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Far, Johannes 
Hansen var født i 
Hemmerslev, 
Særslev sogn på 
Nordfyn den 23. 
maj 1918 og var 
søn af gårdejer 
Hans Jørgen 
Hansen og Anna 

Christine Sofie født Jørgensen og far 
var den yngste af en flok på fem 
drenge: Asmund, Ingvald, Marius, 
Gunnar samt en pige, min faster 
Harriet. De opvoksede på en stor 
firlænget gård som i dag drives af 
min fætter, Marius Hansens søn, 
Hans Jørgen og Karin Hansen, 
Skovgård, Hemmerslevvej 10, 
Særslev sogn, Søndersø. 
 

 

 
 
 
Min farfar var en dygtig, men streng 
gårdejer, og historien går på, at alle 
drengene, Asmund, Ingvald, 
Gunnar, Marius og min far Johannes 
i deres barndom sov i de to forreste 
gavlværelser ud mod indkørslen til 
gården. Der skulle være ro om 
aftenen. Min far, den yngste, var 
bidt af alt med motor og lå under 
sengene og legede med biler, som i 
virkeligheden bare var 
tændstikæsker, og der var lyd på! 
De større drenge råbte, at han 
skulle være stille, men ak og ve, ind 
kom min farfar og bad alle drengene 
om at komme op, også dem der 
ellers sov fredeligt. De stillede op på 
række og fik hver en lussing på 
stribe – blot ikke min far, han blev 
bare liggende helt stille under 
sengen. Jeg tror, at far må have 
været en kær lille dreng, for da han 
døde i 1975 var hans gamle 
barnepige, Ragnhild, med til 
begravelsen og hun græd og sagde, 
”jamen, min lille Johannes”. 
 
Far ville ikke have noget med 
landbrug at gøre og kom først i 
bagerlære i Særslev og kunne 
faktisk bage rugbrød og brunsviger, 
men det gik ikke, bageren fandt ud 

Skovgård i Hemmerslev 

Anna og Hans Jørgen Hansen 1939 

Bagest fra venstre: Asmund, Harriet, Ingvald 
Forrest fra venstre: Gunnar, Johannes (konfirmand) 
og Marius i 1933 



af at han var mest interesseret i 
udsigten til at kunne køre 
bagerbilen. Så kom han i lære hos 
mekaniker Madsen i Særslev – og 
det gik, endda rigtigt godt. Da han 
var udlært, kom han ind som soldat 
i København i 1940, hvor han traf 
min mor, Karen i danserestauranten 
Wivex, og de blev gift i 1941 på 
Københavns rådhus. Far startede en 
cykelforretning i Blågårdsgade i 
København, men da manglen på 
reservedele blev for stor, lukkede 
han hurtigt igen.  
 
 

 
 
 
Da jeg var ca. 6 måneder gammel, 
flyttede familien til Odense og far 
startede inden for CBU, senere kaldt 
CB og siden Civilforsvaret, hvor han 
var ansat i 35 år. 

 
 

Hos farmor og farfar 
Jeg kom ofte ud til farmor. Mine 
forældre rejste i Europa og fars 
motorsport betød rejser i Danmark 
og Tyskland og så blev vi søskende 
placerede. Farmor hed Anna Kirstine 
Sofie Hansen født Jørgensen og var 
enke fra midt i 50 års alderen, men 
styrede gården sammen med onkel 
Ingvald, som aldrig var gift. Min 
onkel Ingvald var en rigtig legeonkel 
som lavede store gynger til os. Han 
kunne gå på hænder og opfordrede 
os til at udøve akrobatiske 
færdigheder. 
 
Farmor kom fra et kærligt hjem. 
Farmors far var Jørgen Hansen 
Jørgensen, hvis familie egentlig 
stammede fra Gamby og hendes 
mor var Karen Sofie Rasmussen. Jeg 
har nogle dejlige breve, udvekslet 
mellem farmor og hendes mor mens 
hun var på husholdningsskole i 
Silkeborg, og her er et lille uddrag 
fra 1902 (skrevet på gammelt 
sprog): 
 
 ”Kære lille datter. Nu vil jeg 
allerførst lade dig vide, kære datter, 
vort ønske er at I ikke behøver at 
skjule det længere, for alle ved det 
jo nok, for dine forældre har givet 
deres sammentygge, det er blot for 
tidligt. Hans Jørgen var her i 
tirsdags og far tog meget kærligt 
imod ham. De syslede vist alle fire 
og jeg stegte pølse. I julen skal vi 
derud og hente æbler. I dag har vi 
fået vor storvask tør og nu sender 
jeg dig dine forklæder. Jeg glæder 
mig meget til du kommer hjem i 
julen. Nu har din far læst brevet. 
Det er bedre med mig når bare jeg 
kan være inde i varmen.  

