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Gamle Hansen Birgitte Lorentzen Hent PDF I de første år som professionel var Jørgen Hansen en
middelmådig bokser, der ofte var udskældt i pressen, men da den ugandiske amatørverdensmester Ayub
Kalule kom til Danmark i 1976, vendte karrieren. „Gamle” Hansen fandt sin anden ungdom, vandt ni

europamesterskaber og rakte ud efter en VM-kamp i USA.
Gamle Hansen er historien om bokseren, der fik tæsk som dreng og indimellem i ringen slog fra sig i ren
angst. Oftest var han farligst, når han blev presset, men med en kompleks psyke kunne han også finde på
nærmest at opgive uden kamp. Uden sin kone, Hanne, som Jørgen konsekvent kalder “Fru Hansen”, og sin

bedste ven og promotor, Mogens Palle, havde Jørgen nok aldrig drevet karrieren så vidt.
“De tre var en treeninghed, Mogens og Hanne lagde planerne og Jørgen udførte dem,” som vennen Hans

Henrik Palm fortæller i bogen. “Uden Fru Hansen havde der slet ikke været nogen Hr. Hansen”
Som 39-årig – og efter mere end tyve års gigantiske op- og nedture, skandaler, triumfer, sygdom og
uhyggelige knockouts – sagde Jørgen Hansen stop. Herefter blev han i en årrække kendt som den

karismatiske bartender på “Hviids Vinstue” i København. I dag har han fået konstateret demens, men
langtidshukommelsen er der stadig og i selskab med Mogens Palle, Hanne Hansen, Hans Henrik Palm, Ayub
Kalule, Børge Krogh og mange flere fortæller han i GAMLE HANSEN om en karriere uden sidestykke i

dansk boksning.
Jørgen Hansen var en ringens gentleman og det er i dette interessante spændingsfelt mellem mandens

harehjerte og uventede evne til indimellem at slå knockout, at den store læseroplevelse venter. ***** VEJLE
AMTS FOLKEBLAD:

Slagkraftig bog om den gamle Hansen: Birgitte Lorentzens bog om den ni-dobbelte europamester, Jørgen
“Gamle” Hansen er en hjertevarm fortælling, om en af dansk idræts mærkværdigeste karrierer – og en

skæbnefortælling om et sårbart menneske. ***** JYDSKE VESTKYSTEN

” “Gamles” historie er ikke blot historien om en mand, der blev bokser på trods, men også dansk
idrætshistorie om overgangen fra amatørsport til professionel sport og alle de sværdslag, det bragte med sig

**** JYLLANDSPOSTEN

“Forfatteren har skildret både Jørgen Hansens barndom, hvor han boede hos sine bedsteforældre, fordi faderen
var alkoholiker, fodboldkarrieren i AIA, amatørkarrieren med 159 kampe i bokseklubberne FAK og Lindholm
og karrieren som professionel, hvor hans triumfer og fiaskoer skildres med præcision og troværdighed …

”Gamle Hansen” er meget mere end en bog om boksning ***** HORSENS FOLKEBLAD

“Gamle Hansen er både udgivet som både bog, E-bog og lydbog.”

 

I de første år som professionel var Jørgen Hansen en middelmådig
bokser, der ofte var udskældt i pressen, men da den ugandiske

amatørverdensmester Ayub Kalule kom til Danmark i 1976, vendte
karrieren. „Gamle” Hansen fandt sin anden ungdom, vandt ni
europamesterskaber og rakte ud efter en VM-kamp i USA.

Gamle Hansen er historien om bokseren, der fik tæsk som dreng og
indimellem i ringen slog fra sig i ren angst. Oftest var han farligst,
når han blev presset, men med en kompleks psyke kunne han også
finde på nærmest at opgive uden kamp. Uden sin kone, Hanne, som

Jørgen konsekvent kalder “Fru Hansen”, og sin bedste ven og
promotor, Mogens Palle, havde Jørgen nok aldrig drevet karrieren så

vidt.
“De tre var en treeninghed, Mogens og Hanne lagde planerne og
Jørgen udførte dem,” som vennen Hans Henrik Palm fortæller i



bogen. “Uden Fru Hansen havde der slet ikke været nogen Hr.
Hansen”

Som 39-årig – og efter mere end tyve års gigantiske op- og nedture,
skandaler, triumfer, sygdom og uhyggelige knockouts – sagde Jørgen

Hansen stop. Herefter blev han i en årrække kendt som den
karismatiske bartender på “Hviids Vinstue” i København. I dag har
han fået konstateret demens, men langtidshukommelsen er der stadig
og i selskab med Mogens Palle, Hanne Hansen, Hans Henrik Palm,
Ayub Kalule, Børge Krogh og mange flere fortæller han i GAMLE

HANSEN om en karriere uden sidestykke i dansk boksning.
Jørgen Hansen var en ringens gentleman og det er i dette interessante

spændingsfelt mellem mandens harehjerte og uventede evne til
indimellem at slå knockout, at den store læseroplevelse venter. *****

VEJLE AMTS FOLKEBLAD:

Slagkraftig bog om den gamle Hansen: Birgitte Lorentzens bog om
den ni-dobbelte europamester, Jørgen “Gamle” Hansen er en
hjertevarm fortælling, om en af dansk idræts mærkværdigeste

karrierer – og en skæbnefortælling om et sårbart menneske. *****
JYDSKE VESTKYSTEN

” “Gamles” historie er ikke blot historien om en mand, der blev
bokser på trods, men også dansk idrætshistorie om overgangen fra
amatørsport til professionel sport og alle de sværdslag, det bragte

med sig **** JYLLANDSPOSTEN

“Forfatteren har skildret både Jørgen Hansens barndom, hvor han
boede hos sine bedsteforældre, fordi faderen var alkoholiker,
fodboldkarrieren i AIA, amatørkarrieren med 159 kampe i

bokseklubberne FAK og Lindholm og karrieren som professionel,
hvor hans triumfer og fiaskoer skildres med præcision og

troværdighed … ”Gamle Hansen” er meget mere end en bog om
boksning ***** HORSENS FOLKEBLAD

“Gamle Hansen er både udgivet som både bog, E-bog og lydbog.”
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