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Hans Jensen  
Af malermester Jørgen Hansen  

Fra Esbjerg Avis 27. Marts 1905  

Jeg husker ham som dreng.  Fregnet med hvidgult hår. Altid kunne man finde ham alene 

bag grøftevolde og skure, i moser og enge. Enten lå han på maven i græsset og jagede 

småkryb i Møllebækken, eller også lavede han småstier for indfangede skarnbasser og 

træbukke. Han vidste hvor mosebremserne havde deres reder, hvor man fangede de 

største hundestejler og hvor guldsmedene holdt til. – I forårstiden var det en æressag for 

os drenge at kunne opgive det største antal fuglereder. Hans Jensen kunne påvise reder i 

hundredevis; bag tjørnebuske i de lange gyder, der grenede sig ud fra byen mod skovha-

ver og udmarker; i de næsten ufremkommelige stier mellem tørvegrave og på småøer i de 

bundløse sumpe fandt han høgereder. Det var noget meget imponerende, når man kunne 

opdage en sådan. Der var og reder fra vildænder, rørfugle, rødkælke og musvitter, men de 

sidste havde vi en vis respekt for. Musvitten bygger nemlig i den hule krone af gamle pile-

træer og der holdt snogene til, så ingen fordristede sig til at stikke hånden derind.  

Al den tid, der var tilovers fra skolen, tilbragte Hans Jensen ude i Rogyden med pasning af 

sin faders ko. Han byggede miniature vandmøller ved bækken og mure og slotte med ha-

veanlæg i lergravene. Det var rene vidundere for os kammerater, der aflagde ham besøg i 

hans ensomhed.  

Hans Jensen var lille og spinkel af vækst og af den grund kom han ikke ud at tjene, da han 

blev konfirmeret, men blev anbragt i lære ved byens væver. Så sad han indenfor et lavt 

vindue i 4 år og raslede på en gammel ormstukken væv. Det kedede ham, men hans livs-

bane var nu engang afstukken. Hans eneste adspredelse var en hær af sangfugle, der 

hang i bure på væggene. Jo stærkere væven klaprede, jo højere sang fuglene. Men de 

kunne mere end det. Stillidser, som han havde fanget, havde han ved at dressere dem i 

årevis og med en engletålmodighed fået til at udføre de mest bizarre kunststykker. En 

hund var cirkusartist og løb rundt på gulvet medens en fugl sad på dens ryg. Når hunden 

gik på bagbenene, fløj fuglen op på dens næse. Hans havde fugle, der kunne marchere 

som soldater i geled. Hans kunne lukke vinduet op og kaste dem ud i luften som en sten. 

Og så fløj de op over huset og ind ad vinduet til gården. De kunne spille matroser ombord 

på et lille skib og hive et træanker op. Han kunne om søndagen drive op i byen med et par 

fugle på skulderen, som imellem slog et slag højt op i luften, men stadig kom tilbage. En 

omrejsende cirkusdirektør bød ham engang 20 kr. for en sådan dresseret stillids, men 

handlen gik ikke i orden begrundet på, at det kun var Hans Jensen, der kunne fremføre 

dyret.  
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Da han blev svend fik han overladt en stue i fadrens hus til værksted, men det gik straks 

op for ham, at det at sidde hele sin levetid på sådan en gammel væv, hvis konstruktion var 

mindst 500 år gammel, ikke kunne blive til andet end 75 øre om dagen, og så skulle han 

endda arbejde mindst 14 á 16 timer i døgnet. Så lagde han ud som opfinder. I 2 år sled 

han med at bygge en maskinvæv til husbrug, der kunne konkurrere med fabrikkerne. Og 

det lykkedes. En skønne dag sad Hans Jensen med hænderne i lommen og fløjtede mens 

væven arbejdede så det susede i hjul og fløjskytte. Den kunne arbejde for 10 mand og så 

fløj skytten aldrig ud gennem ruderne, som på de gamle væve. En snedker i byen lavede 

en konstruktionstegning af den, som blev indsendt til Patentkontoret i København, og så 

fik Hans patent på den og gav sig til at fabrikere maskinvæve. Hans Jensen og hans fader 

arbejdede nemlig i træ og jern så godt som nogen faglært håndværker. Bestillingerne ind-

løb i mængde. En tid gik det godt, men så gik fabrikationen i stå.  

