, stork langeben , 

hvor har du va:ret så la:nge? 

Jeg har vreret i Engela nd, 

der er piger og drenge. 

Der er drenge, som slår på tromme, 

der er piger, som spinder guld, 

dcr er I y, der er la:, 

der er gra:s til vore kna:! 

(Ringsted; 4). 

O ver hele landet blev optegnet en lang ra:kke 

bornerim rettet til den netop ankomne stork (5), 

eksempelvis: 

Storke, storke stej le, · hvor vil du hen og bejle? • 

Bliv her! · Her er drenge, der spiller bold, • her er 

piger, som spinder guld, · her er en gammel, som 

lukker hesten i swld [stald] (6). Stork , stork, 

strygeben! · hvi går du her og vanker? · hvi går du 

ej til Kobenhavn · og henter dine sokker og van

ter? · Jeg skal s lå dig med min kol', • så du skal 

fl yv' til sondermoll', · jeg skal slå dig med min 

hammer, · så du skal fl yv' til vesterkammer, • jeg 

skal stik' dig med min fork, · så du ska l kna:vre 

som en stork! (Sir V J ylland; 7). Stork, stork 

stalkeben, · hvi går du her og lanker [gå med 

!a nge skridt], · det var bedre du gik til Kobenhavn 

· ogfuj [syede] både sokker og vanter! (0Jylland; 

8). Storki, storki stejleben, • hvor vil du hen med 

din rokkesten? [hentyder til na:bbets knebren, der 

minder om tenens lyd]. · Jeg vi l til Norre [Norge] 

· og kobe en korre [kurv], · jeg vil til Nibe · og 

kobe en kridtpibe (nord!. Vendsyssel; 9). Stork, 

stork, langeben, · hvor har du lagt din hva:sse

sten? • lmellem Fyn og dette land, • der ligger den 

i rneget vand (Falster ; I 0). 

H. C. Andersen citerer i eventyret Storkene 

( I 839) et fynsk bornerim til en forbiflyvendc 

stork: 

Storke, storke steje, 

flyv hjern til dit eje! 

Din kone ligger i reden sin 

med lire store u nger. 

D en ene skal ha:nges, 

den andens skal sta:nges, 

den tredie skal bnendes, 

den fjerde endevendes! 

Tegning af Al/red Schmid1 

til .,Molboerne•·. 1887. 

4 1 
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Varianter fra Fyn o.a. landsdele: Stork, stork, 

langeben! • Din moder ligger hjemme med fyrre

tyve unger • de ti skal brrendes, · de ti skal hren

ges, • de ti skal puttes i det sorte hul , · de ti kan 

du selv beholde! (VFyn o. 1870; I I). Stork, 

starke, langebene! · flyv hjem til dine egne! · din 

moder ligger i barselseng · med lir' og tyve unger, 

· de otte skal brrendes, · de otte skal hrenges, · de 

otte skal ud bag skoven og sanke snegle ( 12). 

Stork, stork, steje! • flyv hjem t il dit eje, · din mo

der ligger i barselseng · med lire store unger. · 

Den ene skal hrenges, · den anden brrendes, · den 

tredic strenges, · dert Gerde gå i skoven og bide 

snegle med guldkranse om halsen (Sams0; 13). 

Stork , stork , steje, · flyv hjem til dit eje, · din mor 

ligger i barselseng · med t re r0dho'de drenge. · 

Den ene s kal hrenges, · den anden skal krrenges 

[flås], · den tredie skal gå og pil le skrubtudser (el

le r: den tredie skal sidde på bondens tag) (SSjrel

land; 14). 

Starke, starke steje! · flyv hjem til dit eje! · Din 

moder ligger i barselseng · med lire og tyve unger. 

· De o tte skal brrendes, • de otte skal krrenges, • 

de olle skal flyve oppe · over trreernes toppe · og 

kaste sten ned i middagsgryden! (Lolla nd; 15). 

