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PeterJens
estei.etsdommeHøjPortræt af r
Christensen

storeF pger starter.derundt4iminindenting,jeg kan minestillehvorkontor,
—

sitgange hensnørklede tiladvejenlederogventeværelsebygningensmig ihenter
Christensengang. JensPeterførsteHøjesteret forbesøgeskuuejeghvordagen,være

2020oktober27.tirsidenskullejurastudiet,påmånederseksog knapfire årEfter

er ikke nået længere end til hans oanse sirnpe:t; fordi sådan har det aItid kurnetåLesynel al )d Der blev således
ontor. fr jeg bemærker, al JOnS været. Højesteret er en 360 år gamm44kftet over pflko studiet i stedet,
Reter Christensen er en nysgerrig institution, som bygger på en lang række4’ hvor ‘dér iki<e var’r ‘ko for at støde på
mand med stor viden og en masse traditioner, som de involverede àr en blod orn en tel a sum. På trods at

- -

gode historier i rygsækken. Turen går ære al at hoLde fast på. For tradi*’nerne inteie fotttatistik og tal blev det kun
zorbi den gamle reissal; dommernes er kke care gamle, men også fonuftige. til en vet4uttet 1rsprøve; zkonomi
frokoststue; den nye retssat fra 2007;

. . var.simpelth’en for keligt et studium.
kælderen, hvor biblioteket med bogreoler Anciennitet som løsning på alL nterne Herefter var vejen ikke lastlagt, og det

to etager befinder sig ved siden at spørgsmål gør, at alle får det samme blev derfor til en stilling som lærervikar
de dommerluldmægtiges kontorer før eller siden. De yngste vil, blive de på skolerne Aarhus, så der kunne blive
og videre forbi flere at dommernes ældste. Ligesom de ætoste ening har tjent nogle penge til at holde tag over
kontorer herunder Højesterets tredje været de yngste. På den måde er enhver hovedet og srpå iødet: og til at finde
retssat; kæremålssaien. der ligeledes diskussion om ret og rimeligt afsluttet ud at hvor hannu skutte hen.
bruges til den årlige julefrokost, når på forhånd. Højesteret er nem$g en t
en corona-pandemi ikke raser Turen karrieremæssig endestation Der er ikke Svaret faldt på sta odskab; interessen
ender, hvor der startede: på Jens Peter mange andre steder, man kan 9Ç hen tor politik, samfund, økonomi og historie 4Christensens kontor, hvor en lille deb- derfra end i kistegraven eller på pension. kunne findes på ét og4amme studium, og
radio på skrivebordet spitier gamle Der er således ikke nogen rangst3e at her lod det tit, at Jensljjer Christensen
60’er rocknumre fra en radiokanal. bevæge sig op at. ALle dommere er lige. *ndt sin hylde. Sideløbende med studiet
han fortælter, hedder Radio Vinyl, Langt de fleste højesteretsdomrnere på statskun ‘ffinansierede han
som han til stor begejstring stødte udpeges til si tUngen, når de er omfiring I studielivet me jo hel som instruktor
på for et års tid siden. Undervejs på SD år og går først på pension, når ‘de ‘ faget natioiienon’ takket være
turen fortætier Jens Peter Christensen bliver 70. år Man sidder derfor på poen sin gode ats3utning Jpå 1. årsprøven
historier om bygningerne; rummene i omkring 20 år; “Hvis man form?at ‘fra økonomistudjg(’ Statskundskab
vi kommer forbi; personerne der har holde sig i live så Længe’ bemærkei&Jns havde krav ona?tten på kandidaten
deres daetigdag i bygningen eg om Peter Christensen med et smil, skulle følge fagene for.’altningsret,
det interne system i Højesteret, hvor statsforfatningsret. DU-ret og fotkeretved
alting afgøres efter anciennitet. Alt, Vejentitjura Juridisk tnstit3 gruodal mistanke om
lige fra fordeling af kontorerne, til ferie, Vejen til Højesteret har været alt andet at fagene yLle være ‘ detige, gemte
placering ved dommerbordet i retssalen end snorige forudsigelig og fasilagt Jens PMer cfihstensep em til sidst pa
og rækkefølgen for dommernes votering oa forhand for Jens Peter Christensen s€diet91erkt4le ha og opdage at di
a’gøres at anciennitet De ælds e Den har denS budt pa en ække modsatte var ilfæIdet ed undervisere
dommere har førsteret til ledige kortorer snoninger og rumspr.ng dikterek som 0&rin ‘a’gaard i statsret og
og til at vælge ferie udenfor retsferien, udelukkende af_, lyst og nyfund Tftehias Philbert i forvaLtningsret.

