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ELEVBLAD FOR DEN UDVIDEDE HØJSKOLE I HASLEV

Glem ikke al forny jeres undren . . .
Indenfor dansk litteratur sker der i disse år

virkelig at blive glad i selskab med denne dig

overraskende ting. Et kuld af unge talentfulde
digtere er trådt frem på parnasset. Enhver,
der har en smule interesse for dansk sprog og
kultur, har god grund til at glæde sig og lov
til at være stolt.

ter, der kan indlede et digt „med et hjerte ømt
af glæde“ og forme disse lykkelige linier:

I det følgende skal omtales en af de unge

Inderst i min tanke sidder
glæden som et barn med hvide tænder . . .

digtere, der i en alder af 25 år har nået at

Hans sprog har et stærkt personligt præg;
der er noget oprindeligt og karskt over det.

skabe en velfortjent opmærksomhed om sit

Skal der endelig tales om påvirkning her, må

navn. Det er lyrikeren Frank Jæger. Med sine
tre digtsamlinger, en poetisk roman og i dette
forår en samling eventyr, har han været med
til at knuse myten om den moderne litteraturs

Kingo og Ambrosius Stub være navnene.

utilnærmelighed, uden af den grund at skele
til populariteten. Snarere tværtimod. På en
sjælden sund måde mærker man hos ham en

kunstnerisk suverænitet. „Ingen skal med min
gode vilje få mig puttet ned i en flaske som en
anden ånd“, bemærkede han engang sarka
stisk.
På spørgsmålet om, hvad han vil med sin
digtning, har han i en radioudsendelse selv
givet svaret: „Jeg vil gerne have lov til at
more, være glad, og når jeg er det, måske gøre

et par stykker mere glade“. Og man oplever

Frank Jæger står som en fornyer af natur
poesien. F. eks. i dette vintereksteriør:
„Jorden i min have er forsvundet
under sneen, sover eller
lever som en død et sted langt borte.
Alt er hvidt og brune
træer. Kun i min kålgård er der
grønne øer i sneen“.
Det er ikke de elegiske klange, der slås an
af denne digter, som hos f. eks. Ole Wivel,
Erik Knudsen, Grethe Risbjerg Thomsen. Det
er hverken verdenssituationen, hjemlige (mo
ralske, sociale o. s. v.) problemer, der domi
nerer hos Frank Jæger, men den rene glæde
over bare at være til.

Statens pædagogiske Studiesamling
Kebenhavn

Side 2
„Vi breder vort eje ud på græsset
som tak til den, der lod os leve . . .“

Et sted taler han om, „vi, -der har valgt det
lille liv“. Ög her må vist siges at være ramt

noget væsentlig. Der er mange mennesker, der
har valgt et større liv, end de magter at leve.
Man er blevet så forjaget, at man ikke får tid
at leve. En uholdbar tilstand, der måske i
ganske særlig grad gælder byen med dens fart
og teknik, der truer med at dræbe menneskets

sjæl. Man forstår digteren, når han tager os
umærkeligt i hånden og udbryder: „Men

dette vil jeg sige til jer: glem ikke at forny

jeres undren!“
Frank Jæger, der er indfødt københavner, er
flygtet ud på landet, til det yndige Nordsjæl
land. Han har bosat sig i Farum, der før har
talt digtere blandt sine indbyggere. H. V.
Kålund boede nogle år her, det samme gælder
salmedigteren Boye. Byen er næsten blevet
ham en pestilens. Enkelte steder er der' måske
endda tilløb til angst:
„hvordan turde vi i byen sætte
panden mod ruden og se ud?“

Det er ude i naturen miraklerne sker —

her måtte han være med, her måtte han bo.
„Her gror alting af sig selv og i mag,
her skyder underet op mellem vore tæer . .
Alt hvad han oplever herude overvælder hans
rige sind, så det flyder over med varme vers:
Hvordan kunne vi i byen vide,
at hylden dufter så vildt?
Hvem af os troede på nattergalen,
som synger bag et åbent vindu?