Skynd dig hjem, din tid er ud', din ask' er kold , 

din ko står hjem' med spand på horn og tuder, for 

den vil malkes; din so ligger hjem' i r0nner og ri s 

og har fået gris: de to er r0' , de to er d0' , de to er 

små hitte sorte gris' (Hj0rring; 16). Stork, stork 

langeben, flyv ud i mose med el par rnde hoser og 

en hvid vadmels trnje og el par sorte bukser, flyv 

hen til min faders land, der er bord' og brenke, der 

er vin at skrenke, der er snus og tobak, der er nok 

en kam merat! (Sjrelland; 17). 

Starke, starke langeben • stod på sten og fletted' 

ben • fl yv langt bort og kom i m orgen og giv os 

godt vejr! (Vrerslev VSjrelland; 18). 

Når storkene fl0j mod syd sagde b0rnene: Starke, 

starke stene · med de lange rnde bene · flyver 

over det r0de hav. · Starke, starke stene! (0Jyl

land; I 9). 

Fik drenge 0je på en fl yvende stork, skulle der 

pre111es: man dyppede h0jre pegelinger i munden, 

satte den i den åbne venstrehånd, slog i denne 

med knyttet h0jre hånd og råbte: »prent for en 

stork!« Hver dreng holdt n0je regnskab med, hvor 

mange storke han havde prentet på en dag, og 

kunne evt. prale med at have flest (Skive o. 19 1 0; 

20). 

Storken og rti?ven. Kalkma/eri fra Norre Her/ev kirke, 
Frederiksborg amt. Foto: Nationalmuseet. Overfor: 
Mand ,,swrker afsred"' ti/ loger. Tra,snil i Ude og 
Hjemme 13-7-1884. 



LITTERATUR: (I) 847 3, 138; (2) 794 6, 

1886, 127f; (3) 663 2.3, 222 sml. 464i 82; (4) 160 

1904/27: 363 ( 1881) sml. 202d 2, 291 (Lres0); (5) 

464i 78-84; 794 5,1886,64; (6) /60 1904/27 

( I 879); (7) 794 6, 1886, 128; (8) 212d 2. opl. 1,91 ; 

(9) 160 1904/ 27: 1185 (1884) sml. 464i 81; 212c 

4,80f; (10) 160 1904/ 30: 758 (1882); (11) 395 216 

sml. 794 6, 128 (K0ng); ( 12) 794 5, 1886 ,64 (Slet

ten); ( 13) 794 6,1886,127 og 464i 79; (14) 160 

1904/ 27: 478 ,509 (1891) sml. 28/c 160 (Falster 

o.1850); ( IS) 436 308; ( 16) 28Jd(l879); (17) 464i 

83; (18) 28/d (1879); (19) 388 1934 jf. 794 

3, 1885, 159; (20) 599 3 1384/ 16. 

SAGN, FABLER 

I et sagn forvandles et skib til tre storke og en pi

ges forklrede til en stork, som flyver bort (I). 
Da en kone !reste i en cyprianus (tryllebog) fyldtes 

stuen med storke (2). 

Fabel om storken og fr0en (3) og storken og rreven 

(4) er afbildet som kalkmaleri o. 1300 i Br0ndum 

kirke, Nr. Herlev o. 1450, 0rbrek o. 1480 og As 

kirke o. I 500 (5). 

Harald H. Lund, Den vidunderlige krep [nrebbet] 

(6). 
Velkendt er molbohistorien om storken og hyrden 
(7). 

LITTERATUR: (I) 794 9, 67; (2) 160 1906/ 23: 

264; (3) 464} 223; 464 6 ,295f; (4) 772b 109f; (5) 

767 100,254,282,337; (6) 537g 59-62; (7) 209 7-9. 

GADER 

Der er en mand i a mues [mosen) · med et par 

r0de hues [hoser]. · Vil du h0r'en? • så skal jeg 

fortrell'n (I); der går en mand i moser • med en 

hvid vadmelstr0je og et par r0de hoser (2), han 

står på h0je sten · og flrekker sine ben • og råber 
til Gud Fader i himlen (3). 

Hvor storken bygger går k0erne ikke i dynd - hvor 

er det? (på husryggen) (4). Hvad g0r storken, når 

den står på et ben? (10fter det andet) (5). 

LITTERATUR: (I) 794 3 , nr. 999 og 6, nr. 606; 

(2) 160 1904/ 27: 509 (1891); (3) 794 6 nr. 601; (4) 
46411 228; (5) 46411 225. 