Hans Jensen var imidlertid blevet sognets bikonge, hele haven myldrede af bier. Hans 

havde bierne i rationel drift med udslyngningsmaskine og foderkager, og skrev til Italien 

efter dronninger. Hele huset svømmede med honning. Næst efter gik han op i stort mo-

derne hønsehold og kaninstutteri. Hans forretning begyndte at blive lidt alsidig, og den 

voksede ham over ørene. Så en dag pakkede han sin kiste og drog på højskole. Da folk 

spurgte ham, hvordan det kunne være, at han forlod det hele, sagde han, at han havde så 

mange bestillinger på væve, så han ikke kunne blive færdig med dem.  Derfor så han in-

gen anden udvej end at rejse væk fra det hele. Bier, høns og kaniner overlod han sin fader 

til pasning.  

Der gik nu mange år. Jeg var ikke hjemme, og hele hans vandel og færden gled fra mig.  

Men så sidste sommer, da jeg sidder og sludrer med min gamle mor om mine skolekam-

merater spørger jeg: Men sig mig engang, hvad er det blevet til med Hans Jensen. Og fik 

jeg et kort grundrids af hans hele mærkelige livsførelse. Han var løbet væk fra hele hans 

vævehistorie og nu bor han ude i Skovhaverne sammen med en hel mængde grise, kalve, 

kvier, høns og bier. Men han havde da "et godt tav" på at få noget ud af det. Og så fortalte 

mor en højst mærkelig grisehistorie. Hans Jensen var nede i byen hos en gårdmand, der 

havde en so som fik elleve grise. Soen døde under barslen, og dermed var afkommet viet 

til undergang, fordi det var umuligt at holde liv i de moderløse. Men Hans Jensen løb hjem 

med dem i en sæk, dæggede og plejede dem, så de alle beholdt livet, og Hans Jensen blev 

130 kr. rigere.  

Nu fik jeg en ustyrlig lyst til at se Hans Jensens menageri ude i Skovhaverne.  

Der må jeg indflette en bemærkning om danske Skovhaver, da slige haver ikke er kendt 

her i Jylland. Til enhver fynsk gård hørte der uafvigelig et areal skov, og det havde hørt 

dertil i umindelige tider. Her voksede alt nyttetræ, der var pil, der benyttedes til skovle og 
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truge, ask til plejle, tøjrstager, river, mejetøj, vogntræ og meget andet, benved og ærretræ 

til skeer og sleve, hasselbuskenes stænger til stayer i bundgærder, elletræ til pumper og 

træsko, desuden tjørn, slåenbuske og røn til risbrænde, vidier til kurvefletning og koste. I 

midten lå i læ for alle vinde, humlehaven med kartoffelrækker mellem stængerne. Sådan 

en skovhave var næsten et lille idylisk stykke nordisk urskov, som nu desværre forsvinder. 

Alt hvad der endnu hører ind under idyl og malerisk skønhed, skal vor fremadskridende, 

lovpriste tidsalder uden skånsel lægge øde. Udviklingen fører det med sig, og den er der 

ingen der kan stå for. Al husflid hører op. Bondens avlsredskaber leveres fra fabriker. De 

gode gamle bundgærder fortrænges af pigtrådshegn. Træsko af franske lædertræsko. 

Plejler af tærskemaskiner. Bryggeren leverer bayersk og hvidtøl ud på landet. Humleha-

verne forsvinder.  Skovhaverne bliver overflødige og værdiløse; væk med skidtet.  