____________

j ligesom den ældste dommer placeres ii-. iiråder4tudielive started, ifiidervisningsformer var som dag og
ved midten at dommerbordet, hvorefter daUeeter Cttensen begyndte pa nat, tik Jens Petei Christensen en
de yngre fordeler sig ud til siderne, rnediclftstudle:. Medicinvejen blev valgt introduktion tiL juraen, der idag fremstår
med de ynsste ptaceret yderst — og ved ud fra en interesse i sport og dermed som det klareste minde For ham fra hans
votering starter den yngste dommer fysiologi Det blev dog ikke til mere end studietid.
og den ældste slutter. Hvorfor er det en uge på medicinstudiet. da Jens Peter
sådan, spørger du nok dig selv? Svaret er Chnistènsen måtte sande, at han ikke



“Gorm Toftegaard; han var
fuldstændig ildsprudiende,
mens Thomas Philbert var
nærmest åndeligt ophidset over
at skulle undervise. Han kunne
stå på tæer tre timer i træk.”

Interessen for juraen voksede — Jens
Peter - Christensen bemærker, at en
stor det at interessen kan tillægges
førnævnte underviseres engagement i
deres fag. Da kandidaten i statskundskab
var i hus, blev undervisningstimerne
i nationaløkonomi spædet op med
undervisning i jura. inden turen blandt
andetgik forbi Undervisningsministeriet
som :ministersekretær, inden han

i 1988 vendte retur til Aarhus
Universitet tor at skrive en ph.d. i
statsret og grundtovsfortolkning; altså
grænselandet mellem jura og politik.
Oa afhandlingen var afleveret, blev
Jens Peter Christensen titbudt en
stilling som lektor i offentlig ret ved
Juridisk tnstilut. som han takkede ja til.
Karrieremulighederne som lektor ved
Juridisk Institut var dog begrænsede
uden en cand.1ur. i rygsækken: ‘Så var
jeg så dum at søge ind på jurastudiet.
Der fik jeg afslag. Så var jeg så dum
at ktage... - og så blev jeg optaget.,
fortæller Jens Peter Christensen og
fortæller, at dengang dumpede 70 % at
de studerende Første år, så han var nødt
til at overforberede sig til sine eksaminer.

“Kunne du • ikke se, at man
dumpede eksamen som lektor i
jura? Det går jo ikke...”

Kandidaten i jura kom i hus i en atder
af 36 år, og det egentlige studietiv må
derfor nok siges primært al have fundet
sted for Jens Peter Christensen, mens
han gik på slatskundskab. Han forklarer

\-----z:

dog. at studieliver på statskundskab
dengang var noget anderledes, end det
formentligt er i dag; fester var der ikke
noget af på studiet, og Kapsejladsen var
stel ikke optundet dengang.

“Men i virkeligheden var jeg
nok også en atypisk studerende,
fordi jeg kom der stort set
kun til timerne. Jeg dyrkede
så meget sport dengang, at jeg
slet ikke var studenterpolitisk
aktiv. Jeg tog bare derop, var til
timerne, og så cyklede jeg hjem
igen.”