ORDSPR0G, TALEMÅDER 

Der er storke nok om de fr0er (Peder Syv 1688), 

der er storke nok ti I padderne (I). Storkenes sang 

er ikke s0dere fordi nrebbet er langt (2). 

Hvor storkene slås er der ufred i huset (3). 

Der vanker ikke sm0r til storke, det er deres nreb 

for langt til (4). Man kender husstorken på dens 

efterknebren = kvinden vi! gerne have det sidste 

ord (S0nderjylland; 5). 

Når foråret nrermede sig, blev der talt om, hvem i 

sognet der skulle ud og hente storken - det var al

tid den mest beskidte i t0jet (Errits0; 6). I nogle 

egne havde man den skik at »g0re vejr«. Bykoner

ne skulle s0rge for godt vejr i februar, mrendene i 

marts; blev det dårligt kunne naboerne komme og 

srette vedkommende »i storkereden« (Hvilsager); 

den som »havde vejret« 25/ 3 skulle hente storken 

(7). 

Den langbenede person har spillet kort med en 

stork og vundet benene (8) eller har byttet ben 

med storken (Falster o. 1850); en person med ud

stående 0rer har siddet bagvendt på storken ( I 0). 

Om den dumstolte: han spanker afsted som en 

stork ( 11 ); at storke = gå med !ange skridt, på styl

ter (Vendsyssel; 12); hvad går du og storker efter? 

siges til en person, som går med af mål te, graviteti

ske skridt (0Jylland; 13). Den berusede har en 

stork (14); stork= et tyndt eller langbenet menne

ske, også om slughals, grovreder (IS). 

Han hopper ligesom en stork i en tudserede; du 

står og hugger om dig ligesom en stork i en tudse

rede ( 16); den grådige, forslugne hugger i sig som 

en stork ( 17); vrere sulten som en stork ( 18) el ler 

grå dig som en storkeunge ( 19). 
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Han gaber som en stork; vrere mager som en 
stork; om noget forsvundet: det er nok fi0jet med 

storken ( 16). Den magre er så fed som en stork på 

nrebbet (20), han er indfed (fiommet) ligesom stor
ken (Hårlev 0Sjrelland; 21 ). 

Du er nok blevet ugleset af en stork i aftes - siges 
til en gnaven person eller til den, som har »t0m

mermrend« (Vendsyssel; 22). Har du set storken 
med det rnde nreb? - siges til barn, der kommer 

forfrossen ind i stuen (23). 
Han rendte, så han var frerdig at skide en stork 

(NFyn; 24). Er det storken der knrebber? kan 
sp0rges, når man lader en »knebrende« fjert gå 

(Vendsyssel; 25); han er en rigtig knebrestork = la
der munden l0be (23). 

En storkenar (Peder Syv 1688; 26); en enfaldigt 

udseende person er en gabestork (Skanderborg
egnen; 27). 
Matroser fra S0nderho på Fan0 blev til orlogs 

spottende kaldt »storke«, man sagde, at de nyf0d
te b0rn kom derfra (28); storke blev på Lres0 brugt 
som 0genavn til fanniker (29). 

Storkenreb = et beslag på vognstang (Vendsyssel; 

30); storkerede = sjusket lagt kornlres; marineslang 
for sjusket opskudt tovvrerk (31 ); storkerede er til

lige en metalfilt brugt af guldsmede til at lodde 
småting på (32); storkelort = cerut (33); storkem0g 

= sp0gende om en skrå dyppet i pibeudkrads 
(Vendsyssel; 30). 

LITTERATUR: (I) 464c 327; (2) 282 nr. 1574; 

(3) 464 4, 1879,355; (4) 794 2, 133; (5) 283 3,214; 
(6) 878 179; (7) 878 257f; (8) 283 3,211 ; 459b 56 
(Bramdrup); 311 24, 1930, 135 (V Jyll.); (9) 281c 

192; (10) 23 28; (11) 464c 327; (12) 202c4,81; (13) 

160 1906/46: 2224; (14) 149 6,1899,7; (15) 659 
22,17 1f; 202c 4,81; (16) 212c 3,59 1-94; (17) 212c 
3,59 1; (18) 464c 333; 160 1906/46:2653; ( 19) 

464c 99; (20) 464c 56; (21) 168 9,1935,76; (22) 
212c 3, 965; 794 3, 154; (23) 160 1904/28: 

2133(1892); (24) 281d (1886); (25) 202c 4,80; (26) 

831 289; (27) 160 1904/30:2 I 57 ( 1885); (28) 2 l 2c 
3, 743; (29) 202d 2,29; (30) 202c 4,81; (31) 76c 

251 ,292; (32) 169 4,193 7,2 12; (33) 23 I 58. 