Farmor, Bente og far 1942 

Glade dage på Skovgård 1941 (mor og far) 



Din altofrende moder Karen 
Jørgensen 
husk at det er din gamle bedstemors 
91 års fødselsdag i dag, lille Anna, 
bed en bøn for hende at hun snart 
må smage den kærlighed der er 
hende tildelt.”  
 
Min farmor og farfar blev viet i 
Særslev kirke i 1906 og da var 
hendes mor død af brystsyge. 
 
Min farfar har jeg aldrig kendt da 
han døde i 1939. Man hørte altid om 
hvor dygtig en landmand han var, 
men han var vist en streng person. 
Han var søn af Rasmus Hansen, 
gårdejer i Ørritslev og Maren 
Madsdatter (Malunde) og 
sidstnævnte er Per Lunde Hansens 
tipoldemor og min oldemor. Da jeg 
for nogle år siden spurgte min faster 
Harriet, som var eneste datter, om 
hvordan hendes far var, svarede 
hun, at det vidste hun ikke; hun 
havde aldrig talt med ham. Hun var 
jo kun en pige og som hun selv altid 
sagde, ”jeg lærte jo aldrig noget”. 
Faster Harriet var nu en dygtig 
landmandskone, men med et lavt 
selvværd. 
 
Hos farmor skulle man altid lave 
noget. Dovenskab var ikke nogen 
dyd. Når jeg hørte ringene i 
komfuret rasle tidligt om morgenen 
skulle jeg stå op. De gjorde lidt grin 
med mig fordi jeg var fra byen, de 
følte sig betydeligt klogere end 
byfolk. Folkene sad allerede i 
folkestuen og spiste deres øllebrød 
og skulle ud i marken. Jeg fik særlig 
fin øllebrød. Farmor piskede 
æggehvider med sukker i eller kom 
fløde på – det var kræs. Kl. 10 var 
der kaffe og hvedebrød, og kl. 12 

var der middagsmad. Derefter gik 
alle til hver deres divan og sov til 
middag. Kl. 14 stod der kaffe og 
kage parat, inden de skulle tilbage i 
marken. kl. 17 fik de aftensmad, der 
ofte startede med en gang stuvede 
kartofler. I høsttiden var det 
anderledes, da gik pigerne ud i 
marken med maden. 
 
Der var mange piger og karle på på 
gården og særligt husker jeg Else 
som blev gift med fodermesteren, 
senere forpagter i Sletterød, Gunnar 
Sørensen. 
 
Hver sommer pudsede jeg gårdens 
sølvtøj og fik genfortalt historierne 
omkring tingene med inskription. 
Det var taknemmelighedsgaver fra 
forrige århundrede, hvor familien 
havde ydet hjælp i sognet ved 
sygdom og sorg, eller jagtpræmier. 
 
Så skulle der vaskes tøj i den store 
gruekedel, og siden hen skulle tøjet 
tørres og rulles på en stor koldrulle 
der stod oppe på loftet. I 
vaskehuset blev der også slagtet og 
lavet øl. 
 
I haven plukkede vi  bær i spandevis 
og der skulle henkoges og syltes. 
Farmor lavede selv den lækreste 
rygeost – intet var bedre. 
Kærnemælk stod i en si med et 
osteklæde i bunden natten over for 
at dræne. Næste morgen gik farmor 
med en rygeost i hver hånd ned til 
vaskehuset, hvor der blev tændt op 
med halm og brændenælder i 
rummet under gruekedlen. Osten 
blev røget på en rist for siden at 
blive strøet med kommen. 
 



Om aftenen fik vi te i farmors 
havestue og der skulle laves 
håndarbejde. De tyende sad i 
folkestuen og spillede kort, der ville 
jeg nok hellere have været. 
 
Skt. Hans aften kom mange 
mennesker fra sognet og der blev 
serveret i haven. Mine onkler og det 
lokale sangkor sang på terrassen. 
Mine onkler var alle ret musikalske 
og spillede violin, trompet og min 
far spillede på harmonika. Vi fik 
dejlige jordbær med fløde. 
 
