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Historien om Landmand 

Jens 
og 

hans dyr   
Jens bor på en gård ikke langt fra havet. 

Han kan ikke se havet hjemmefra. 
Men lige udenfor hans gård er der en bæk. 

Den hedder Tange Bæk. 
Der er en dejlig bro over bækken, og når Jens kigger på broen, kan han mærke 

havet. 
Han ved, at sender han en flaskepost fra broen, vil den sejle til 

New York, Sidney eller Galapagos øerne. 
Det er en stor trøst for Jens. 

Jens elsker nemlig havet.   

  

Dette er landmand Jens. 
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Du kan kende ham på hans Helly Hansen støvler. 
Jens arbejder tit på beskidte steder, så derfor må han have gummistøvler på. 

Men der er ikke mange, der har røde støvler. 
Jens har. 

Kan du gætte, hvorfor hans støvler er røde?   

Jens elsker rød, gul, grøn og blå. 
Og han elsker kasketter og Helly Hansen støvler. 

I dag er det hans fødselsdag, og han har fået fire gaver. 
En gave i en rød pakke. 
En gave i en gul pakke. 

En gave i en grøn pakke og 
en gave i en blå pakke. 

I hver pakke var der en kasket og et par gummistøvler. 
Jens er ved at prøve den røde kasket og de røde støvler. 
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Margrethe er en af landmand Jens' to køer. 
Normalt laver køer ikke andet end at stå og spise i en stald. 

Margrethe er lige blevet færdig med at spise. 
Landmand Jens' stald ligner ikke en almindelig stald. 

Den ser ud som et ballet teater. 
Margrethe danser ballet. 

Det er fordi hun ikke synger så godt, at hun danser. 
Hun er bedst til at sige muuuuuhhh.   
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Glade køer synger ikke. 

De danser.     

   

Margrethes søster er også ballerina. 
Ballerina betyder en dame, der er dygtig til at 

danse ballet. 
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Nicolai er vild med ballet. 
Han er en ivrig tilskuer. 

Hans balletsko er blevet væk. 
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Nicolais lillebror er også vild med ballet. 
Han vil gerne være med. 

Han kigger meget opmærksomt på. 
Nu kan han snart nogle af de vanskelige trin.   

Han står og grynter tilfreds. 
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Denne hane hedder August Blå. 
Jens' tre haner er fra Lissabon. 

De galer på portugisisk.  
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Denne hane hedder August Grøn. 
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Og denne hane hedder August Regnbue. 
Han har den mest fantastiske stemme. 

Prøv at forestille dig, hvordan det lyder, når 
de tre haner galer samtidig. 

Når de tre haner synger i kor. 
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Den dovne grønne hund nyder al den dansen og syngen. 
Han ligger og smiler. 

Og hans hale peger lige ret op i vejret. 
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Den dovne røde hund nyder al den dansen og syngen.     

   

Den dovne blå hund nyder al den dansen og syngen. 
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Også den dovne gule hund nyder al den dansen og syngen. 
Selv efter mørkets frembrud fortsætter forestillingen i stalden.  

Men. 
Der er kommet endnu en lyd i det fine kor. 
Den dovne gule hund begynder at snorke. 
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Og den gule kat lytter og kigger. 
Den spinder. 

Den spinder af glæde. 
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Den røde kat spinder. 
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Den grønne kat spinder. 
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Og den blå kat spinder højlydt. 
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Landmand Jens havde netop skrevet et brev 

og sendt det i en flaske som flaskepost fra den dejlige bro 
over Tange Bæk, 

da han hørte lydene fra stalden. 
Han lyttede efter. 
Han blev så glad. 

Han besluttede sig til at deltage i festen.   

   

Landmand Jens tog sin grønne fest-kasket på. 
Han tog sin blå fest-skjorte på. 

Han tog sit grønne fest-slips på. 
Han tog sine røde fest-bukser på. 

Og mest vigtigt var det for ham at få sine grønne fest-støvler på. 
Og festen blev bedre og bedre.   

Køerne dansede ballet. 
Og Jens dansede ballet. 

Grisene gryntede. 
Og Jens gryntede. 

De portugisiske haner galede. 
Og Jens galede. 

De dovne hunde snorkede. 
Og Jens lavede snorkelyde. 

Kattene spandt. 
Og Jens spandt. 


