
Der er tydelige referencer til den hollandske maler Piet Mondrians billeder  
i farvevalget til stuens vægge. På den orange væg hænger to af den danske  
annoncetegner og plakatkunstner Henry Thelanders Danmarks-plakater fra 
hhv. 1949 og 1950. Spisebordet var en gave fra en kunde og er lavet på Haslev 
Møbelfabrik, og lampen over bordet er tegnet af Hans J. Wegner. Rundt om 
bordet Arne Jacobsens 7’er-stole. Plakaten med den sjippende pige er sand-
synligvis fra 1935, da DDL købte to Focke-Wulf Fw200-fly. »Tegningsskabene  
er lavet til kunstneren Joan Jordan, da hun boede i Danmark 1948 til 1953,«  
fortæller Jens Ove Hansen. 
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Af KAtrine MArtensen-LArsen
foto: stuArt Mcintyre

Samlerglæde, loppefund og stærke kulører 
er fællesnævnerne for to herlige retroboliger. 
Her kommer først plakatmandens paradis.

Man får sig lidt af en overraskelse, 
når man træder over dørtærsklen til Jens 
Oves Hansens lejlighed i Søborg. Selvom 
han på forhånd har advaret os om, at han 
bor anderledes og meget farverigt, havde 
vi alligevel ikke forestillet os, at det var så 
vildt. Kom med indenfor på opdagelse i et 
seriøst samlerhjem!
»Det hele begyndte, da jeg var 14 år og en 
dag blev inviteret hjem til en af mine kam-
merater, hvis far var reklametegner,« for-
tæller Jens Ove.
»Hele hjemmet var fyldt med reklameting, 
og jeg kan huske, hvordan jeg benovet gik 
rundt fra rum til rum og studerede emalje-
skiltene og reklamefigurerne, hvor bl.a. 
Adamas, Persil og mange andre perler hang.« 
Jens Oves egen far var skolelærer, og han 
havde ofte sin søn med på museer:
»Så min historiske interesse startede tidligt.«
Men som ganske ung tjente Jens Ove Han-
sen også penge ved at hjælpe Kaas Kunst-

handel med at rydde dødsboer. Og så har 
han snuset til både kunst- og arkitekturhi-
storie på Folkeuniversitet og ved forelæs-
ninger på Københavns Universitet samt via 
sit tidligere arbejde på kunstmuseet Or-
drupgaard nord for København. I sin butik 
Danish Design & Posters sælger han bl.a. 
gammelt legetøj, plakater, gamle dåser og 
emaljeskilte. 
Især reklameskilte fra begyndelsen til mid-
ten af forrige århundrede har Jens Oves 
interesse:
»Både på grund af formsproget, typografi-
en og historikken. Mange skilte og plakater 
er jo udviklet og tegnet af nogle af de bedste 
kunstnere og arkitekter på den tid, og som 
PH sagde: Al god kunst er tidsbestemt. 
Men skilte har også en helt særlig glød, 
glans og farve, som ikke engang maleriet 
kan hamle op med,« forklarer Jens Ove, 
som ud over de gamle reklameskilte også 
har en særlig passion for gamle dåser og 
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reklamefigurer: »Fordi de også afspejler  
tiden på en helt vidunderlig måde,« uddy-
ber han.
Jens Ove Hansen og hans kæreste overtog 
lejligheden i Søborg i 2002 – »og så gik jeg 
ellers i gang med at overbevise fruen om 
farverne.«
Jens Ove var inspireret af den hollandske 
maler Piet Mondrian (1872-1944). Mondri-
an var en af foregangsmændene i udviklin-
gen af abstraktionen i maleriet, og han var 
et betydningsfuldt medlem af kunstbevæ-
gelsen De Stijl, som blandt sine medlemmer 
også talte Gerrit Rietveld. Mondrian kaldte 
sin stil ’Neoplasticisme’ – en kunstretning 
baseret på harmoni mellem de rette linjer 
og de rene former. Hans kompositioner be-
stod således af rektangulære former af rødt, 
gult, blåt eller sort – adskilt fra hinanden af 
tynde, sorte linjer med tydelig påvirkning 
fra kubismen. 
Det er særlig Mondrians kompositioner, 
som Jens Ove er betaget af. Og kender man 

I det høje skab har Jens Ove Hansen samlet 
en mængde yndlings-genstande. På øverste 
hylde diverse litografiske dåser og nips, på 
mellemste hylde Teknobiler og nederst 
blikbiler.

Plakatmanden
Jens Ove Hansen (f. 1965). I 1990 
åbnede han sin første butik på Ole 
Bruuns Vej 3 i Charlottenlund. I 
2006 flyttede han sin forretning 
Danish Design & Posters fra Gen-
toftegade til Søborg Hovedgade 
20, og nu flytter han til Søborg 
Hovedgade 28.
Det er primært museer, reklame-
direktører, indretningsarkitekter, 
café/restaurant-ejere, diverse 
samlere, men også flere og flere 
’almindelige’ kunder, der kommer 
i butikken. 
Via websitet www.ddposters.com 
sælger Jens Ove også til udenland-
ske kunder. I dag går ca. 25 pct. af 
salget til udlandet.
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I stuens hjørne møder den røde farve den gule. Sofaen er fra Hurup, stolene og det 
runde bord i hjørnet er tegnet af Hans J. Wegner, og lampen er af Verner Panton, 
sofabordet ukendt. Plakaterne er øverste række f.v.: Bornholm, tegnet af Eggert von 
Linstow i 1935. Pas på i mørket, tegnet af Henry Thelander i 1942. DFDS, tegnet 
af Henry Thelander i 1936. Artistblod, tegnet af Carsten Ravn i 1905. Illustreret 
Familie-Journal, tegnet af Franz Sedivy i 1909. Motor Cigaretter, anonym fra 1908. 
Nederste række f.v.: Nimbus, anonym fra ca. 1950. Hul i Ho’det, tegnet af Henry 
Thelander i 1961. Rejs til Bornholm, tegnet af Martin Allerup i 1935.

