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Jens Jensen. 

Jens Jensen, 27.8.1867-4.3.1930, husmandsleder. Født i Hostruphuse ved Hobro, død i Als Brohuse, 

begravet i Als. J. voksede op i et fattigt hjem, og kun syv år gammel måtte han ud at tjene som 

vogterdreng. I fjortenårsalderen kom han til en gartner i Hobro, og her søgte han at bøde på sine 

mangelfulde skolekundskaber, dels ved at gå på teknisk skole, dels ved læsning i fritiden. Ved sit 

giftermål overtog han et lille hus med to en halv ha mager jord i Vindblæs bakker syd for Mariager 

fjord og gik samtidig på dagleje på herregården Trudsholm. Efter ni års forløb flyttede han til et 

husmandssted i Als Brohuse på den anden side af fjorden. Her arbejdede han ihærdigt, hjulpet af sin 

dygtige hustru, på at gøre ejendommen til et mønsterbrug og blev på samme tid grebet af det 

vågnende husmandsrøre. Efter århundredskiftet gav han sig til at holde møder for bevægelsen og 

blev kendt som en glimrende taler. Han var dengang ivrig socialdemokrat, men omkring 1905 fik 

han fat på Henry Georges skrifter og blev fra nu af en utrættelig forkæmper for grundskyldstanken. 

Hans nye standpunkt kostede ham formandshvervet i den stedlige husmandsforening, men i 

husmandsbevægelsen vedblev han at stå i forreste række. Han var med til at stifte Ålborg amts 

udstykningsforening 1909, var formand i en årrække og var drivkraften i den store og lykkeligt 

gennemførte udstykning af herregården Store Restrup og hovedbygningens omdannelse til nordjysk 

husmandsskole. Han arbejdede ivrigt for dannelsen af Husmandshypotekforeningen (1909) og 

valgtes 1916 til dens landbrugskyndige direktør. Også i afholds- og andelsbevægelsen var han aktiv. 

Jens Jensen var den selvgjorte mand som ved ihærdigt studium havde tilegnet sig viden og vidsyn. 

Som taler var han klar og logisk. I ordskifte kunne han være skarp, hans fasttømrede gensvar ramte 

i pletten. Hans blik og miner kunne synes kolde, men under den kølige overflade skjulte sig et 

varmt, medfølende sind. Han var en retlinet karakter med en stærk retsfølelse og levende tro på sine 

ideers sejr og blev fra alle sider regnet for en af den jyske husmandsbevægelses bedste og mest 

klartseende mænd. 

Jens Jensen døde på tragisk vis i 1930. Han blev fundet i en grøft ude ved skoven ikke langt fra 

hjemmet i Brohusene. Man ved ikke om han faldt i grøften og druknede eller om han fik et 

hjerteanfald. 

 

Familie 

Forældre: arbejdsmand Christian J. (1830–67) og Ane Marie Bollesen Rosenkilde (1828–1903). 

Gift 13.12.1888 i Als ved Hadsund med Nielsine Pedersen, født 18.6.1865 i Helberskov, Als Sogn, 

død 23.9.1933 i Skelund, datter af landmand Peder Christian Pedersen, senere Knudsen (1834–

1924) og Ane Kirstine Thygesen (1844–1923). 

 

1931 afsløredes i Als bakker et mindesmærke for Jens Jensen i form af en bronzebuste på 

granitsokkel. 

Busten er skabt af smed Andreas Pedersen (f. 23.7.1866 - d. 27.1.1953). 
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