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Forord
Som tiden går, ved færre og færre hvem 
korsoraneren Stig Hansen var. Derfor har 
vi i bestyrelsen længe haft et ønske om at 
skabe en folder om Stig til ansøgere og 
andre interessenter, så fortællingen om ham 
kan leve videre.  

Denne folder fortæller kort historien om Stig 
Hansen og det særlige liv, han levede. Det 
liv, som skabte grundlag for “Fuldmægtig 
Stig Hansens fond”  og som muliggjorde, at 
vi i bestyrelsen i dag kan støtte kulturelle og 
almene formål i Korsør.  

God læselyst 

Formand for bestyrelsen, 
Flemming Erichsen, 2019



Stig Hansen, hvis fulde navn var Carl 
Stig Hansen, blev født den 6. marts 
1930 i en lejlighed på Strandvej 14 
som søn af togbetjent Niels Peter 
Hansen og Mary Jensine Helga 
Hansen, født Johansen. 

Faderen døde godt tre måneder efter 
barnets fødsel, og Stig Hansen blev 
boende ugift sammen med moderen 
på Strandvej til 1964 og derefter i 
Grevsensgade 13, 1. tv. Moderen døde 
i 1977.

Efter endt realeksamen fra Korsør 
kommunale Mellem- og Realskole i 
foråret 1947 med bedste resultat af 
samtlige 33 elever, kom Stig Hansen 
i lære som kontorelev ved Korsør 
Kommune. 

Han forblev på denne arbejdsplads 
frem til sin pensionering i 1990. Han 
nåede således at fejre både 25 års 
jubilæum i 1972 og 40 års jubilæum i 
1987. 

I 1967 blev han forfremmet til fuldmæg-
tig. Det meste af karrieren lå på borg-
mesterkontoret. De sidste år var han 
dog hovedkasserer ved kommunekas-
sen, et stillingsskifte der tog hensyn til 
hans afstandtagen til ny teknologi.

Som fuldmægtig på borgmesterkon-
toret havde Stig Hansen en række 
specielle hverv. 

Han var bemyndiget til at foretage 
vielser på rådhuset lige som borgmes-
teren, viceborgmesteren og ekspedi-
tionssekretæren. Han var sekretær for 
det tjenestemandsudvalg, der skulle 
forberede Korsør på den kommende 
Storebæltsforbindelse. 

Da det var borgmesterkontoret, der 
stod for tilrettelæggelse af både folke- 
tingsvalg og byrådsvalg, fungerede 
han som valgsekretær, en opgave han 
udførte med stor iver og glæde. 

Det var mere, end hvad man kunne 
sige om ham som sekretær for det 
kommunale huslejenævn. Et personligt 
tillidshverv, som han var meget beæret 
over, var medlemskabet af Bikubens 
tilsynsråd. 

Fuldmægtig Stig Hansen







Stig Hansen var korsoraner med stort 
K. Han forlod ikke byen i hele sin 
levetid, bortset fra ferieture til f.eks. 
Lugano og Paris og kortere ture til Kiel. 
Hertil kørte han i sin yderst velplejede 
folkevogn, af ham selv kaldt ”den lille 
sorte”. 

Den blev købt kontant mellem 1963 
og 1967 hos bilforhandler Thorkild 
Sørensen i Skælskør for 15.782 kr. 
inkl. moms.Det var en 113 VW De 
Luxe Sedan udstyret med fem hvide 
dæk, overtræk, amerikansk kofanger, 
røde måtter, sidespejl, pynteskærme, 
stænklapper, baghylde og forkromet 
DK plade. 

Bilen blev passet og plejet og kun lidt 
brugt, og sjældent om vinteren. Stig 
Hansen måtte dog gøre en undtagelse 
i november 2001, hvor han ringede til 
borgmesterkontoret og var bekymret 
for, hvordan bilen kom hjem, da han 
følte sig sløj og var nødt til at køre til 
Slagelse Sygehus i den. Det blev hans 
sidste tur i bilen, for han døde kort efter 
på sygehuset. Den er nu kommet på 
VW & Retro Museet i Ulfborg. 