Når undervisningen var overstået, g!k
turen derfor hjem til toftsværelset i

Studsgade (indtil dette blev udskiftet
med kolléværelset på Kollegium
3 i Parkkollegierne for at læse i
studiebøgene. Eftermiddagen gik med
roning på Brabrandseen, inden han kom
hjem igenfbr at spise to liter yoghurt til
attenargàg spåjovedet i seng for at
gentage samme procedure Igen dagen
efter L
Roningen ma’:siøsz:-at have dikteret
Jens Peter Chritensen studieliv en hel
del som tan4sholdsroer i singlesculler
matte der trningtn Placeringer som
nummer 10 veavrdrmesterskaberne
og nummer 2 ved de nordiske

- esterskaberkommermanikkesde
tit Efterhanden druknede roningen6g i

studiebøgerne. Jens Peter Ctirisens
tilgang t;t sin spo4;6gatt andet i sit

‘tiv var at gå fuLdkommen ind ïdet. han
gjorde; ikké at ‘gre noget håtvt. Så i
sted btevdeI til roning på hygqeniveau,

han fortsatte rnpt dedtkere sig
studiet, som haii:hele tidSnfiävde

gjort. Man kan derfor odt sige, at
sporten har haft indflydeLse på Jens
Peter Christensens studietid. Det htev
til en enkelt øl eller to på et værtshus
i Skolegade indimetlem; men deter
bestemt ikke denne slags minder, -der
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v,de” mest i Jens Peter Christensens
hukommelse om studielivet. Det er
derimod undervisning, timer med næsen

““ tDgerne og i opgaver — og roning, der
f,tder mest. Disciplinen og fokusset fra
sporten omsatte Jens Peter Christensen
to brugte i sit studie. når han læste; Når
man træner, så træner man. Når man
ror, så ror man. Og det lyder banalt, for
dem der ikke selv har optevet det, men
man kommer hurtigst ned ad en bane ved
at tage ét tag ad gangen, koncentrere sig
og få båden til at gLide. Og hvad har det
med læsningen at gøre? J0, man spilder
sin tid, hvis man ikke koncentrerer sig:

Jens Peter Christensen forklarer derfor
også, at har,s bedste råd til de studerende
er at læse stoffet og arbejde med faget
— ikke kun ler sannvittighedens skyld.
Samvittighedslæsning eller deltagelse i
undervisning alene for sin samvittigheds
skyld kommer man ingen vegne med.
Det er først, når man begynder at
bruge pensum, at man opdager, om
man forstår det eller ef. Kan man løse

7 opgaverne? Kan man forklare pensum til
en medstuderende? Hvis svarene er nej,
så forstår man ikke pensum godt nok, og
så er der ikke andet for eno at tage fat
igen.

En naturLig formidler
På min guidede tur rundt i Højesteret
er det let at fornemme, at Jens Peter
Christensen har haft med undervisning
og formidling at gøre størstedelen af sit
liv. Siden sit job som lærervikar mellem
økonomistudiet og statskundskab,
har undervisning og lignende
torrnjtingsarbejde indgået som en del al

)W° hverdag. Jobbet som ærervikar var
- hverken planlagt ellerhærmere overvejet;
det vr en let nlå’ at,tjene penge på. En
tilfældighed s ajtg€ esom se meget
andet har væ teret at tilfælc%eder
i JensPeter C ténsens liv -‘eg så1dog.

i Højesteret — og en ansættelse blev det

så til i Højesteret i 2096. Oa der var gået

tre år, blev orloven fra Aarhus Universitet
forlænget med yderligere to år: og da de
var gået, havde Jens Peter Christensen
fundet sig så godt tilrette i Højesteret.
at han fratrådte sin rofessorstilling
ved Aarhus Universitet. - Og Jens
Peter Christensen er ikke begyndt at
kede sig endnu; “Man keder sig aldrig
H ej es te ret.

Hverdagen i Højesteret er fastlagt
mellem klokken 9 og 1. hvor retsmøder
atholdes Resten af arbejdstiden bruges
på at forberede sig til sage’he; men hvor

- og hvornår man gør det, er ikke skemasat
og mere fast, end at man kan pak4e
sagsmappen med i tasken og arbejde
hvor og hvornår, man vil.

--

Som tidligere nævnt er man somMy
-dommer i Højesteret lørstevoterend i
alle sager, man har Man har derfor traylr
de første år som hejesteretsdoirner.
da man skat afdække al den jura, der
er relevant for den pågældende sag. I
løbet at et halvt år når man på den måde
som regel igennem alle tffistudiets
pensumområder — og lidt til. amtidig
har man som ny dommer ikke samme
erfaring, som de ældre dommere. Med
årene bliver det lettere først og fremmest
grundet mere erfaring, og da man 5cm
senere voterende blot skal supplere den
forudgående votering, fremfor at:frte
fra bunden at, frigør det selvfølgelig tid
til at gøre andre ting. såso&at skrive
pensumbøer. kronikker for Jyllands
Posten, byde velkommen i rdsûgen og
holde andre foredrag — når der da ikke
lige er corona.

