
Jens Peter Christensen
kan gøre svær og ind-

viklet jura let at for-
stå for menigmand. 

Foto: Christian Klindt 

Sølbeck

Morgenavisen Jyllands-Po-
stens læsere kender højeste-
retsdommer Jens Peter Chri-
stensen som en af avisens
faste klummeskribenter. I
det næste halve år vil han
dukke op i spalterne langt
hyppigere, for hver anden
lørdag vil han præsentere en
form for folkeoplysende
foredrag om de væsentligste
emner i grundloven. Den
lov, som vores demokrati
og retsstat bygger på,
men som mange allige-
vel ikke kender det

reelle indhold af.
Det vil Jens Peter Chri-

stensen, fyrbødersønnen fra
Skive, som fungerede som
professor ved Aarhus Uni-
versitet, inden han i 2005
blev hentet til Højesteret,
forsøge at ændre på med
kronikserien.

»Der er mange læsere, der
interesserer sig for grund-
lovsmæssige og principielle
samfundsmæssige spørgs-
mål, og jeg vil være tilfreds,
hvis folk bliver lidt klogere
på, hvordan grundloven er
indrettet, og hvordan
grundprincipperne for det
danske demokrati og rets-
staten er,« siger Jens Peter
Christensen.

Kronikkerne vil tage ud-
gangspunkt i en ny lærebog
i statsret, ”Dansk statsret”,

som Jens Peter Christensen
har skrevet sammen med
professorerne Jørgen Albæk
Jensen og Michael Hansen
Jensen fra Aarhus Universi-
tet. 

Vil læserne, når de har læst alle
kronikkerne om bl.a. magtad-
skillelsen, ytringsfrihed, boligens
ukrænkelighed, ekspropriation og
religionsfrihed, så mene, at
grundloven er mere eller mindre
værd, end de troede?
»Det er et godt spørgsmål,
men jeg vil hælde til, at de
vil mene, at der er mere i
den, end de regnede med.
Det skyldes, at de fleste ikke
ved så forfærdelig meget
om, hvad der står i den.
Men heldigvis er de fleste så
fornuftige at tro, at den er
vigtig, og det er den jo også.
Men man kommer nok hel-
ler ikke uden om, at det på
nogle punkter vil være så-
dan, at det går op for folk, at
der, hvor de troede, at der

stod en hel masse, står
der sådan set ikke noget.
Og avisernes lederskri-
benter er f.eks. ofte væl-
dig optaget af grund-
lovens paragraf 72 om
boligens ukrænkelig-
hed, som fastslår, at

myndighederne som ud-
gangspunkt skal have en
retskendelse for at trænge
ind hos folk. Men bestem-
melsen er formuleret sådan,
at lovgiver kan gøre und-
tagelse fra bestemmelsen,
hvis man vil,« siger Jens
Peter Christensen.

Suveræn formidler
Hans mål er at gøre artikler-
ne lette at læse og nemme at
forstå, og mon ikke det nok
skal lykkes? 

Helt tilbage i Tamil-sagens
tid opdagede medierne, at
Jens Peter Christensen var
en suveræn formidler, der
uden dikkedarer kunne gøre
svær og indviklet jura let at
forstå for menigmand. Da
professoren i offentlig ret,
der stadig er censor i stats-
kundskab ved universiteter-
ne i Aarhus og København,
blev højesteretsdommer, var
det slut med at udlægge
teksten for danskerne. Men
han synes, det er sjovt at
holde foredrag og skrive, så
det gør han i det omfang,
det er foreneligt med dom-
merjobbet.

Den 55-årige Jens Peter
Christensen, der har ikke
færre end fire akademiske
grader, har gennem mange
år – både da han var profes-
sor og nu, da han er dom-
mer – beskæftiget sig med
emner i krydsfeltet mellem
embedsmænd og ministre,
mellem jura og politik. Han
var f.eks. formand for det så-
kaldte spindoktorudvalg,
hvis betænkning fra 2004
udgør grundlaget for rege-
ringens spindoktorers virke i
dag, og i øjeblikket er han
som formand for et til-
svarende udvalg i gang med
at se på, om reglerne for
spindoktorer skal ændres.
Han er tillige formand for
Domstolsstyrelsen, Valg-
nævnet og et udvalg, der
skal følge op på Farum-
kommissionens anbefalin-
ger. Uden motion går det
dog ikke, så den får han ved
cykling, løb og på vandet i
singlesculler og kajak.
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N Højesteretsdommer Jens
Peter Christensen vil fra i dag
og det næste halve år forsøge
at gøre læserne klogere på
den danske forfatning, grund-
loven. 

N Ingen har bedre forudsæt-
ninger for det end ham.
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Myndighederne gør hele
tiden, hvad de kan, for at
denne sag ikke kan komme

til at køre.
Per Clausen, tidl. VS’er, i forbindelse med,
at en række VS’ere nu går til Højesteret i
deres forsøg på at få erstatning for at være
blevet uberettiget overvåget af PET i
perioden 1968-89 – i Information

Det her er den første
regering i min levetid, der har
besluttet sig til ikke at ville

genvælges.
Dennis Kristensen, fmd. for FOA 
– i DR-progammet ”Hos Clement”

PÅ NETTET I DAG

Wozniacki i semifinale
Caroline Wozniacki skal i dag
spille semifinale i den
russiske ATP-turnering
Kremlin Cup.

Syvårigt vidunderbarn
Den blot syvårige Alma
Deutscher har bjergtaget alle
med sin musikalitet. Læs om
hende på jyllands-posten.dk.

Få styr på græsplænen
Hvornår skal du slå din
græsplæne for sidste gang?
Få svaret på jyllands-
posten.dk. 

Velgørende millionær
Aqua d’or-millionæren Allan
Feldt er ved at bruge alle
sine penge på velgørenhed.
Se tv-indslaget på JPtv.

ikke-aktiverede modtagere af kontanthjælp
var der i juni, hvilket er en stigning på 10 pct. i
forhold til samme måned sidste år. I forhold til
juni 2008 udgør stigningen 55 pct. 
Kilde: Danmarks Statistik
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