
Har bevaret 68-gejsten
Der er dem, der mener, at 

havnearbejder og kommu-
nist Ivan Hersland (42) er 
blevet blidere og mere mo-
derat med årene, men det 
vil den nyvalgte formand 
for SiD's afdeling A i Hor-
sens ikke umiddelbart skri-
ve under på.

Forud for kampvalget om 
formandsposten i fagfore-
ningen, der lokalt tæller op 
mod 1600 medlemmer (
overvejende socialdemo-
krater), skruede han dog 
kraftigt ned for DKP-profi-
len.

Han er ingen »kineser« 
og foretrækker principielt 
konstruktive løsninger via 
forhandlinger frem for kon-
flikter. »Også bagefter skal 
der samarbejdes, og parter-
ne skal kunne se hinanden i 
øjnene«, fastslår han.

Gennem sit otte-årige vir-
ke fra 1974 til 1982 som 
DKP'er i Horsens byråd 
havde Ivan Hersland - ikke 
mindst som medlem af soci-
aludvalget - et udmærket 
samarbejde med socialde-
mokrater og andet godtfolk, 
bl.a. den daværende borg-
mester Holger Sørensen og 
den nuværende, Henning 
Jensen.

Ivan Hersland har ingen 
faglig uddannelse, men er 
»tillært« på mange områ-
der. Efter studentereksa-
men i 1968 arbejdede han 
fire år i et revisionsfirma, 
blev medlem af HK og var 
aktiv i Faglig Ungdom. Som 
værnepligtig ved Forsva-
rets Intendanturkorps var 
han en aktiv og effektiv 
talsmand for sine soldater-
kammerater.

Senere arbejdede han 
som håndformer på CN-Ar-
matur, var medlem af Sme-
denes Fagforening og besty-
relsesmedlem i smedenes 
klub på fabrikken. Efter en 
arbejdsløshedsperiode
1977 blev han ansat på 
gummifabrikken Jylland/ 
Schiønning & Arve. I 1978 
blev han medlem af SiD og 
tillidsmand for sin afdeling 
på virksomheden, der i øv-
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rigt senere måtte lukke, 
hvilket ikke gik helt stille 
af.

I slutningen af 70'erne 
fandt han arbejde på Hor-
sens havn og var en af tals-
mændene under den store 
strejke i 1982-83. Siden 
1983 har han været medlem 
af bestyrelsen i Havnearbej-
dernes Klub. I det meste af 
1990 var han ansat af SiD 
som konsulent på et projekt 
i de danske havne.

Som SiD-formand ønsker 
Ivan Hersland at se fremad, 
selv om der måske nok er en 
del skår, der skal klinkes ef-
ter den hidsige debat forud 
for formandsvalget.

Han vil i øvrigt gerne be-
vise, at han hverken er 
»magtmenneske« eller 
»skrivebordsgeneral«. Hyp-
pige besøg på arbejdsplad-
serne og en tæt kontakt til 
folkene på gulvet er målet.

Der er ingen tvivl om, at 
Ivan Hersland har bevaret 
gejsten fra det internatio-
nale studenter- og ung-
domsoprør i 1968. Som gan-
ske ung og gymnasieelev på 
Horsens Statsskole blev 
han stærkt grebet af de 
strømninger i samfundet, 
der gjorde oprør mod auto

riteterne og krævede lighed 
for alle.

Derhjemme - hos en kon-
servativ mor og en far, der 
var fremtrædende Venstre-
politiker - var Ivan ikke altid 
lige populær. Den gode, 
borgerlige opdragelse 
havde åbenbart »slået fejl«. 
Populariteten hos pigerne 
var imidlertid hjemme, da 
han som en af de allerførste 
drenge i Horsens blev lang-
håret.

Stærkt medvirkende til 
Ivans politiske holdning var 
hans kendskab til socialt 
dårligt stillede familier. 
Han synes, det er fuldkom-
men urimeligt, at unge 
mennesker, der tilfældigvis 
har »de rigtige« forældre el-
ler et godt hoved, skal have 
særlige fordele frem for 
dem, som solen ikke umid-
delbart skinner på.

Ivan Hersland går imod 
egoisme og borgerliggørelse 
og er meget opsat på at yde 
en indsats for SiD'erne, der 
ofte har det hårdeste og 
mest beskidte arbejde til 
den laveste løn - hvis de i det 
hele taget har job. SiD'erne 
er hårdt ramt af arbejdsløs-
heden, og den ny formand 
vil gøre alt for at bekæmpe 
ledigheden og dens mange 
ulykkelige følger.

Han vil også arbejde for 
øget information og åben-
hed i SiD og ser gerne samt-
lige døre og gardiner inde i 
SiD-Centret på Robert 
Holms Vej fjernet.

Ivan Hersland bor sam-
men med Bente, der er læ-
rer på Torstedskolen. Par-
ret har en søn på 15 år og en 
datter på otte. Hjemmet er 
et dejligt rækkehus på 
Kraghsvej i Horsens i et 
miljø, hvor beboerne uanset 
stand og status kommer 
hinanden meget ved, bl.a. 
gennem arbejdet i grund-
ejerforeningen.

I fritiden kan Ivan lide at 
spille tennis, og da han har 
stort kørekort, er han af og 
til »stukket af fra det hele« -
som langturschauffør til 
Sydeuropa. (BJe-.)


	Page 1