En sommer oplevede jeg at se en 
gård brænde ned. Jeg troede det 
var solnedgang, men fra 
gavlværelset så jeg en af 
nabogårdene stå i lys lue og hørte 
skrigene fra dyrene. Næste dag gik 
jeg ned for at se det, og der lå døde 
dyr overalt og det lugtede grimt. Jeg 
oplevede også at et lyn slog ned i et 
træ lige udenfor havestuen, hvor 
det kom brand. Det var jo et 
stråtækt stuehus fra 1600-tallet, så 
folk var altid oppe for at holde vagt 
når uvejret stod på. Jeg var bange i 
tordenvejr, og det var de andre nok 
også. Hjemme i Odense gik det 
bedre, der var jeg ikke bange. Far 
fik os op om natten, det var han jo 
vant til, og mor lavede tordenkaffe – 
det var næsten hyggeligt. 
 
Jeg husker at der kom en 
kludehandler til gården og farmor 
købte undertøj og sokker. Der kom 
også sprittere. Der var en der hed 
”Sprit-Hans”, han blev sat ved 
bordenden i folkestuen og skulle 
først spise nogle rugbrødsklemmer 
før han fik et krus øl.  
 

Min farmor roste folk meget for 
veludført arbejde, men forlangte at 
man gjorde det om igen, som ikke 
var i orden. Hendes ord til mig, når 
jeg skulle pille noget broderi op var; 
”Husk, lille Bente, ingen kan se hvor 
lang tid det har taget dig, men alle 
kan se hvordan det er gjort!”  Disse 
ord har kostet mig megen tid og slid 
i hele mit virksomme liv. Det har 
nok fået mig ind under kategorien 
perfektionist, det er mine søskende 
også – i hvert fald prøver vi alle på 
at være det, for det er vel ingen i 
virkeligheden, men der skal være 
orden. 
 
Fakta om min far, Johannes 
Hansen 

 
 
Min far deltog i foråret 1945 aktivt i 
Folke Bernadotte-missionen og kørte 
de hvide busser. Han kørte 
ambulance og var en af dem, der 
bragte det danske politi hjem fra 
Neungamme og Buchenwald. Jeg 
hørte ham sige, at han ikke altid 
vidste, om det var levende eller 
døde, der kom med i ambulancen, 
men ellers fortalte han ikke meget 
fra den grusomme oplevelse.  
På et ophold i en skov tog konvojen 
ophold under en luftalarm og brugte 
tiden til at spise frokost. Min far 

Far ved Røde Kors ambulancen i 1944 



bliver ved ambulancen og han ser 
en rad mager tysker komme 
kravlende gennem skoven og han 
har et kamera som han rækker frem 
mod min far og beder om noget 
mad til sin familie. Min far går hen 
og indsamler nogle dåser grisekød 
og giver manden, men afviser at 
tage hans kamera. Far går tilbage til 
kollegerne, men da han vil sætte sig 
ind i ambulancen igen ligger 
kameraet på føresædet. 
 
Fra politiets Buchenwaldklub fik han 
en erindringsgave som udtryk for 
deres taknemmelighed over 
indsatsen til mildnelse af deres kår i 
det fremmede.  
 
NIMBUS 
I 1947 købte far en Nimbus med 
sidevogn, og den blev brugt i stedet 
for cyklen til og fra Sandholt Slot 
ved Nr. Broby på Sydfyn, hvor han 
arbejdede på CF-kasernen.  En dag 
kom far hjem med et væg-ur som 
han havde fået af en urmager der 
en morgen gik ud på vejen og 
stoppede ham. Manden skulle på 
plejehjem og nu ville han give min 
far uret. Far havde suset igennem 
byen på nøjagtig samme minut hver 
morgen, og manden turde først gå 
udenfor døren når far var passeret 
 
Motorcyklen blev også brugt til 
familieudflugter og til motorløb.  Far 
udviklede denne Nimbus, og en dag 
fik vi besøg af nogle fine mennesker 
fra København. Det var Fisker 
familien. De tilbød min far en helt ny 
motorcykel, hvis de måtte få den 
gamle, men far var ikke 
interesseret. Hele hans liv drejede 
sig om at opfinde og udvikle. Der 

var jo ingen udfordring i en helt ny 
maskine. 
 
 

 
   
 
 
Desuden var han ikke egentlig et 
konkurrencemenneske, han ville blot 
bevise, hvad hans teknik kunne 
præstere.  
 
