Redaktør Mr. Slans med de
berømte cricket-meritter

Hans Aage Hansen alias Mr. Slans blev født i Aalborg 1912. Sidenhen fik han
en længere journalistisk karriere, der endte i redaktørstolen på Fyens Tidende
på Fisketorvet nr.4 i Odense.
På sportsredaktørens kontor på tredjesal var der hver fredag eftermiddag et
stort fremmøde af idrætsfolk, når Mr. Slans fortalte mere eller mindre
sandfærdige anekdoter fra cricketsportens verden. En sportsgren, som Mr.
Slans prioriterede meget højt og han betegnede, som det suveræne bedste
spil.
En af redaktørens favoritter var, da han i sine unge dage blev udtaget på et
udvalgt dansk hold, der spillede på Lords Cricketground i London – verdens
mest berømte og traditionsrige bane. På andendagen af denne invitationskamp
stod han i marken og kedede sig lidt, da han pludselig hørte noget svirre over
ham i luften og med en hurtig refleks greb han en svale. De godt 30.000
tilskuere var ellevilde af begejstring. Så hurtig en cricketspiller havde de aldrig
set før. Men for at imponerer de mange fremmødte englændere, så slap Mr.
Slans fuglen og greb den igen - blot for at bevise sin fantastiske hurtighed.
Senere er den udstoppede svale blevet udstillet på museet på Lords i London.
Mr. Slans har gennem årene inviteret en del venner og bekendte til at besøge
den engelske hovedstad for at tage disse med til cricketsportens mekka og i
timevis underholde med et væld af cricket-anekdoter fra ind- og udlandet!
Desværre kan Mr. Slans ikke være tilstede på Odense Cricketstadion den 16.
august til Fredberg All Stars versus Ole Mortensen Legend, men både Peter
Fredberg og wicketkeeper, Niels Torp (AB), har haft æren af at være
journalistelever under redaktør Mr. Slans på Fyens Tidende.
Det er også håbet at en del af kendte lokale cricketkoryfæer møder op og får
en hyggelig snak om Mr. Slans og cricketsportens generelle udvikling
herhjemme!