H.u.H.
Hans emner er. vel egentlig ikke nye, men
det som andre har skrevet om før ham, bliver
nu besunget på en ny måde. Man overgiver,

sig, ja, føler sig overrumplet. .

.

;

„Ser jeg ud i verden, ler alt i mig,
for derude trækker solen stadig
rundt med sin måneballon“.
Også linier som disse ånder af glæde og
undren:

„ . . . men i hele denne nat hænger
på alle træer regnens rige frugter.“

Et digt som „Forårs overflod“ havde man
gerne citeret i sin helhed. I det er der læge
dom så det forslår. Det kan være helt åre
strupsk i tonen, men er typisk Frank Jægersk.
Sådan er han, når han i sin rige gavmildhed
lader poesiens svale kilde risle gennem læse

rens sind:
O rigelige svimmelhed, som griber den,
der vandrer ud at se sin elskede igen,. .
to vinger på hans ryg, ti på hans rappe hæl,
ethundredmillioner på hans glade sjæl,
og i hans hat en herligt vinkende viol,
og i hans blik den stærke, mærkelige sol.
. . . derude sidder smuk min elskede og ler
med milde læber mod de undere, der sker:
af græsset stiger to beruste lærker op . . .

Noget nær det enestående og uovertrufne
er hvad Jæger har præsteret i „Forårssuiten
til Ene“. (Det bemærkes at Ene er et navn,
nemlig på digterens halvanden år unge dat
ter). Det er en cyklus bestående af syv digte,
der er gennemåndet af fryd og glæde over
barnet. Men ikke det alene, Hvor i dansk

H.u.H.
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poesi er fundet noget mere genialt, et mere
dristigt emne behandlet, så resultatet er blevet

og eventyr, men der er tillige meget andet:
legende myte, barok fabulering, primitiv

stor og hjertegribende kunst?

mediteren; der er mindst af alt naturalisme

Kimer ikke byens klokker
for at forkynde, at du er kommet?
Du som end ikke kan fylde vuggen ud,
du opfylder vore stuer.
Vore tanker flyver fra os og slår ned
som spurve, på dit hovedgærde.
Vi bærer på den største glæde,
vore hjerter vokser ud i alle lemmer . . .
Du har fordoblet vore levedage
og legende fyldt dem med ukendt fryd.

og realisme, mest af alt poesi og eventyr, om
hvilke H. C. Andersen siger i „Lygtemæn-

dene“, at de er to alen af eet stykke. Roma
nen hedder „Iners“, der også er navnet på
bogens hovedperson. Det er latin og siges at
betyde noget hen i retning af døgenigt. Den
ne Iners er på vandring gennem livet og mø

der på sin vej de mest originale skabninger
med de mest besynderlige navne. Komposition

Barnet er også emnet i et større prosadigt,
der er skrevet som tekst til bogen „Tune“, der
indeholdet ca. 40 henrivende tegninger af den

er der ikke meget af. Det samme gælder even
tyrene, som han selv kalder noveller, men med
bogens titel er kaldt „Hverdagshistorier“. Her
optræder yderligere hekse og trolde, landsty-

ligeså talentfulde unge tegner Ib Spang Olsen.
Her er igen undfangelsen sket ved den store

. gersker og tilsyneladende ganske almindelige
mennesker, der er udstyret med magiske og

genialitet. Det er livet fra vugge til kravle

andre mærkelige evner, kirketårne, der flyver

gård'genoplevet i erindringen. En. smagsprøve 'gennem luften tværs over Furesøen o. s. v.
må hidsættes: „På en lumpen måde lærte
man mig at bruge mine bevægelige og nyttig

i dur og mol. Et par vers sat op som prosa
giver egentlig stilen: „En nisse i mit loftsrum,

ste lemmer. Mere pænt, kom jeg. i forbindelse
med mit legemes fjernere egne. O mit første
møde med mine ukendte tæer . . . Älledyder,

tre engle på mit tag, helhesten banker på min
dør hver evig søgnedag. En elefant på himlen,
to drager og en trold, forbi min låge vandrer

som verden har hørt tale om, blev med me

Zeus med røverne fra Rold“.

