TORSDAG 27. JANUAR 1972

Jeg vil nødig kaldes
landbrugs-teoretiker
siger den nyvalg-te formand for Horsens Landbrugsforening, forstander
Jeppe Kristensen, Bygholm Landbrugsskole

Blå bog
Jeppe Kristensen, født 22.6.22.
ved Varde. Realeksamen i Grinsted. Praktisk landmand i 5 år. På
Korinth Landbrugsskole 43-44.
Landbohøjskolen 46-49. Landøkonomisk Driftsbureau 49-50. Studielegat til USA i 1½ år. Tog
eksamen i landøkonomi i USA.
Ungdomskonsulent i Thisted 5253. Medforstander på Høng Landbrugsskole 53-56. Forstander på
Bygholm Landbrugsskole fra 56.
Bestyrelsesmedlem i Agronomforeningen 57-60. Bestyrelsesmedlem i Horsens Landbrugsforening
fra 58. Medlem af Jyske Landboforeningers ungdomsudvalg siden
62 - formand siden 64. Medlem af
Hatting-Torsted kommunalbestyrelse 62-66. Formand for Landboungdomsforeningernes landssammenslutning 65-68. Formand
for .Landbrugets radioudvalg siden 65. Folketingskandidat i
Juelsminde-kredsen siden 71.

Spændingen om, hvem der
skulle efterfølge gårdejer Arne
Møller, Løsning, som formand
for Horsens Landbrugsforening udløstes i går med Valget af den 49-årige forstander
Jeppe Kristensen, Bygholm
Landbrugsskole.
- Var det aftalt inden bestyrelsesmødet i går, at De skulle vælges?
- Nej, det var det ikke. Det har
været diskuteret om man ville have
en teoretiker som jeg, eller en praktiker - en med muld under træskoene - og dette blev da også fremført
går.
- Tror De valget af dem er begynJeppe Kristensen: - Jeg er egentlig kommet falsk ind i landbruget
delsen til, at landbrugsorganisationerne som andre organisationer væl- Er den kontakt for lille?
ger en mand med teoretisk uddanfalsk
nelse?
- Det er jo en stor forening - den 3.
- Nej det tror jeg ikke - og jeg
største i landet med 3200 medlemvil nødig kaldes teoretiker, for jeg
mer - og der er da en del land- Kunne De tænke Dem at trække mænd, man ikke kommer i kontakt
driver både skolens landbrug og min
Dem tilbage og blive „rigtig
egen gård på Kolding-egnen.
med.
landmand"?
- Har De været enige med Arne
- Det har altid ligget I blodet, at jeg Møller I de ting, der er drøftet i
gerne ville have mit eget land brug, landbrugsforeningen?
men da vi var ni søskende i mit
- VI har stort set været enige, og
hjem, var jeg klar over, at jeg måtte
Og Jeppe Kristensen sætter pris tage en teoretisk uddannelse og ad har haft et særdeles godt samarbejpå så vidt muligt at tage en tur gen- den vej få mit eget landbrug - så de, så det betyder ikke de store omvæltninger fordi jeg er kommet til.
nem skolens landbrug hver dag.
jeg er jo egentlig kommet falsk ind i
- Er De selv i arbejdstøjet?
- De har efterhånden mange jern i
landbruget. - Men at hellige mig
- Kun om foråret og i høst er jeg
det praktiske landbrug? Det er vel ilden - kan De holde dem rødglødende alle sammen?
rigtig med i arbejdet.
sådan, at når man har fundet
- Jeg vil nok søge at komme ud af
- Det fortælles, at De om søndatilfredsstillelse i det arbejde, man
gen hjælper til i kostalden?
har, vil man ikke lave så forfærde- noget, bl. a. formandsposten i Land- Det er et stykke tid siden, jeg lig meget om på det.
brugets Radioudvalg, men i landgjorde det. Det kniber med tiden nu.
brugsforeningen vil jeg bygge meget
Men jeg satte stor pris på at være
på impulser fra bestyrelsesmedlem-.
med i arbejdet, for det gør det lettere
merne. Jeg tror de er et godt udsnit
at tale med folkene om arbejdet.
af medlemmerne så der via dem er
forbindelse til alle medlemmerne.
- Skal der nu ske noget nyt
landbrugsforeningen?
- Ikke umiddelbart. Der kom et
stort nyt mandskab ind i bestyrelsen
sidste 10 År
- Har De egentlig tid til også at nu, og det skal lige ind i arbejdet
være formand i Horsens Landbrugs- først.
- Kan det ikke være deprimerenforening?
- Jeg har nok nogle planer, men
- Det synes jeg, jeg har. Vi har dem vil jeg helst ikke ud med, før de, at beskæftige sig med et erfået en ordning på skolen med Gert jeg er sikker på at have rygdækning hverv, der er i tilbagegang på snart
alle områder?
Nielsen som medforstander, og han bestyrelsen.
- Nej, jeg føler en glæde ved at
tager sig af alle detaljerne i arbej- - Men jeg kan da sige, at jeg har
det. Han tilrettelægger undervisnin- gjort mig visse tanker om at få or- arbejde med tilpasning af erhvervet gen og jeg har fuld undervisningstid, ganiseret efteruddannelsen noget be- for det er en ny form, der skal til.
så på skolen tror jeg ikke, man dre. Landmændene er meget interes- - Man siger ganske vist, at landbruget ingen betydning har, men ermærker, at jeg har arbejdet udenfor.
seret i specialisering, og en vejled- De har fået mere og mere arbej- ning i dette kunne skabes i samar- hvervets enorme indtjeningsmulighede inden for landbrugsorganisatio- bejde med Bygholm Landbrugsskole der i fremmed valuta er næsten ikke
til at erstatte. Derfor synes jeg det
nerne - vil De trække Dem ud al og med landbrugsforeningens
er beklageligt, at samfundet ikke vil
arbejdet på landbrugsskolen?
konsulenter koblet så tæt på som
- Nej, det tror jeg ikke, men det vil muligt, så vi kan få en stærkere
iøvrigt afhænge af udviklingen i or- forbindelse mellem konsulenterne
ganisationerne om, hvor meget der og landmændene.
bliver hængt på mig. Men jeg synes vi
har fundet en god løsning på skolen
nu.

