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PROSA OG POESI 

En stor, blårygget fugl med krerb0lgernes soinim
mer ned over brystet (a); stormen generer ikke 
tå rnfalken ... [den] står i st0dene med spilede vin
ger, spejdende efter bytte. En b0jning med halsen 
og den hrever sig nogle alen; et kast med hovedet 
og den kommer jorden en smule nre rmere; et slag 
med vingerne og den skyder frem som fortes den 
af en usynlig hånd ... Nu vibrerer den igen, står i 
luften som en leget0jsdrage. Nu smrekker den vin
gerne ind til kroppen og strrekker fangerne fra sig 
til greb, skydende gennem luften som en pil (b) 
Svend Fleuron ( I). 

Han [vandrefalken] er luftens rappeste vinge - re
sterne af en adel, der åbent lader sig se mod him
melblået og kan hente alt ned, lige fra spurven til 
grågåsen Torben N ielsen (2). 
Fra [iagt]falkens 0jne lynede en ubrendig grum
hed, der i den grad beherskede fuglens ejendom
melige udtryk af rovlyst, at selv det jernblå nreb 
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syntes at krumme sig og slibes af dette diamant
hårde blik. Å, disse kongelige falke, de var som 
bevingede tanker, der lynende fo'r ud af jregerens 
blodt0rstige sjrel Sophus Michaelis (3). 
Gammeldanske dyrerim o. 1460(4): 

Jeg er den fugl , som kaldes en falk, 
i sand hed, jeg siger det her: 
hvo ej vil tale, han bliver en skalk 
eller skal I ide noget for rere. 
Vrer ej for bly, det er også [el] råd, 
da kan du stundom vinde, 
ellers bliver du til spot og hån 
o.s.v. 

Falken flyver så h0jt i sky, · vi! sig ej stjrele til no
gen by, · det er en krigsmands rere, · oprigtig og 
rerlig bruger sin magt · og altid holder sin rere i 
agt, · vi l han sig rerlig nrere H. Justesen R anch 
1630 (5). 
I folkevisen om ellekvinden, der vil vinde herr 
Magnus' kre rlighed: 

Jeg vi! give dig falken grå, 
den bedste, som flyver på kviste; 
var jeg en sk0n ridder som du, 
slig gave ville jeg ej miste (6). 

Affolkevisen »Den uforlignelige«: 

0jne hun havde som falken hin grå, 
de skin ner som lysende stjerne (7) 

Folkevisen »Den bortfl0jne falk« (8). 
Falken · er sprettet på bringen · hvidt mellem 
komma ved komma af m0rkt Magens Garde (9); 
et falkeskrig - · fuglen står som et svrevende kors 
· h0jt over vore hoveder Jo/is. Kirkegaard ( I 0). 
St. St. Blicher, Falken ( 11 ). 

LITTERATUR: ( I} a 222i 90; b 222b 88; (2) 628 

35; (3) 568b 13, 16; (4) 104 13; (5) 702 355; (6) 
28/ b 55f; (7) 242 2,87; (8) 144 20 1 f jf. 282; (9) 
267c 20; (10) 443b 38; (11) 69b 11. 

Redningskorpset Fa/cks bomll'rke. 
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