sters ånde blæst ind gennem min næse; de

Fra en så eksperimenterende digters esse

ånder herinde endnu . . . Jeg skal skænke mor
og far megen lykke og blive deres sande glæde,

lurer selv sagt faren for slagger, men enten er
de der ikke, eller også er man under læsningen
bleven så betaget, at man ikke ænser dem.
Efter endt læsning, og hver gang man vender
tilbage til Frank Jægers bøger, og det gør
man ofte, så er indtrykket altid det samme:
her er et menneske med et varmt hjerte og et
rigt sind, der gerne deler sin rigdom med
andre. Her er en digter med frodig talent, der

vær vis på det. Når jeg. sover, ligger dér et
lag af guld på mine øjne“.
I indledningen til denne artikel anføres, at
der fra Frank Jægérs hånd også foreligger
en roman og en samling eventyr. Det er nok
knapt helt rigtig — hvad genrebetegnelsen

angår. Der er i de to nævnte bøger både poesi
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H.u.H.

gennem sin eventyrlige poesi har tryllebundet
os og hvisket os i øret: glem ikke at forny jeres
undren!
Joh s. Kirkegård.

P. S. Af Frank Jægers bøger fås i enhver

boghandel: „Iners“ —- „Hverdagshistorier“ —
„Samlede digte 1948—50“ (indeholdende
„Dydige digte“ — „Morgenens trompet“ —
„De fem årstider“, der alle er udsolgt) samt
„Tune“ med tekst af Frank Jæger.

ELEVFESTEN 1951
Det blev festlige dage under strålende sol!
Kun mens pastor Mølgård talte og lige før
gymnastikopvisningen truede det lidt med
regn, men det blev heldigvis ikke til noget. Vi
havde på grund af de dyrere togbilletter og
den skærpede pengesituation ventet mindre
tilslutning end de sidste års rekordtal. Men
der blev alligevel en meget stor flok, så gen
synsglæden var stor og humøret højt.

Vi siger tak til alle, der kom og sluttede op
om skolen og dens gerning. Det var en glæde
også at se så mange af holdene fra tyverne
og trediverne. Gid der altid må være een flok
af gamle elever, der samles om vor skole.
Som altid kom der en del telegrammer og
hilsener fra alle egne af landet — og fra ud
landet. Tak for hvert eneste af dem. Vi kan
ikke nævne dem alle, men hilsenen fra Dagmar
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Nina Swartz

Hanne Thygesen

og Immanuel Johansen (1921), Redvers,
Sask, Canada, som indeholdt 30 canadiske
dollars, må vi nok have lov til at sige en særlig
tak for. Vi husker dem fra elevstævnet sidste
o
ar.
Følgende hilsener nåede ikke frem og brin
ges derfor her:
Gudrun Blomgren til holdet 25, Else Egeris
til holdet 40—41, Alice Olsen til holdet 46,
Doris Nielsen til holdet 48, Helga Wegeberg
og Helga Simonsen til holdet 50—51.
Tak også for det bidrag, I lagde til skolens
opvaskemaskine; det blev en pæn Sum. Ho
vedgevinsten: Havemøblementet blev vundet
af Meta Nielsen (1950), som imidlertid skæn
kede det til skolen.
Af de øvrige gevinster er følgende ikke
blevet afhentet:
Den store røde lodseddel: 2 kg honning nr.
370. 1 keramikvase (grøn) 470. 1 bog (Den
danske Folkehøjskole) 441. 1 bog (Den dan
ske Folkehøjskole 71. 1 bog (Den danske Fol

