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Bogen om Jensen Bjarne Jensen Hent PDF Forlaget skriver: En gavebog om navnet Jensen
Det er nedgangstider for navnet Jensen. År efter år falder antallet af danskere, der bærer det stolte navn.
Bjarne Jensen hylder navnet i Bogen om Jensen. Nu skal de frem i lyset, alle de Jensen’er, der har gjort en
forskel gennem tiden. I bogen fortæller Bjarne Jensen om ting, steder og personer, der har det til fælles, at de
bærer navnet Jensen: fra hjemløse til kongelige, fra havets bund til himmelrummet, fra de olympiske arenaer

til ukendte slagmarker.

”Tanken om at skrive en bog om mit efternavn spirede frem, mens jeg arbejdede som journalist på Århus
Stiftstidende. En dag i 2006 sendte Danmarks Statistik mig deres årlige opgørelse over, hvad danskerne
hedder til efternavn. Jensen lå i toppen, men tendensen var klar – det gik ned ad bakke. For første gang lå

antallet af Jensen’er under 300.000. Pressemeddelelsen satte mig i gang med at samle på ting, steder og ikke
mindst personer med navnet Jensen. Det er dem, jeg fortæller om i Bogen om Jensen.

Med forord af en anden Jensen – nemlig Flemming Jensen – og illustrationer af en tredje: tegneren Rasmus
Jensen. 

Om forfatteren
Bjarne Jensen (f. 1958) er journalist, foredragsholder og historiefortæller – og vandt i 2016 konkurrencen
Story Slam. Hr. Jensen bor i Ry og er far til to voksne børn. Must-Have-Gavebogen til alle Jensener i

Danmark
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