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Franks Tranekær
Livet og landskabet i og omkring Tranekær har 
bidraget vitalt til Frank Jægers forfatterskab, da han 
boede her fra 1954 til 1970. Her fandt han arbejdsro 
til at skrive digte, radiospil, noveller og essays og til at 
dyrke sin yndlingsbeskæftigelse, ”lågehængeriet”.

(1926-1977). I Frank Jægers omfattende forfatterskab 
er der både direkte og indirekte henvisninger til livet 
og landskabet på Langeland fra de 15 år, han boede i 
Tranekær. Han flyttede til øen fra Farum i 1954 sam-
men med sin hustru Kirsten og datteren Ene. 

Fra Frank Jægers tid på 
Langeland kan nævnes:  
 
Havkarlens sange (1956) 

Velkommen, vinter (1958)

Idylia (1967)

Du kan låne Frank 

Jægers værker på 

Langeland Bibliotek.

Ferieopholdet

Begyndelsen

Boligen

Landskabet

Inspirationen

Om værkerne 
Velkommen, Vinter (1958) er en essaysamling, som 
Frank Jæger blev tildelt litteraturprisen De Gyldne 
Laurbær for. 

Idylia fra 1967 er Frank Jægers sidste digtsamling og 
et hovedværk i forfatterskabet. Den sarkastisk døbte 
digtsamling afspejler forfatterens personlige krise, 
der var baggrunden for Jægers afsked med Lange-
land, hvortil han var flyttet i 1954.

”Den langelandske 
måne ... den havde 
øens tone”  
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Fodspor
Følg Frank Jægers fodspor 
gennem Tranekær.  
Du kommer til at besøge 
disse steder: 

Følg Frank Jægers fodspor 
gennem Tranekær. Brug 
kortet på bagsiden eller find 
en digital version på 
langeland.dk/litteratur

Følg Franks fodspor
Litteratur i Landskabet tager dig med i Frank Jæ-
gers Langelandske fodspor i Tranekær og tager dig 
med på en rejse gennem hans forfatterskab. 
 
Du vælger selv, om du vil lytte til fortællingerne om 
Frank Jæger i ét stræk. Eller om du vil høre 
podcasten, mens du går turen i Tranekær.
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FRANK JÆGER RUTEN
Parkér ved Galaksen, Slotsgade 91c, 5953 Trane-
kær. Her finder du første stop i fortællingen. 
 
Kryds over Slotsgade, til fods, til Tranekær 
Slotskro, den gulkalkede bindingsværksbygning. 

Fortsæt mod syd ad Slotsallén og stop overfor 
slotsgade 65, den gamle lægebolig, hvor Frank 
Jæger boede. 

Fortsæt mod syd, kryds over vejen og drej ned af 
Aasøvej.  
 
Følg Aasøvej mod højre og begiv dig ned ad  
Lammehavealléen. Nu er du tilbage hvor du 
startede. 
 

Mange berømte, danske forfattere har haft 
tilknytning til Langeland, lige fra guldaldertiden 
og til i dag. Forfatterne er inspireret af naturen, 
historien og livet på Langeland. Nogle har boet 
på Langeland. Andre er kommet på besøg.  

”Litteraturen i landskabet” sætter fokus på tre 
udvalgte forfattere med tilknytning til Lange-
land: Frank Jæger, Vagn Lundbye og Merete 
Pryds Helle. 

Til hver af de tre forfatter er der tilknyttet gåtur. 
Du vælger selv, om du vil lytte til fortællingerne, 
der er knyttet til den specifikke forfatter, i ét 
stræk. Eller om du vil høre podcasten, mens du 
går turen i forfatterens fodspor.  
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Projektet er støttet af midler fra: Projektet er skabt af:

Andre gode 
oplevelser
Medicinhaverne - en 
medicinbotanisk have 

TICKON - slotspark med 
Land Art

Besøgsbigården

Tranekær Slot

Find mere på  
www.langeland.dk

Lyt med her
Lyt til podcastet: Litteratur i Landskabet - Frank 
Jæger og følg kortet.

Du finder podcastet der hvor du lytter til dine pod-
cast eller på langeland.dk/litteratur. 
Her finder du også to andre litterærere vandringer, 
Vagn Lundbye (Rudkøbing) og Folkets Skønhed 
(Østerskov/Tryggelev).