PROSA OG POESI 

Flydende i aprilhimlens ocean sås et sindigt dre

jende himmelhjul, 0jnedes vårtegnet, spinkle si l
huetter mellem brede vinger, faraonske hieroglyf

fer. Ridende mageligt på sydvestenvinden kom 
storketrrekket , der dengang endnu nåede Norden, 

op langs Sjrellands kyst. Det var mere end store 

fugle på rejse. Det varet jrertegn, en smule over
leveret, lys frugtbarhedsmagi. Med sagte stemme 
og forborgne rynker i 0jenkrogen vidnede lands-
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byens gamle koner for b0rnene: vide burde man, 

at storken för til Norden fra /Egyptens !ande, ha
stig som hellig' Anders fra det hellige land uden 

froprrediken; to tusind mile på en eneste nat! -

R0dnrebbede bror snusfornufi spadserede gennem 
eventyrene med Nilens reldgamle vision i sil 
kuglehoved. Det vidste H. C. Andersen også! 

Niels E. Nielsen (I). 
Storken og krempeh0jen, disse vore gamle klassi
ske maleres bestandige stalTage i det ideale danske 

landskab - den f0rste ved sit ydre, sin stemme og 
sit tempo en udprreget orientaler Achton Fri is (2}; 

storken der virker som en fuldstrendig orientalsk 
fremtoning mellem vore andre fugle (3); sto rken, 

på en gang Sydens fugl og Nordens, bragte en luft

ning med sig af det fremmede og fjerne, rejsernes 
fugl - som den var - men tillige trofasthedens 
symbol, bil ledet på det der vender tilbage Fredrik 

Nygaard (4). 
Storken står en sk0nne dag på bondens tag som 
var den skudt op gennem rygningen. - Storken 
h0rer ikke som svanen fornemt kun hjemme på 

herregårde og slotte, den holder fuldt så meget af 

b0ndergårde og isrer ynder den prrestens hyggelige 
bolig W. Dinesen (5). 

To storke lander i forårsblresten på en kedelig 

skorsten og knalder med deres rnde kastagnetter 
en ilter og sammensat jubelhilsen ud over tagene 
Halfdan Lange (6); denne underlige, eksotiske 

lyd, der er som et akkompagnement til arabiske 

danse AchLOn Friis (7). 
H0jt, h0jt oppe, hvor himlen er blå som en mur, 

sejler nogle storke, hvide som ild under de svim
lende h0je skyer, sej ler i mregtige spiraler uden at 

rnre vingerne som om de ved ren viljestyrke 

skruede sig tilvejrs i reteren Johannes V. Jensen 

(8). 

Vi så storkehannen slå vingerne ud, der synede 

som en stor hvid fane, og langsomt f0re dem opad 
indtil de m0dtes over hovedet, for et 0jeblik efter 

med en ufattelig graci0s bevregelse at lade dem 
dale ned over redekanten som et hvidt silketreppe 
med sorte frynser Kelvin Lindemann (9). 

Hvor er storken dog en aristokratisk fugl! Man 
kan ligefrem se på den, at den har rejst langt og 
lrenge, set og h0rt og oplevet mangt og meget ... 

Storken er i besiddelse af overlegenhed og ro, af et 

vreldigt erfarings- og erindringsstof, som den 
trenksomt fordyber sig i snart på et ben, snart på 
to. Dens blik, dens gang, dens hete holdning er 

prreget af den store verden Knud Pou/sen (10). 

En srer fremtoning med afmålte, beherskede be
vregelser. I dragt og vreremåde noget helt for sig 
selv. Altid hviler der en egen form over ham og 

det, hvadenten han fanger, vader, kommer til re-
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