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I. 
 

Var de ej alle Sole, 
fik deres Gerning dog Vægt, 

de Mænd af vor Holbergs Skole, 
der grunded’ vor ”Efterslægt”. 
Tode, Thaarup, Rahbek, Storm, 

de gav Tidens Tanker Form, 
Fremgangstanker, Skoletanker, 
og bag dem et Hjerte banker. 

 
Haardt maatte Tiden trælle 

under Latinens Aag, 
Dansken i Kraft og Vælde 

end var et ufødt Sprog. 
Under Parykken dog Tanker gror, 

Lidenskaber, der ej fandt Ord, 
førend Adam hin Unge 

lærte vort Maal at sjunge. 
 

Ogsaa ham har du huset, 
Sagnrige ”Efterslægt”, 

Her har hans Ungdom bruset, 
Løftet sin Vinge kækt. 

Ny Tid rækker den svundne Haand, 
Saadan genfødes Danmarks Aand, 

Og i de gamles Skole 
Tændes de nye Sole. 

 

II. 
 

Blaanen, Blaanen fra Sund og Bælt 
og Bølgens vuggende Sang – 

her ligger lavt under Skyens Telt 
de Danskes græsgrønne Vang. 
Saa har den ligget i tusind Aar, 

hærget og bjerget i skiftende Kaar, 
aldrig Manden sit Mærke sveg 
Ynglingen agted sit Liv en Leg, 



Sejlene hejste de, Lurerne klang – 
Danmark, Danmark var stort engang. 

 
Endnu blaaner den blanke Sø 

og glider syngende hen, 
end vel rider sig under Ø 

saa mangen en sorgløs Svend. 
Kan hænde, han sadler sin Hest en Dag 

til et større Ridt for en større Sag, 
da rejses atter det sjunkne Mod, 

Sønnerne staar, som Fædrene stod, 
en Efterslægt hilser det stigende Gry – 
Danmark, Danmark bli’r stort paany. 

 
III. 

 
Saa rinder Timer og Dage 
og bliver til Uger og Aar, 
og mens vi stirrer tilbage, 

Tiderne fremad gaar, 
en aldrig standsende Bølgegang 

af Slægters Fodtrin og Slægters Sang; 
se at komme med dem i Takt, 

glem kun dit eget og vind dig Magt 
af Tidens rullende Bølge 
i Slægternes større Følge. 

 
Han, som kan Bølgen styre, 

han siddet ved Tidens Strøm, 
han strenger sin Verdenslyre 
af hver lille Menneskedrøm. 

Haab er i alt, hvad Gud har skabt, 
i Livets Verden gaar intet tabt. 

Hvert lille rullende Korn af Sand 
hjælper at fæstne Fremtidens Land, 

det Land bag de høje Bjærge, 
som ingen Vinter skal hærge. 
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