kehøjskole) 40. 1 bibel 149. Sjælesorgen i
praksis 355. Vejen hjem 396.
Amerikansk lotteri: Blå serie: Glaserede
frugter nr. 85. Orange-serie: 1 dåse honning
nr. 7. Orange-serie: 1 plade chokolade nr. 69.
Send sedlen i et brev, så følger gevinsten
omgående.
Og så er det igen hverdag! Sommerpigerne
slider godt i det, og der er glæde over det dag
lige arbejde. Spejderhøjskolen er i god træning
og delingsførerne arbejder energisk under
gymnastiklærerinde Nina Swartz’s dygtige
ledelse. Vi er glade for, at hun nu er knyttet
fast til skolen.
Siden 1. september sidste år har hun taget
årskursus på Statens Lærerhøjskole i Køben
havn i dansk og litteratur. Professor Thomsen
og de øvrige lærere ved lærerhøjskolen har
givet hende gode vidnesbyrd, så i fremtiden
vil hun ikke blot udfolde sin energi i gymna
stiksalen, men også i andre fag.
Lærerinde, cand. mag. Vibeke Harder,
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pastor Bærentzens forlovede, vil også blive
knyttet til skolen i vinter, idet de to agter at
holde bryllup den 26. juli, hvorefter de tager
bopæl på skolen. Frk. Harders hovedfag er
dansk; i vinter skal hun læse til eksamen i sit
bifag fransk, men et par timer om ugen bliver
der måske tid til det. Vi håber i næste num
mer at kunne bringe et billede af brudeparret.
Bryllupsadresse: Valdemarsgade 4, Ringsted.
Gymnastiklærerinde Hanne Thygesen, som
har vikarieret for Nina Swartz siden 1. sep
tember 1950, og som udover gymnastiktimerne
har været os en stor hjælp i huset og på kon

H.u.H.
toret, skal giftes den 28. juli med mejerist
Aksel Larsen. Bryllupsadresse: GI. Kongevej,
Ikast. — Vi vil også her i bladet sige Hanne
tak for hendes gode sind, utrolige energi og
hjælpsomhed over for alle.
Vi ønsker begge brudepar hjerteligt til
lykke.
Den 3. juli rejste min kone til Bern til hen
des mors 70 års fødselsdag. Da det er sidste
år, Mette kan rejse på
billet og nu tilmed
skal til at lære tysk i 2. mellem i skolen, fik
hun lov til at tage med. Her er lidt tomt i
stuerne, men heldigvis varer det ikke så længe.
Johs. M.

„Desser?.“
Siden sidst har flere fremmede foredrags
holdere besøgt skolen: Søster Rigmor Hoppe
fra Diakonissestiftelsen, pastor Bøgh, Vemme
tofte, der fortalte om sin broder, Eli Bøghs
arbejde i Israel, fru Sig 'g Trier Hansen, for
fatteren Morten Korch, der fortalte et par
fynske historier, endvidere af frk. Inga Niel
sen fra Skovtofte, frk. Brostrøm, organist Lund
og pastor Toft, som malede et billede af St.
Georg og dragen i spejderhytten.

Gæster.
I det meste af juni har vi haft sekretær
Seligmann og hustru fra Carmelarbejdet bo
ende som gæster; da Seligmann selv er jøde,
får eleverne førstehåndskendskab til jøde
spørgsmålet; ind imellem indbinder han bø
ger til biblioteket.
Et festligt besøg havde vi den 10. juni af
Hammerum Herreds Hjemstavnsforening; de
inviterede vore elever fra samme herred til
Villa Galina. Samme dag kom ca. 80 fra Si
mon Peder sogn i København, og den 13. juni
havde vi besøg af ca. 30 norske diakoner.

