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Drigstrup Jagtforening har netop udnævnt  

Jens Ove Danielsen til Æresmedlem 
 

 

 
Jens Ove fortæller levende om sine mange gode oplevelser med jagt. 

 

Løs snak med Drigstrup Jagtforenings nyeste æresmedlem 
 

I forbindelse med Jens Oves udnævnelse til æresmedlem af Drigstrup Jagtforening fik vi en 

løs snak om Jens Oves ”jægerliv”. 

Magelige placeret i den gode armstol søger tankerne tilbage til Digenstrup ved 

Digenstrupstrand, hvor Jens Ove er født og opvokset. Jens Oves jagtlige karriere startede i 

9 – 10 års alderen, hvor byttet var gråspurve og våbnet en gammel luftbøsse.  
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Jens Ove mindes en jagt, hvor han med sin far og en setter gik langs skovkanten. Hunden 

tager stand for en fasan og Jens Ove får besked på at skyde den - helst i hovedet. Som sagt 

så gjort - fasanen blev ramt i hovedet – et flot skud på en afstand af ca. en halv meter, og 

der kom mange anerkendende kommentarer fra medjægerne – der i øvrigt bemærkede, at 

den var skudt i hovedet. 

Da Jens Ove blev 16 år gik han til 

sognefogeden og fik et jagttegn. 

Dengang gik man ikke til jagttegns 

undervisning og fik undervisning i 

vildtkending – ”det betød, at jeg en 

dag fik lov til at kysse en bekkasin i 

røven …”  

Luftbøssen blev skiftet ud med en 

kaliber 20 og herefter foregik jagten 

med faderen og dennes jagt-

kammerater, idet man ligesom i dag 

skulle gå på jagt med en voksen, indtil 

man blev 18 år.  

Der var meget jagt at gå på dengang – 

”vi var jo også mange om det …!” 

 

Jens Oves far var i øvrigt en ivrig jæger – der forstod at passe på vildtet. ”Når vi slog hø, 

gik der altid en fasanhøne til. Fatter tog herefter altid æggene med hjem til en dværghøne, 

der passede på kyllingerne – herefter blev de sat ud på jagten igen. I jagttiden fik vi også 

altid besked på, at vi ikke måtte skyde efter de fasaner, der fløj hjemover!”. 

 

Omkring 17 års alderen rejser Jens Ove ud og tjener på Allerupskovgård – her fik han andre 

interesser, og der gik nogle år, hvor der dog blev gået på jagt, men det var ikke jagt med 

gevær, der blev prioriteret… Efter en kort tur over Kringerup kom han til Kajrup, hvor han 

mødte Lis – hvorefter turen gik til militæret og landbrugsskolen. 

Således forsvinder der 6 år i jagtlivet og i en alder af 23 år genoptages interessen for jagt 

igen.  
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Jens Ove fortæller: 

”Fatter var næsten stoppet med at gå på jagt – men ikke Frede. I 1964 fandt vi et rådyr i 

renden ved Lille Viby, og så var interessen for dyrejagt vakt. En dag så vi et dyr gå langs 

hegnet. Jeg fik det trykket op til Frede, der skød det – men vi vidste jo ikke noget om det, 

så dyret blev ikke brækket – vi bar det hjem og lavede en aftale med en slagter, der hjalp 

os”.  

 

Jens Ove fik givet sin jagtiver videre 

til de to sønner Stig og Steen – der 

skete dog et uheld, der brat satte en 

stopper for det. ”Jeg husker, at vi gik 

på jagt i en skov – der lød et knald og 

kort efter blev jagten afblæst. Jeg gik 

ud på marken og fandt Steen liggende 

på jorden og han tog sig til hovedet. 

Steen var blevet ramt i øjet af et hagl 

– siden den dag gik de ikke på jagt – 

det kriblede dog stadig i mig – så jeg 

fortsatte med at gå på jagt”. 

Jens Ove har haft jagt flere steder bl.a. 

det vi kalder Gurlis Graner – ”der skød 

jeg min første buk” – efter en lille 

tænkepause lyder det fra Jens Ove – 

”dér har vi alligevel fået nogle bukke”. 

