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Ankomst 
 

I Hyrdevangen står   En tænder en smøg, 
biler ganske tæt.   Ser skolens silhuet- 
Der cykelklokke-klemtes   som står lidt murstens-tung 
der rystes på hænder.   I morgenkøligheden. 

 
En letter på sin hat.   Måske den virker mindre? 
En anden har kasket.   Lidt falmet?  Skoletræt? 
Nu mødes man igen.   Som efterslægten 
Man er blandt venner   kontra evigheden. 

 
Grundlæggerne 

 
De sad med piber omkring et bord. 

En lagde vægten 
på det, som fulgte, når de var borte, 

På efterslægten. 
 

Hvis der sku være et håb for landet, 
så måtte skolen 

slå døren op til den vide verden 
og modtage solen. 

 
Så måtte dansk være hovedsproget, 

som der blev talt i. 
Latin og oldgræsk var mere noget, 

som børnene blev kvalt i. 
 

Så drak man kaffe og der kom punch ind. 
Og stærke sager 

blev sagt om frihed, mens lyset brændte 
i nattens stager! 

 
Da de brød op og gik hvert til sit 

gennem morgengrået, 
var Efterslægten det sædekorn, som 

de havde sået. 
 



Det korn har vokset sig større sidenhen. 
Vi står parate 

og takker to hundrede år tilbage 
i vor kantate. 

Skolens rolle 

KOR 

Skole, skole, hvad er en skole? 

Lære, lære, hvad skal man lære? 

Kundskab, kundskab, 
hvad tjener kundskab? 

Indblik, indblik i kunstens rige? 

Forme, forme, skal skolen forme? 

RECITATION 

Hvad er en skole? 
En lille verden? 
Et termometer 
for tidens kulde 
og tidens varme- 
hvad skal der ske der? 

Hvad skal man lære 
hvis man skal blive 
et rigtigt menske? 
Fysikkens love? 
de danske krige 
imod de svenske? 

Hvortil skal kundskaben 
de kan gi os 
mon rigtigt tjene? 
Ska vi bekræfte 
så de ka li os 
og være pæne? 

Skal vores indblik 
i poesiens 
og kunstens rige 
så følger ude 
i samfundslivet 
skal kunsten stige? 

Skal skolen forme 
en fremtid tegnet 
med nutidshænder? 
Eller skal fremtiden 
vær’ sin egen 
og vise tænder? 

Skole, skole, hvad er en skole, etc. 



Efterslægts blues 

Jeg vågned op i morges da klokken den var ni 
Jeg vågned op i morges da klokken den var ni 

så lå jeg lidt og tænkte 
nu er den første time vist forbi 

Jeg lagde mig om på siden til klokken den blev ti 
Jeg lagde mig om på siden til klokken den blev ti 

så lå jeg lidt og tænkte 
nu har de andre li’straks fri 

Jeg kunne stadig mærke de gode kræfter slås 
Jeg kunne stadig mærke de gode kræfter slås 

Til trøst: det gælder efterslægten 
mer end det gælder os. 

Ideerne 

I dag, da vi hylder kritik i besvarelsen 
dræbes kritikken tit af besparelsen. 

Vi taler om åbenhed, indsigt og viden, 
men gir karakterer og skamroser fliden. 

Vi skilter med kærlighed, satser på renten, 
til skade for skolen og for studenten. 

Den nyfigenhed, som er livs-forudsætning 
dør ud, når det hele går til forretning. 

Hvis ikke vi klart siger nej til tendensen, 
så bliver det de andre, som trækker grænsen. 

Vi bør ikke tie og miste respekten 
til skade for os og for Efterslægten. 

VI BØR IKKE TIE OG MISTE RESPEKTEN 
TIL SKADE FOR OS OG FOR EFTERSLÆGTEN. 
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