H.u.H.
Den 15., 16. og 17. juni var 33 sydslesvigere
Sydslesvigsk Forenings gæster; da lærer Axel
Nielsen jo er primus motor i sydslesvigsk ar
bejde her, havde de fast tilhold på skolen, ogas
det var vi glade for. Eleverne deltog i en stor
fest i Præstelunden.
Set. Hans aften var byens ungdom vore
gæster. 4—500 samledes om Bærentzens taler
stol, H. G. Andersen-spil og et festligt bål.
Søndagen efter kom ca. 60 medlemmer fra
Kristelig Lytterforening i Esrum på udflugt
hertil, og endelig har vi haft besøg af 13 ame
rikanske studenter og et norsk sangkor på 75
medlemmer.
Den 26. havde vi officiel afskedsfest for
Zeuthen og Daisy.
Vore udflugter i juni måned gik til kolonien
Filadelfia og Fed.
Vigtigst er jo det daglige arbejde og det,
der sker i det skjulte, men det kan der ikke
skrives så meget om.
I. M.

2.-års holdet
har mi arbejdet i tre vintre med god tilslut
ning. Også til vinter er der indmeldt nogle,
men det er nu tid at tænke alvorligt over, om
De vil være med. Vi har ingen bibelskole med
længere kursus i Danmark, men H. u. H.s
menighedsafdeling og 2. års-holdet giver om
trent det samme som en bibelskole. Ved siden
af skolens lærerkræfter vil forskellige kendte
mænd holde en række foredrag. Pastor Chri
stian Bartholdy: „Om vækkelserne og deres
betydning“. Generalsekretær H. E. Wisløf,
Oslo, vil bo her nogle dage og holde foredrag.
Forstander Magelund vil have som emne
.for sine timer: 50 år efter vækkelsen, Johs.
åbenbaring 1-3. Lærerinde Nina Swartz vil
gennemgå Jakob Knudsens „Gæring og af
klaring“, pastor Ghr. Bærentzen vil gennem
gå Israels historie og profeten Esajas. Lærer
Nielsen gennemgår nordisk litteratur og lærer
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N. P. Petersen dansk litteratur. Endvidere vil
forst. Brondbjerg holde en|række foredrag.

Vinterholdet 40-41.
Hvor blev I af allesammen; vi gik her 7
enlige 10 års-jubilarer og tænkte på jer; men
vi sender jer alligevel en hjertelig hilsen og
håber at se jer alle om 5 år.

Martha og Henry med 2 piger.
Arne Nielsen, Holger Madsen, Raymond
Larsen, Anna Larsen, Ingefred Eriksen.
Tak for brevet, Holm.

En gala historie.
kom jeg til at lave med dagsordenen til elev
foreningens generalforsamling. Den var ind
sendt i rette tid til maj nummeret og var også
sat; men da nyt stof kom til, som skulle med,
tog jeg den ud og gemte den til juninummeret,
uden at tænke på, at det var vel sent.
Fejlen er altså alene min, og man bedes
und lede at skyde på formanden, der er gan
ske uskyldig i denne historie.
N. P. P.

Bryllup.
23. juni viedes i Lendum frk. Doris Engel
brecht, 48, til radiotekniker Nielsen, Lendum
pr. Sindal.
30. juni viedes i Nr. Lyngvig kirke frk. Kir
sten Muff, s. 49, til fiskeskipper Henry Chri
stensen, Hvide Sande.
Lørdag den 7. juli viedes i Vinderslev kirke
frk. Anne Lykke, 47-48, til seminarist Arne
Olesen, 47-48, 48-49.
Søndag den 15. juli viedes i Bedsted kirke
frk. Alice Olsen, 46, til malermester Kurt
Jensen, Slagelse.
26. juli vies i Ringsted kirke stud. mag.
Vibeke Harder til højskolelærer, pastor Chr.
Bærentzen, Haslev udv. Højskole.

