Claus Hellmann Hansen

Jeg hører til ”de store årgange”.
Mange fra denne periode blev født på Skt. Maria Hospital. Det blev jeg også i 1947. Gennem hele
min opvækst boede jeg på Møllehusvej 100. Min farmor boede i Asylgade. Far arbejde for det
store luftfartsselskab Pan Am, og ejede Byvolden 4 i en længere årrække.

Byvolden 4, som far købte i 1946

Fra Duebrødre Skole

De første syv år (1955 – 1962) gik jeg på Duebrødre Skole, hvorefter jeg flyttede til
Katedralskolen, der dengang lå ved siden af Domkirken. Efter to år i realafdelingen fortsatte jeg
på gymnasiet og blev student i 1967.
Min fritid i barneårene var præget af en række aktiviteter. Ulveunge i det Danske Spejderkorps
(De blå), fodbold i RB06, bordtennis i BTK61, og tennis. Interessen for jazz blev dyrket i
”Birdland” og på Katedralskolen, hvor også Niels Henning Ørsted Pedersen gik.

Byens bedste 6. Klasse – Duebrødre - 1960

Student fra Roskilde Katedralskole 1967
Jeg begyndte på Handelshøjskolen i 1967 (nu CBS) og blev cand.merc. i 1972, hvorefter jeg
studerede på University of Wisconsin i Madison (USA) og fik en MS-grad.
Jeg kom hjem fra USA midt i Vietnamkrigen, hvorfor jeg aftjente civil værnepligt ved arbejde på
FN-Forbundet, samtidig med at jeg begyndte at undervise på CBS og Roskilde Handelsskole. Et

par år hos ISS som udannelsesleder var platform for et job som professor på et mindre college i
Columbia i Missouri, Stephens College. Det varede i fem år.
I 1981 vendte jeg tilbage til Danmark, og blev knyttet til DA’s kursusejendom, Bøgehøj i Ebeltoft,
hvor jeg blev forstander og senere flyttede til hovedkontoret i København som Underdirektør.
Det var den tidligere student fra Roskilde Katedralskole, Hans Skov Kristensen, der ”hentede”
mig til denne position. I denne periode havde jeg mange kontakter til mange virksomheder, mest
i Danmark, men også i udlandet. Da DA ændrede sin struktur følte jeg det var tid til at prøve på
egen hånd, som selvstændig konsulent, hvilket varede små 20 år.
Lokalt arbejdede jeg bl.a. som etableringsvejleder og i samarbejde med Roskilde Bank
arrangerede jeg i næsten 25 år Roskilde Banks Erhvervsklub. Samtidig var jeg klummeskribent
for Berlingske, brevkasseskribent for Erhvervsbladet, hovedskribent for bladene ”Nyt om
Efteruddannelse” og ”Leading Capacity”.
Mine tætte relationer til USA og UK betød samarbejde med bla. Walt Disney, MIT, Jim Kouzes
(førende forsker om ledelse) og ”The Economist”. Jeg startede 12 erhvervsklubber i Litauen, og
var international konsulent tilknyttet den globale virksomhed Catepillar. Var medstifter af et
europæisk netværk for kvindelige ledere (EWMD). Var også initiativtager til ”import” af en række
ledelsesværktøjer bl.a. Myers-Briggs Type Indicator og Walt Disney’s People Management.
Som skribent har jeg forfattet en grundbog i kundeservice, ”+1 Service”, udviklet
undervisningsmaterialer til kurser, og skrevet en bog om min fars første fyrre år, ”Fra
Ankerklyds til Bro”.
I hele karriereforløbet har der været fokus på udvikling af mennesker og nye uddannelsesformer.
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