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Den helt rigtige formand
Man bliver i godt humør 

af at være i selskab med den 
nyva lg te  fo rmand for  
Dansk Arbejdsgiverfore-
ning i Horsens-området, 
Jette Hansen (45), der er di-
rektør for Horsens Gummi-
varefabrik A/S.

Hun er en engageret, ini-
tiativrig og miljøbevidst 
kvinde og kan nok ikke sige 
sig fri for af og til at »spille« 
lidt på sin kvindelighed, 
men tag endelig ikke fejl -
hun er parat til at slås for 
sine medsøstres muligheder 
for at gøre sig gældende på 
poster i samfundet, hvor 
mænd normalt dominerer i 
al deres magt og vælde.

Bl.a. er hun med i en 
tværpolitisk netværksgrup-
pe, der arbejder på at få fle-
re kvinder ind i kommunal-
politik.

Når man kender Jette 
Hansens baggrund, kan 
man ikke lade være med at 
respektere og beundre hen-
de. Hun har prøvet lidt af 
hvert og har aldrig været 
bange for at kaste sig ud i 
nye ting, selv om der måske 
ventede både øretæver og 
snavs på fingrene.

Alt det nymodens pjat 
med at kalde sig forkvinde 
huer hende ikke. Hun vil 
være formand og dermed 
basta - i øvrigt den første 
kvinde på en sådan post i 
foreningens snart 75-årige 
historie og en af de meget få 
kvindelige lokalformænd, 
der findes i DA. Efter Jette 
Hansens mening skal kvin-
der ikke have positiv særbe-
handling. Det skal være 
lysten og evnerne, der tæl-
ler.

Blomsterhandler-datte-
ren fra Struer skulle oprin-
delig have taget studenter-
eksamen, men hun var sko-
letræt og valgte at blive tek-
nisk assistent (produk-
tionstekniker) og var i prak-
tik på B&O.

Da hun var færdig på tek-
nisk skole i 1964, fik hendes 
far kontakt med teknisk di-
rektør B. W. Hansen på 
Gummivarefabrikken »Jyl-
land« i Horsens. Her var en 
ledig stilling som driftsassi-
stent - et ikke helt alminde-
ligt job for en pige dengang.

Jette Hansen.

DAGENS PORTRÆT

»Far ordnede det hele og 
aftalte også, at jeg skulle ha-
ve 1000 kr. i løn om måne-
Jeg fik et værelse i Smede-
gade og led meget af hjem-
vé, fortæller Jette Hansen, 
der senere lærte at klare 
mange ting - helt uden fars 
hjælp.
Hun var meget glad for 

arbejdet på »Jylland«, hvor 
hun lærte en masse og også 
traf sin kommende mand, 
værkfører Børge Hansen, 
der døde i 1987. De var gift i 
21 år og fik døtrene Charlot-
te (20) og Marlene (17).
På grund af konjunktur-

erne blev bl.a. Jette Hansen 
i 1975 afskediget fra fabrik-
ken, der fik ny direktør og 
blev overtaget af Schiøn-
ning & Arvé. Hendes mand 
blev på »Jylland«, medens 
Jette et års tid forsøgte sig 
med import af gummibånd 
fra Thailand. Senere var 
hun klinikassistent i et læ-
gehus i tre år.
I 1976 brød 13 arbejdsle-

dere ud fra »Jylland« og 
startede Horsens Gummi-
varefabrik A/S på Finlands-
vej med Foreningen af Ar-
bejdsledere som ejer. Om-
kring 1980 kunne arbejdsle-
derne ikke længere enes og 
blev erstattet af timelønne-
de arbejdere. Børge Hansen 
blev direktør, og Jette Han-

sen begyndte som driftsas-
sistent og bogholder.
I 1983 overtog hun aktie-

majoriteten, da Foreningen 
af Arbejdsledere ikke læn-
gere ønskede at være virk-
somhedsejer.
Det var et noget vovet 

køb, men gummivarefa-
brikken, der siden er udvi-
det, har i dag 15 ansatte og 
er inde i en god udvikling 
med en pæn omsætnings-
fremgang. Jette Hansen, 
der blev direktør efter sin 
mands død, er bidt af bran-
chen og har ansat nye folk 
på ledende poster.
DA i Horsens er godt 

tjent med sin ny formand, 
der nu bliver medlem af for-
eningens repræsentantskab 
på landsplan. Hun har alle-
rede markeret sig solidt på 
en række områder, selv om 
hun kun har sidddet i besty-
relsen et par år. Således re-
præsenterer hun arbejdsgi-
verne i bl.a. WHO's Sund 
by-komite, Horsens Er-
hvervsråds repræsentant-
skab, radiorådet for Radio 
Horsens og Andelsbankens 
erhvervspris-komité.
Og ikke at forglemme -

Jette Hansen er en af DA's 
mange entusiastiske gæste-
undervisere. Hun vil gerne 
være med til at give de unge 
i skolerne et realistisk ind-
blik i erhvervs- og arbejdsli-
vet.
Der er ikke meget fritid 

til rådighed, men familieli-
vet prioriteres højt. Den 
yngste datter, der går i 2. g. 
på Amtsgymnasiet, bor end-
nu hjemme. Og i næste må-
ned gifter Jette Hansen sig 
med sin salgschef, Ejgil 
Christensen.
Der blive også tid til golf 

og svømning på motions-
plan. Yoga er tidligere ble-
vet dyrket med stor interes-
se, når der skulle kobles fra.
Den ny DA-formand har 

let til smil og kan f.eks. ikke 
lade være med at more sig 
over en kunde, der - uden at 
vide, han havde talt med 
virksomhedens administre-
rende direktør og eneaktio-
nær - gav udtryk for, at 
»hende kontordamen, hun 
var nu alligevel meget godt 
inde i sagen». (BJe-)
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