-

“Det kan godt være tilfældigt
lige, hvor du er på et givent
tidspunkt, og hvad du
beskæftiger dig med, men det er
ikke tilfældigt, at du gør noget
ved det, dér hvor du er.”

$

iJndervisningsarbejdet har nemlig altid
været noget, Jens PeterChristensen fandt
sig godt tilrette i; “Jeg syntes, det var sjovt
— det med at formidle et fag og forklare
det. Derfor har jeg stort set undervist
hele mit liv på den ene eller den anden
måde, indtil jeg blev højesteretsdommer.
som ikke er et undervisningsjob. Men så
kommer jeg i stedet og holder den der
juleforelæsning for 1. semester og andre
foredrag’ fortæller han og fortsætter
med at forklare, at formiditngen både er;
skrift og tale. Flere har måske bemærket,
at Jens Peter Christensen jjetvis
er medforfatter på Dansk isrel —

pensumbogen til statsforfatninet på
1. semester. Måske nogle også’er stødt
påen kronik i Jyllands’-Posten i ny og næ
skrevet at Jens Peter Christensen.Dette
skyldes setvfølgetrg ikke tilfældigheder,
men derimod interessen for at forfridle
sin viden. “Jeg ser mig selv som en
folltéoplyser. der fortæller om,rdan
noget er’.

Livet i Højesteret
Oa uens Peter Christensen ste
gang stødte på Højesteret som en
mulig arbejdsplads, var han ansat ‘som
professor ved Juridisk Institut. Ran var
overbevist om, at intet kunne få ham tit
at forlade sit kontor bag de gule mure
på Aarhus Universiteh Tre opfordringer
blev det til i alt, før hart valgte at f4ge
op på den tredje opfordring med en
ansøgning tit stillingen. ‘Der sagde min
kone; Ovis du siger nej igen, så’forler
du. Og hvis du sig a så keder itu hj9
om tre år.” Løsning lle rfor, at Jens
Peter Christense ‘ ti st,lutleder.
Torsten,1v,ersen, o Bt

-sirt professorstilling for a;f,:

r
tø

Højesteretsarbejdet er nemlig :Etil
- at --

planlægge. Man har én sag ad.angen -

med god tid til at forberede sit- Alting i
Højesteret er planlagt pa forhånd og da
jeg præsenterer Jens Peter Chrjensen
tor et soørgsmal st e at en af’yores

rs orlo a sere, “Hvad er det vildeste,- djhar
røve liv t a olevet i Højesteret?” er hans reaktion et



tørt grin efterfulgt at: Ja, nu er det jo
sådan, atatle oplevelserne erhettvitde, så
det er lidt svært at sige...” Han bemærker

dog herefter, at der sommetider er sket
det lidt underlige, at en advokat er
besvimet, når en højesteretsdommer
har stillet vedkommende et spørgsmål.

Jens Peter Christensen har oplevet det
ske to gange

udfald, der får Jens Peter Christensen

til at mindes denne sag, men derimod de

omkringtiggende omstændigheder, hvor

det var mandens jurastuderende datter,

der førte sagen. som var rørende at være

tilskuer til.

Jura er ikke aLting

Det er selvfølgelig ikke svært at

gennemskue på Jens Peter Christensens

sportshistorik, at han er sportsmand

ind til benet. Med en karriere indenfor
etitesport som ung er det setvføfgelig
ingen overraskelse, at interessen for

motion stadig hænger ved. Roning i en
singlesculter er btevet udskiftet med

kajakroning, ligesom både led og cykling

også har optaget større mængder tid

Jens Peter Christensensvoksr.e liv; “Men

alting har jo sin tid, så det gør jeg ikke så
meget mere”. Det kan derfor hefter ikke

overraske, at Jens Peter Christensen

ikke fik sig en bil, før han var 42 år
gammel, da det ganske simpelt ikke var

nødvendigt før da. f dag er Jens Peter
Christensens primære transportmiddel
fortsat hans cykel, da han dagligt cykler
samlel 25 kilometer tit og fra arbejde i
Højesteret.