I bogen NIMBUS af Villy Poulsen kan 
man læse: ”Blandt succe’erne var 
odenseaneren Johannes Hansen, en 
af efterkrigsårenes store 
motorcykelsportsnavne. Han kørte 
oprindelig BMW og HRD Vincent, 
men arbejdede sideløbende med at 
tune en Nimbus-motor til den helt 
store ydelse i rundbaneløb. Motoren 
blev bygget om med meget høje 
stempler, så kompressionen var 
oppe i nærheden af 14:1, og 
metylalkohol var det eneste 
brændstof, der kunne bruges. 
Største problem var så at få 
plejlstangslejerne til at holde, og da 
Johs. Hansen fik fundet den rette 
blanding af bly og bronze, lykkedes 

Far, Danmarksmester i 1948 på Fangelbanen 
med Ejnar ”fortæl” som sandsæk. 



også dette, og kombinationen af 
Nimbus og Johannes Hansen var i 
en periode en uovervindelig 
konstallation.” 
  

 
 
Han arbejdede lige entusiastisk på 
konkurrenternes maskiner og var 
stolt, når de vandt et motorløb. Far 
var medlem af Sportsmotorklubben 
Odin og vandt mesterskaber på 
Fangelbanen i flere år. I 1958 var 
der flotte navne på plakaten, nemlig 
verdensmesteren i speedway Barry 
Briggs og Ronnie Moore. Der var 
navne som Arne Pander og så min 
far, Johannes Hansen, 
Danmarksmester i sidevognskørsel.  
Far vandt flere mesterskaber, men i 
det sidste løb, hvor han egentlig 
også vandt Danmarksmesterskab på 
Århus Travebane blev han 
diskvalificeret, idet han havde lagt 
sig på langs ad motorcyklen med 
benene bagud – et eksperiment som 
han ikke slap godt fra, men som i 
dag beviser hvilken enestående, 
opfindsom person han var.  
 
Han blev hædret med medaljer fra 
Dansk og Norsk Røde Kors samt 

fortjenstmedalje fra Civilforsvaret. 
Han blev Ridder af Dannebrog lige 
før sin død i 1975. Han blev kun 57 
år. Far havde den samme morgen 
sagt, at denne dag var en særlig 
dag, nemlig den 29. august, som er 
en dato, vi alle bør huske - og være 
stolte af. Den dag i 1943 blev 
Danmarks ære reddet. Den danske 
regering stoppede langt om længe 
samarbejdet med den tyske 
besættelsesmagt og gik af.  
 
Ved hans begravelse mødte 
Civilforsvarsdirektøren op fra 
København og mange venner, 
politifolk, brandfolk og bekendte, 
hans familie og gamle barnepige og 
jeg var glad for at vi havde sørget 
for at hans medaljer blev 
præsenteret på en pude på kisten, 
noget han nok ikke selv ville have 
ønsket, men det viste respekt 
overfor de der mødte op, der måske 
selv havde udøvet en præstation for 
vort land.  
 
At far havde humor var der ikke 
tvivl om. En søn af Ejvind Hansen, 
Bjarne, fortæller om hvorledes far 
flere gange fik etableret 
Civilforsvaret til at komme til 
Højbjerg og fik udbedret banen lige 
før et stort løb.  
 
Hjemme på Gunnarsvej åbnede jeg 
en dag døren ned til den lille kælder 
og stod øje til øje med en lille 
forskrækket mus. Jeg skreg op og 
mor kom rendende og var lige så 
forskrækket at vi begge løb ind på 
mit kammer og låste døren. Vi 
ringede til min far på kasernen i 
Hjallese og han fik det ultimatum at 
enten kom han og fjernede musen 
ellers var der ingen aftensmad på 

Far, i Hamborg med Alex Hauge bag sig 



bordet. Vi forblev på kammeret og 
pludselig hørte vi udrykning og snart 
efter trampede en flok basser 
gennem huset. Så blev der banket 
på døren til kammeret – ”nu kan I 
godt komme ud”. Der stod så en 
basse og svingede med musen i 
halen og alle grinede højlydt. Far 
havde kaldt til øvelse – så er det 
aktion Gunnarsvej 13. Så kom mors 
dejlige mad alligevel på bordet. 
 

Far var faktisk en ydmyg person, en 
dygtig matematiker, musikalsk og 
en dejlig far, altid med et smil på 
læben, han kunne lide mennesker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udklip fra 1959 



 

Udklip fra 1958 fra 
Fyens 
Vædeløbsbane 


