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Kor. 

 
Skabt af en Gud, hvis almægtige Aand 
pustede Formliv i Urtaagens Skygge, 
hvilte med Bjerge og Dale til Smykke 

Jorden, den unge, med Blomster i Haand. 
Stille den slumred, skønt mægtige Kræfter 

gæred i Dybet og higede efter 
atter at sprænge de nylagte Baand. 

Skøn som en Vaardag med løvfriske Skud 
svæved den morgenbedugget i Rummet. 
Havet i taktfaste Bølgeslag skummed, 
Solstraalen sendte den Hilsen og Bud. 

Bierne surred i Palmernes Kroner, 
Blomsten i Vellugt, og Fuglen i Toner 

sendte sin Tak og sin Lovsang mod Gud. 
 

Recitativ. 
 

Saa var, o Jord, din første Fødselsdag! 
Dog fattig var du, trods de rige Dale, 
der steg i Sollys palmesmykte frem. 
Du ejed Huler kun, men intet Hjem; 
du ejed Fuglesang, men ingen Tale 

lød fra din Urskovs tætte Sale. 
Du var kun et Naturlivs døde Gem, 

hvor samme Storme, samme Bølger, 
de samme Drifter og det samme Liv 
i samme Skifter på hverandre følger. 
Nej, intet Kald der lød og intet: Bliv! 

Alt blev kun ved at være som det fødtes, 
at leve til en Dag dets Liv forødtes 

og svandt i Mulmet uden mindste Spor. 
Ja, fattig var du dengang Moder Jord! 
Dog Tidens Fylde kom: Et Skaberord 

bød Aanden, klædt i Støv, til dig som Gæst – 
det var, o Jord, din anden Fødselsfest! 

 
 
 
 



Solo. 
 

Thi Aanden fik vækst som en Drue, 
der huser den gyldne Vin. 
Saa lidet monne den due 
forgemt i Skal og Skrin. 

Den kræver Sollys og Varme, 
den fordrer Pleje og Røgt 

af Skolens skærmende Arme, 
af Lærerens Snille og Kløgt. 

 
Det kendte I, henfarne Fædre, 

som grunded vor gamle Gaard! 
Ej bedre Lov kan Jer hædre, 

end disse hundrede Aar, 
der saa Eders Hæderskrans prøves 

af Tidens lutrende Hav, 
og saa den blomstre og løves 
som Roserne over Jer Grav. 

 
Hil være dig, daadrige Tode! 
Hil Riber, Thaarup og Storm, 

som, trods al Fremmedlands Mode, 
dog støbte i egen Form. 

Som, medens Frihedstyranner 
slog Saar, der ilde blev lægt, 
gav Frihedens sande Banner 

i Haand paa den kommende Slægt. 
 

I hviler nu mellem de døde, 
Jer Grav kun søges af faa, 
men her I dog giver Møde 
og tager i Favn de smaa. 

Hvad Skjaldenes Adam har skrevet 
om Storm, hans Lærer og Ven, 

for Efterslægten er blevet 
en Saga, som aldrig dør hen. 

 
 

Kor. 
 

Der sænkes i Tidens rullende Strøm 
til Dødens Daab 

saa mangen en Gerning, saa mangen en Drøm, 
og saa mangent et Haab. 

Lad synke, lad svinde, lad visne som Siv! – 
Hvad Aanden har skabt, har det eviges Liv, 

som Egen det lever og løves. 



Du voksede op af et lidet Frø 
vor Skoles Gaard! 

Men fik dog den Skæbne, du skal ej dø 
i de rullende Aar. 

Har hundred i Dag du paa Skuldrene lagt, 
du staar som en Eg i din fejreste Pragt, 

som Egen du leve og løves! 
 
 

*** 
 

Kor. 
 

Og nu til Eder, I unge, 
skal lyde et Alvorsord: 

Glem aldrig den danske Tunge, 
glem aldrig Jer Fædrenejord! 
Kan end den tykkes hel ringe, 
og halvvejs i Fjendens Vold, 
glem aldrig, at Løver springe 

i Danmarks Hjerteskjold. 
 

Der lyder netop i vor Tid 
en Dødens Røst overalt; 

thi mindes I Danmarks Fortid, 
hvor Fjenden aldrig blev talt. 
Hvor støt man rykked i Lejren 

og frejdigt tænkte som saa: 
Gud raader ene for Sejren, 

staar mange end mod de faa. 
 

Husk paa, at Fremtidens Gerning 
Just hører Jer unge til! 

Maaske I ruller den Terning, 
hvor Danmarks Liv staar paa Spil! 

Gaa derfor ad Livets Veje, 
gaa frem med Alvor og Vægt, 

saa faar vel Danmark i Eje 
en frelsende Efterslægt. 
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