Stig Hansens foretrukne transportmid-
del var en høj, sort herrecykel, og han 
huskes af mange ældre korsoranere 
som ragende godt op i bybilledet på sin 

cykel iført lang frakke og kasket, ved 
stærk kulde med aviser under trøjen 
som isolering. 

Han gik under navnet de Gaulle på 
grund af ligheden med den franske 
præsident. Cyklen gav ham som pen-
sionist mulighed for næsten daglige 
besøg på borgmesterkontoret helst ved 
kaffetid og for at hente Flensborg Avis, 
som blev studeret sammen med de 
gratisaviser, han hentede på stationen 
og biblioteket. 

På cykelturene fik han også rig lej-
lighed til at stoppe op og tale med folk, 
høre nyt om kommunen og give sit 
besyv med. Han var af natur nysgerrig.

Korsoraner med stort K



Stig Hansen var nok, hvad vi i dag vil 
kalde speciel. Han var perfektionist og 
krævede også den yderste omhu og 
pligtfølelse af sine medarbejdere på 
borgmesterkontoret. 

De respekterede ham, og ved at tage 
ham på den rigtige måde fik de et ven-
skabeligt forhold til ham, der f.eks. gav 
sig udslag i enkelte selskabelige sam-
menkomster og private besøg. Inderst 
inde var Stig Hansen et festmenneske. 

I 1997 følte han sig foranlediget til at 
give sine tidligere kolleger en gave 
efter eget valg – men selvfølgelig i al 
hemmelighed (se næste side).

Stig Hansen var påholdende, nogle vil 
mene nærig. Han fik gennem årene 
samlet en betydelig formue, og da 
han ikke havde nærmere slægtninge, 
testamenterede han formuen på ca. 
5 mio. kr. til Korsør Kommune – dog 
ikke til en ferietur for medarbejderne 
som foreslået af en tidligere kollega. 
Renterne af formuen skulle anvendes 
til kulturelle og almene opgave i Korsør 
Kommune. 

Der blev stiftet en fond i 2004. Indtil 
kommunesammenlægningen den 1. 
januar 2007 var Økonomiudvalget i 
Korsør Kommune fondsbestyrelse, 
herefter består den af fem medlemmer 

af Slagelse Byråd med tilknytning til 
Korsør.
 
Det har i en årrække været praksis, at 
fonden selv har haft projekter, som er 
blevet udført med fondsmidler. Her skal 
blot nævnes nogle enkelte. I 2005 støt-
tedes færdiggørelse af renoveringen af 
de fire facadefigurer på Kongegården. 
Fonden har gentagne gange bestilt 
arbejder hos kunstneren Erik Heide, og 
mange af værkerne har en eller anden 
relation til Stig Hansen.

I 2007 blev skulpturen ”To borgere” 
opstillet i Rådhushaven, måske sym-
boliserende Stig Hansen med front 
mod sin tidligere arbejdsplads og i 
samtale med en anden korsoraner. I 
2008 blev Heides skulptur ”Den tomme 
stol” opstillet ved Solens Plads, måske 
en hentydning til, at Stig Hansen havde 
forladt sin post. 

Endelig støttede fonden i 2017 eta-
bleringen af et mindeanlæg for Stig 
Hansen i Rådhushaven, også her med 
en skulptur af Erik Heide. Der kan ind- 
gives ansøgninger om støtte fra 
fonden.

Stig Hansen Fonden



Infomation om billede
Pia Hansen, Povl Mortensen (Borgmester), Birgitte Kristensen, Tine Tvernøe Christiansen, Stig 
Hansen, Kirsten Staufeldt, Aase Johansen (med hunden) og Aases mand Poul. Læg mærke til at 
Stigs bil er ude til højre.



Historien om den ‘hemmelige gave’ 






