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SEK TION 1

BLÅ BOG

 Født 2. september 
1960 i Hillerød.

 Byrådsmedlem for 
Venstre.

 Uddannet landmand 
fra Kærehave Land-
brugsskole i 1981.

 Far til to piger og en 
dreng med sin kone 
Bente.

 Flyttede til Ringsted 
i 1979, hvor han har 
boet siden.

BYRÅDET: Et fuld-
tidsarbejde som 
gårdejer og arbejdet 
i byrådet har fået 
Klaus Hansen til at 
fravælge andre inte-
resser til fordel for 
det, der står ham 
nærmest. Så hand-
ler det om samværet 
med min familie, 
siger Venstres for 
nyligt genvalgte 
byrådsmedlem.

Af Sophia Jessen

SIGERSTED: Når Klaus Han-
sen (V) ikke malker sine Jer-
sey-køer eller læser dagsor-
dener igennem til det næste 
byrådsmøde, er det fami-
lien, som er i højsædet hos 
Venstres nyligt genvalgte 
byrådsmedlem. Med et fuld-
tidsarbejde som gårdejer og 
byrådsmedlem for Venstre 
er der nemlig ikke meget tid 
til overs. 

- Vi har allerede for lidt tid 
sammen, og derfor priorite-

rer jeg også min familie rig-
tig højt og har ikke så mange 
andre interesser. Så er det 
samværet med dem, det dre-
jer sig om, siger Klaus Han-
sen, som har to  piger og en 
dreng sammen med sin kone 
Bente. 

Han nyder at have kva-
litetstid sammen med sin 
familie, og det er ikke altid 
noget, der foregår hjemme i 

Sigersted.
- Hvis det skal være rigtig 

godt, rejser vi gerne to uger 
om året. Den ene uge er i 
sommerferien og den anden 
er en skiferie i vinterferien, 
siger han, og særligt skiferi-
en er noget, der ligger fl ere 
år tilbage i Klaus Hansens 
familietraditioner. 

Aldrig mere langrend
Siden Klaus Hansen var lil-
le, har hans forældre taget 
ham med ud på ski. Det er en 
sport, der den dag i dag, sta-
dig kan vække en gnist i den 
garvede landmand.

- Jeg kan godt lide at stå på 
ski på grund af spændingen 
og intensiteten, og så har 
jeg det godt med kulde og 

Norden, hvor andre nok hel-
lere vil foretrække Syden. 
Men også på grund af selve 
naturoplevelsen i fjeldene, 
hyggen og måden, man er 
sammen på.

Når det var tid til ferie, 
tog Klaus Hansens forældre 
ham med tog op til Norge og 
stod på langrend, der var 
normalen i hans familie 
dengang. Men som Klaus 
Hansen blev ældre, omkring 
8-10 år, blev langrendsskie-
ne skiftet ud med nogle hur-
tigere af slagsen. De såkald-
te alpinski, og lige siden har 
de været hans foretrukne. 

- Jeg har aldrig stået på 
langrend, siden jeg var 
barn, og jeg kommer aldrig 
til det igen, siger han med en 

vis lettelse. 
I dag kører han typisk på 

Carving-ski, som er gode 
både i fart og sving.

- De passer godt til mig og 
min måde at løbe på. Det er 
en god standard, siger Klaus 
Hansen, der som oftest hol-
der sig til bakker på et mid-
del niveau og kun en sjælden 
gang imellem tager en tur 
ned over en pukkelpist.

Familiens samlingspunkt
I dag har Klaus Hansen vi-
dereført traditionen til sine 
egne børn, og sidste år blev 
det til en bilferie til Trysil i 
Norge.

- Vi plejer gerne at leje en 
hytte, hvor vi nyder at være 
sammen og spille alverdens 
spil. De to store børn er me-
get tændt på ski og synes, det 
er en fed måde at holde ferie 
på. Det er ikke helt det sam-
me for vores yngste, fordi 
hun engang kom til skade på 
dem. 

Selv foretrækker Klaus 
Hansens børn at køre off-
pist, altså uden for skiløjper-
ne, men det bliver uden de-
res far, som ifølge ham selv 
bare er blevet »mere skrø-
belig på grund af alderen«. 
Men det har nu ikke fået 
ham til at overveje at kvitte 
skiene.

- Jeg tror ikke, at vi sådan 
lige opgiver skiferierne, for 
de betyder meget for børne-
ne. Vores svigerdatter har 
også en interesse for det, så 
det er en god ting at være 
fælles om.

Klaus Hansen dyrker sin familie
Klaus Hansen (V) elsker at rejse 
med sin kone og tre børn. 
 Foto: Jens Wollesen

Familien tager gerne på ski en uge om året til Sverige eller Norge.  Privatfoto

FAKTA

Hvad er dit bedste barn-
domsminde?

Det var min skole-
gang på Hillerød Skole. 
Dengang havde skolen 
1000 elever, og vi hav-
de det som blommen i 
et æg med gode lærere 
og kammerater. Jeg 
husker særligt 3. klas-
se, da vi ikke længere 
skulle gå i skole om lør-
dagen.

Hvad er din værste 
vane?

Jeg har svært ved at 
sige nej til spændende 
opgaver, så jeg risike-
rer at drukne i arbejde. 
Det er blevet bedre med 
alderen, men jeg har 
også en kone, der er god 
til at hejse fl aget, når 
der er rigtig meget.

Hvad er dit største ønske 
for 2014? 

Vi skal blive bedre i 
familien, og i almin-
delighed, til at passe 
på hinanden. Det er en 
vigtig pointe for mig 
ikke at tage tingene for 
givet, men at jeg i ste-
det stopper op og nyder 
tingene. Det er noget, 
jeg er begyndt at tænke 
mere over med alderen.

DAGBLADET bringer i 
december en serie med 
præsentation af de 21 nye 
medlemmer af Ringsted 
Byråd, der tiltræder den 

1. januar 2014 og til sidst 
to lokale regionsrådspo-
litikere. 

Vi spørger, hvordan de 
bruger deres fritid.

Bag om byrødderne