Michelinmanden her er fra 1960’erne. 
Selve figuren blev skabt i 1898 af plakat-
kunsteren Marius Rossilon med kunstner-
navnet O’Galop.



To skilte af blik og et af celluloid. Det sidste skilt i rækken er tegnet af  
en af de bedste pinup-tegnere i verden – engelske Archie Dickens (1907-2004).
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tre skarPe til 
Jens ove Hansen
Hvor finder du tingene?
»Der kommer en lille fe om natten... Nej, det 
holder jeg helst for mig selv. Men mange ting i 
mit hjem er fra min egen gamle samling.« 

dit bedste køb nogensinde?
»Jeg er meget glad for min Illustreret Familie-
Journal fra 1909, samt min Motor Cigaretter 
fra ca. samme år. Af skilte er det nok Viking 
Tændrør, men det var også dyrt (25.000 kr.) og 
ADAMAS Cigarettes.«

din sjoveste oplevelse med en kunde?
»Det var på Bellahøj Marked, hvor vi overvæ-
rede en ældre mand prøve ca. 20 gamle gebis-
ser, før han fandt det, der passede. Men jeg har 
næsten hver dag sjove oplevelser.«

Reklamen for Stjernens 
Øl og Mineralvande er 
skabt af tegneren og plakat-
kunsteren Sven Henriksen 
(1890-1935) i 1932, en af 
Jens Ove Hansens favorit-
tegnere. 

Gingemanden fra 1930’erne reklame-
rer for barberblade. I 1937 hang Ginge-
manden rundt omkring i landet på sto-
re plakater. De Konservative fandt hans 
lette påklædning anstødelig og kaldte 
reklamen naturpornografi. Dette 
førte til et forbud mod frilufts-
reklamer i Danmark – et  
forbud som stadig gælder.

Fy og Bi-figur tegnet af Sven Brasch i 1923, 
da parret (skuespillerne Carl Schenstrøm og 

Harald Madsen) gik deres sejrsgang over 
hele verden   – i øvrigt verdens første 

internationalt berømte filmkomikerpar.
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Med en blanding af respekt, beundring og forelskelse 
betragter Jens Ove Hansen sit absolutte yndlingsskilt: 
Reklamen for Adamas cigarettes. Det er tegnet af Aage 

Lippert (far til tegneren Anni Lippert) og fra 1928. 
Det var en del af den tids dyreste reklamekampagner her-

hjemme, men blev aldrig en succes og forsvandt i 1942.
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FDB-kakaodåsen fra ca. 1910 har 
betaget samtiden med sit eksotiske motiv.

I gangen er væggene udsmykket med skilte fra gulv til loft. Skiltene er samlet i en periode på over 
30 år – små perler fra det forrige århundredes danske industrihistorie. Over døren et blikskilt fra 1911, 
der reklamerer for møbeltransporten Adam. T.h. for døren en Viking Tændrør-reklame fra slutningen af 
1920’erne og under det et Baess Skocreme-skilt fra 1927. 

billederne, er referencerne fra farverne på 
Jens Oves vægge klokkeklare. Et meget mo-
digt og gennemført valg.
Vi spørger, om han ikke var bange for at 
blive træt af de stærke farver?
»Nej, for det er de tre basisfarver,« svarer 
han som det naturligste i verden.
»Næste opgave var så at finde og blive 
enige om de rigtige skilte og plakater, samt 
mængden,« ler Jens Ove.
På vores spørgsmål om, hvilke krav der stil-
les til de genstande, der får lov til at komme 

op at hænge, forklarer han:
»De skal helst matche farverne og temaet 
og meget gerne være fra 1920’erne, 30’erne 
eller omkring 1900, som er mine favoritpe-
rioder.«
Og adsprugt om han ofte flytter rundt og 
skifter tingene på væggene ud, svarer han 
endnu en gang smilende: »Det sker jævn-
ligt, og der kommer ofte en lille ny ting med 
hjem, hvis jeg kan få den smuglet ind.« 
Som udenforstående vil man nok mene, at 
Jens Oves samling er komplet – men sådan 

bliver det jo aldrig for samlere. Selv drøm-
mer han om at finde plakaten BYG og BO 
fra 1929 af Ib Andersen, så er der nogen 
læsere, der ligger inde med sådan én, ved 
de nu, hvor de kan finde en køber, der vil 
passe godt på den.
Og de genstande i samlingen, som betyder 
mest for ham?
»Min Hellerup Is-samling er vel nok en af 
vores favoritter, men selv er jeg også meget 
glad for mine flyvere og min Fy & Bi-figur,« 
siger Jens Ove Hansen. 

Souvenir lavet som støtte til indsamlin-
gen for opførelsen af Gustav Eiffels Fri-
hedsgudinde, som blev skænket til USA af 
Frankrig i 1876 og opstillet i 1886.