H.u.H.
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28. juli vies i Ikast kirke frk. Hanne Thygesen, s. 50, til mejerist Axel Larsen, Ølstrup,
Lervang.
Søndag den 5. august vies i Dejbjerg kirke
frk. Irene Keseler til Germand, Thisted, 50-51.
Hjertelig til lykke!

1/2
21/2
27/2

„
»
»

20/3
31/3

„
„

Elevstævner.
Søndag den 26. august i Viborg.
Kl. 14,30 i Hans Tausens Hus: Foredrag v.
forstander Christensen, landbrugs
skolen.
Kl. 17,00 afslutning v. lærerne N. C. Borup,
højskolen, og Chr. Bærentzen,
H. u. H.
Hjertelig velkommen alle.
P. u. v.
C. Johansen.

Søndag den 26. august i Hjordkær.
Kl. 9,30 i kirken højmesse m. altergang ved
forstander Thorlø, højskolen, og
sognepræsten.
Kl. 12,00 middag på Missionshjemmet å
4,25 pro persona.
Kl. 14,00 velkomst på Missionshjemmet, der
efter taler lærer Aksel Nielsen,
H. u. H.
Kl. 15,15 fælles kaffebord, hilsener fra sko
lerne, frit samvær.
Kl. 19,30 taler lærer Munk, landbrugssko
len, afslutning ved forst. Thorlø.
Velkommen til Hjordkær. (D. U.-sang
bogen benyttes).
Indmeldelse til middag og kaffebord bedes
sendt til missionshjemmet Hjordkær, telefon
6641, inden 21. august 1951.
Med hilsen
Bestyrelsen.

GAVELISTE OG REGNSKAB
for gymnastiksalen.
3/1 1951 Jens Ibsen, Søllested... kr. 5,00
1/2 „ Indgået for kort .......... „ 3,00
1/2 „ Elisabeth Poulsen ........ „ 10,00

X ....................................
Anonym gave (V. M.)
Vandrem. „Centrum“
(1946) ..........................
Unævnt .........................
Nøglepenge (Vinteren
1950-51) .......................

„ 25,00
„ 50,00
„ 10,00
„ 10,00
„ 48,00

kr. 161,00
Indgået 1/4 1950-3/a 1951 ....... „ 650,00
Renter 1950-1951 ......................... „ 947,88
Gymnastiksalsfonden vokset med -----------(50-51) .............................. kr. 1758,88
Tidligere indkommet ................ „ 20.507,45

Gymnastiksalsfond pr. I/4 1951 kr.22.266,33

Haslevkredsen i København.
Søndag d. 12. august udflugt til Ancher Si
monsens planteskole, Amtstuegården, Hillerød.
Kl.. 10,00 i Frederiksborg slotskirke v. pa
stor E. Johansen
Kl. 13,00 Vi mødes i slotsgården og beser
slottet og museet.
Kl. 15,00 Afgang til Amtstuegården.
Kl. 16,00 Møde i haven v. lærer N. P.
Pedersen.
Kl. 1 8,00 Aftensmad - kaffe, medtag mad
pakke, brød og sukker. — Frit
samvær.
Tog fra København kl. 8,18 og 11,18.
Tog fra Hillerød kl. 20,09, 20,49 og 21,35.
Anmeld deltagelse til telf. Glostrup 1438.
Vel mødt alle.
P. k. v.

Emma Augustinus

Nyvalg.
Ved generalforsamlingen i elevforeningen valg
tes proprietær Henry Jørgensen, Troelstrupgård, Haslev 42-43 i stedet for frk. Anne D.
Jensen, Odense. Vi takker frk. Jensen for godt
og trofast arbejde for skolen og byder Henry
Jørgensen velkommen i elevforeningens besty
relse.
Udgivet af elevforeningen.
Ansvarshavende: N. P. Pedersen, Skolevej 6. Tlf. 596.
T orkiidsens bogtrykkeri v/ H. Nielsen, Hasiev.

