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Gamle Hansen Birgitte Lorentzen Hent PDF Forlaget skriver: En gribende biografi om Jørgen Gamle Hansen,
en af de største og mest karismatiske boksere i dansk boksnings historie.

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.? 

***** VEJLE AMTS FOLKEBLAD: "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". 

***** HORSENS FOLKEBLAD: "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".  

**** JYLLANDSPOSTEN: "'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". 
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