 

Jens Ove er foreningsmenneske om en hals og har gennem årene bestredet en del 

tillidsposter i forskellige foreninger, ligeledes har Jens Ove siddet i Kerteminde Byråd 

gennem 9 år. Det var derfor også naturligt, at melde sig ind i en jagtforening og det blev så, 

heldigvis, Drigstrup Jagtforening. Her har han været medlem siden 1959 – hvor han har 

fungeret som revisor i mange år.    
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Rævejagt har en særlig plads i Jens Oves jægerhjerte og i med at jagtforeningen – med 

Alfred Hansen som hovedmanden – satte gang i at få lavet en del rævegrave, er det en 

jagtform, der har fyldt meget i Jens Oves 

jægerliv. Ikke kun på den jagtlige side, også i 

hjemmet, hvor der gennem mange år har trisset 

ruhåret gravhunde rundt. Jens Ove læner sig 

tilbage i stolen og siger med et glimt i øjet: 

”mine gravhunde har jaget temmelig mange 

ræve ud gennem årene – selv har jeg været med 

til at skyde 16 ræve i foreningen”.  

”De første år med rævejagt skulle vi med 

djævlens vold og magt have ræven ud af 

graven – så der blev brugt rensebånd og andre 

redskaber for at få ræven ud, hvis hunden ikke 

lige kunne få det til at ske. Det er ligesom om, 

at der er blevet lidt mere humant – og ræven 

gerne må blive siddende til en anden dag – 

heldigvis”. 

 

 

Vi får et par historier med på vejen: 

 ”I 1976 blev der lavet en 

grav ved Højenæs og 

Poulsens sylt – den første 

ræv blev skudt 19/12 af Gert 

Mohr og Henning Klokker. 

Den 20/12 var der gang i 

rævejagten igen, og her blev 

der skudt to hanræve og en 

tæve. ”Jeg havde lagt mit 

gevær – uden patroner vel og 

mærke – så da jeg tog 

geværet, kunne jeg ikke 

skyde – Alfred skød så alle 

tre – der er skudt flere ræve 

derfra siden …” 
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”Jeg husker, at jeg 

en dag an-skød en 

ræv, der vendte 

rundt og gik tilbage i 

graven, inden 

hunden var kom-met 

med ud. Jeg gik 

derfor hjem og 

hentede en anden 

hund, men på vej ud 

mod graven mødte 

jeg så den første 

hund. Jeg sendte den 

anden hund ned i 

graven, og efter lidt 

tid kom den slæbende ud med den døde ræv”. 

 

 

Nu er den aktive del af jagten forbi for Jens 

Oves vedkommende, men derfor er jagt ikke 

blevet lagt på hylden.  

Der drives stadig jagt på jorden rundt om 

Højenæsgaard – ”gamle jagt-kammerater 

inviteres på jagt, der kommer nyjægere på 

haretramp, og vi har jo foreningens 

rævejagter.  

Jeg kan jo ikke som sådan deltage, men 

kører så rundt og følger med på sidelinjen”. 

”Jeg sætter ikke fasaner ud mere, men 

fodrer fasaner og passer agerhøns, der 

bruges til markprøve”.  
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Vi kan dog konstatere, at på trods af, at geværet og riflen er lagt på hylden er Jens Ove stadig 

en aktiv herre, både i privaten men også i foreningens regi – og heldigvis for det! 

Som noget nyt, planlægger Drigstrup Jagtforening, ”Nak og Æd” til efteråret, hvor Jens Ove 

beredvilligt atter engang lægger terræn til. 

På Drigstrup Jagtforenings vegne takker vi for det store arbejde, du 

gennem årene har lagt i foreningen og det store engagement, du stadig 

udviser for at fremme jagten. 

På foreningens vegne 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I passende rammer står Jens Ove med diplomet, som han  

modtog i forbindelse med udnævnelsen til ÆRESMEDLEM 
 