Kommet
i landbruget

ind

Er også selv
i arbejdstøjet

Jeg vil have
rygdækning først

På vej ud af
landbrugsskolen?

Sulteføde de

, bakke landbruget op - vi har jo fået

sulteføde de sidste 10 år.
- Er der ikke noget sygt i, at
landbruget skal have statstilskud for at
kunne klare sig?
- Jo, det er det, og der er ingen
tvivl om, at landmændene gerne ville
undvære dette tilskud, hvis blot vi
kunne sælge vore varer i direkte
konkurrence med udlandet.
- Og det mål vil vi nærme os, hvis vi
kommer i fællesmarkedet.
- Mangler landbruget ikke en regulær fagforening?
- Nej, det, vi mangler er, at blive
sluttet sammen, så landbruget har et
talerør i stedet for tre som nu - og
jeg tror vi nærmer os det tidspunkt,
hvor vi kan slutte os sammen selv
om der måske går en halv snes år,
inden det egentlig sker.

Vil tage et valg mere
- Hvad med kandidaturen til folketinget?
- Det er ikke helt klart endnu, da vi
ville vente med afgørelsen i landbrugsforeningen, inden der blev truffet beslutning om jeg skal fortsætte
som kandidat i Juelsminde-kredsen.
Men jeg tror jeg godt vil prøve et
valg til.
- Jeg venter løvrigt snart et valg.
Efter EF-afstemningen, tror jeg det
politiske system trænger til en afgørelse af, hvem der skal stå for det og det tror jeg også statsministeren
er interesseret i, for det betyder han
kan bevæge sig mere til venstre
igen - og det betyder, at vi måske
kan vinde lidt frem igen.
Nuser

