llhlSlration til @rnevisen af Povl Christensen.

hvad heller jeg vi! flyve eller springe,
min natur skal jeg alligevel tv inge,
for skytten ba:rer jeg ofte fare
og ra:ddes for mangen en hoveddåre.
Hin 0rne og h0ge bruger vold · og tyranni så
mangefold; · den fattige, som mindst formår, ·
st0des til side for al sin ret, · når han mod magten
forer tra:t', · så må han under gå H. Justesen
Ranch 1630 (5).
Du Jovis' våbenkna:gt, du kejsers skjoldema:rke.
· Du lynildforer hed, fugl-konge du hin sta:rke, ·
du klippe-bygger h0j, los-0jed' kreatur, · tra:sk,
svindig, vingesta:rk, krumna:bbede natur Anders
Arrebo 166 1 (6).
En spejdende 0rn · fl yver oppe i skyverdenen ene.
· · Den s0ger om rov, · den skrigende sult er dens
lov; · i ma:gtige kredse dem tvinger · udspilte vinger H. V. Kaalund (7). 0rnen lever kun af rov, •
den lyder kun den sta:rkes lov. · Dens blik er
hårdt, · dens na:b er krumt, · dens klo er skarp, ·
dens sind er grumt. · Den sva:ver ensom over
vrimlen · og styrter som et lyn fra hi mlen Sigfred
Pedersen (8).
84

0rnen er den kolde, klare flegma - · fugleduks i
rovets mat'matik. · Kold beregning, kynisk efterta:nken, · det er evnen alle 0rne fik Harald H.
Lund (9). Den rnr sig ikke. · Uden frygt sider den
der. · Kongelig hån · lyser af dens holdning. · ·
Kun det a:dende, vilde, · gnistrende, skarpe - ·
rovfugleblikket - · f0lgcr ham Eline Hojfmann
( I 0).
Hvad kender 0rnen vel til sang, · dens skrig er
ha:st og uden klang. • • Nej, 0rnen kendes på dens
flugt, · dens kredsen over bjerg og bugt, · de store,
stolte vingekast, · dens syn er skarpt, dens na:b er
hvast Aage Mallhison- 1-lansen (1 1). H0jt oppe
kredser · 0rnen i inspicerende sving Robert Corydon (12).
[Store Vildmose] I store cirkler har 0rne sva:vet ·
til vejrs i luften med vagtsomt blik • - de brede
vinger har roligt va:vet · usyn ligt m0nster. Og
styrtet fik · en hastig lighed med garn, der brister
· - en lodret stribe, en tråd , der spra:ngt · forbinder jorden med solens gnister 0. J. Riisberg J ensen (13).
Hav0rnen sej ler frem · over dybet imod sit hjem.
· Med na:bbet gennem luften sin lige vej den ska:rer, · slår den med hvalte vinger, og den bruser og
den ba:rer. · De sort og hvide slagfjer l0ftes og
sammenfojes, • de sa:nkes og de skilles, i spa:ndig
kraft de b0jes Valdemar R0rdam (14).
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