Og indirnettem hele denne samtale
om sport, fysisk aktivitet med videre
bemærker han ganske henkastet, at han
sammen med sin kane var den første
danske mand og kvinde, der gennemførte
et maraton i det 21, århundrede,
eftersom de var rejst til New Zealand for

at deltage i et maratontøb den 1. januar

2000 kL 06.00.

Jens Peter Christensen er dog ikke bleg
for at ndrgmme. at ektivitetsniveauet er
faldet en det med årene. J dag nyder han
derfor også at få tid til at læse og skrive
og bage rugbrød til sin madpakke; “Og så
står jeg også græs indimettem

Der går oog ikke længe, før har med et
tide grin bemærker, at ban også har fået
sig en anden ny og lidt “pinlIg’ hobby.
Nemlig en BMW 14 sportsvogn “med

“
“Det sket jo ikke så tit, at
højesterctsdommetc stiller
spørgsmål, så det et jo nok
derfor at erfarne advokat går i
gulvet, når der bliver stillet et
spørgsmål.”

Efter en kort tænkepause fremhæver
Jens Peter Christensen en sag, som
også står nævnt i statsretsbogen — dog
at tidt andre årsager, end det der gør den
roindeværdig for J&is Peter Christensen.

- Sagen er den såkaldte ‘Den muslimske
skatteyder-sag” om en mustimsk
taxavcgnmand, der samtidig var ejer at
en griltbar, og som faldt i skattevæsenets
søgelyst efter at have opgivet negativ
.ndkomst for sin virksomhed. Det er
hverken sagens faktum elter dommens
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en snude, der er så lang, at du tror, del helt klart frem for mig, er, at jeg bar hilst dette bemærkede Jens Peter Christensen,
er legn”, som han selv beskriver det.
Sportsvognen er købt for et par år siden
og bruges udelukkende til at køre en lur
i indinrellem, når vejret er til det. I Gen
forbindelse viser Jens Peter Christensen
mig en række billeder af en rasende
smart hil — som ganske rigtigt har en
abnormt tang snude Jeg vil vove et påstå.
at hverken en Køretur eller interesse for
sådan én kar sloes at være pinlig eller
værd at skamme sig over, selvom der er
lidt “blærerevsagtigt”, som Jens Peter
Christensen selv formulerer del.

Mit møde med Jens Peter Chrstensen var
i den grad inforrnativt, og dette skriv er blot
et uaptuk a. nvad jeg lærte om manaen
ved mit besøg i HajestereL Én ting, der står

på og snakket med en mand med meget
på hjerte og stor interesse og kendskab
til verdenen omkring sig. Interviewet
blev derfor helle- ikke som forventet
afviklet i det typiske tormat; spørgsmål/
svar, men derimod som en samtale, hvor
hans svar på et spørgsmål gav anledning
til et soørgsmål retur til mig. Per fik han
både spurgt ind til rrn dansekarriere — og
jeg til gergæld fundet frem tit, at han —

ligesom jeg selv — har fået en femårsnål
på den lokale danseskole. I Skrve efter fem
års danseundervisning iført brune iaksko
med guidspænder Snakken faldt :sså oå
metoo — om hvoden radikale æ-or rae-

i kultur og adfærdsnormer .er “øve
hlbaaavirkende kaft for
Morten Østergaard og Fra— k Jøsr.

at det er vigtigt at huske, at jura ikke er alt

— der er også nogle almindelige no-mer,
som man forventer politikere overholder,
hvorefter han afslulningsvis spørger ‘Men
hvad tænker du?” og dét, vil jeg mene,
er et ganske retvisende billede på, hvem
Jens Peter Christensen er. En mand med
viden og ertaring inden o” mangt og
meget, og så alligavel fuld af interesse og
nysgerrtghed for det omkrng ham, han
endnu ikke bar kendskab til,


