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65-årige Jens Peter 
Christensen fortalte  
om sin vej gennem livet  
i en fyldt theatersal

AF THOMAS JOHANSEN
tj@skivefolkeblad.dk

PORTRÆTSAMTALE Det er ikke hver dag, en 
skibonit tiltræder som præsident i Højesteret.

Men det sker lige om lidt. 1. november 2022 
er 65-årige Jens Peter Christensens første dag 
i embedet. Han afløser Thomas Rørdam.

Jens Peter Christensen fylder 66 år samme 
dag, så han ved allerede nu at han ikke får 
mere end fire år som præsident. Reglerne siger 
nemlig, at han skal fratræde i den måned, han 
fylder 70 - altså senest 30. november 2026.

Trods den betydningsfulde stilling, så 
var der ikke nogen publikummer, der forlod 
theatersalens foyer lammede af  ærefrygt 
torsdag aften. Her havde de hørt Jens Peter 
Christensen fortælle om sit liv.

Højesteretspræsidenter er også mennesker. 
Og Jens Peter Christensen viste sig at være et 
særdeles lunt og humoristisk ét af  slagsen.

Desuden er det jo ikke noget særligt at være 
præsident for Højesteret ...

- Det er jo ikke noget med, at jeg skal sidde 
og spørge de andre, hvorfor vi er her, og om 
vi ikke skal have nogle værdier. Vi har 360 år 
på bagen, så det handler kun om ren faglig-
hed. Det ser man ikke så mange andre steder, 
lød det fra Jens Peter Christensen undervejs 
i aftenprogrammet.

Udenfor nummer
Skive Folkeblad og LOF var værter ved ar-
rangementet, hvor redaktør Ole Dall intervie-
wede Christensen om hans barndom i Skive 
- og alt det som fulgte.

Trods sin kurs mod en af  landets mest 
betydningsfulde poster, er Jens Peter Chri-

stensen på ingen måde født med noget der 
minder om en guldske i munden.

Han er vokset op på Højlundsvej i et hus, 
som dengang lå så langt ude af  vejen, at det 
var uden nummer. Markerne lå lige bagved. 
Huset fik siden nummer 46, så der er sket lidt 
med Skives størrelse siden.

Faderen sejlede på havene i Jens Peters før-
ste år. Moderen var hjemmegående, men blev 
senere ekspedient på rutebilstationen, hvilket 
gav Jens Peter en kærkommen mulighed for 
at læse de nye eksemplarer af  Fart & Tempo, 
når tegneseriebladet udkom. Det gjaldt bare 
om ikke at sætte sorte fingre i eksemplarerne, 
der jo gerne skulle kunne sælges.

Han kom i børnehave i Asylgade, men det 
holdt kun en enkelt dag.

- Jeg ville ikke være der, så jeg sad bare og 
så på guldfisk hele dagen, fortalte Jens Peter.

Så fremover blev det bedstemoderen på 
Vestervang, der kom til at stå for pasningen.

Men Jens Peter tog mod til sig og debute-
rede i 1. A på Nordre Skole uden lignende 
problemer. Han skulle egentlig ikke have 
gået i lige præcis den klasse, men moderen 
gavnede muligvis hans karrierechancer ved 

Fra smuglæser på 
rutebilstationen  
til et af landets 
højeste embeder

at få ham flyttet fra en klasse, hvor hun ikke 
mente, lærerinden »var noget værd«.

I fjernsynet som roer
Vi fik også historier fra Jens Peter Christen-
sens tid i Skive Roklub, hvor han blev konkur-
rence-roer og sågår var i fjernsynet, da han 
sammen med holdkammeraterne Leif  Holm 
og Henning Linderoth kæmpede i DM-finalen. 
Men hvad enten det var fordi der var strid 
sidevind eller styrmand Jens Peter fik sat en 
skæv kurs, så lykkedes det ikke  at give Skive 
bedre reklame end en sidsteplads.

Medalje blev det dog til ved senere større 
stævner. Blandt andet i singlesculler ved de 
nordiske mesterskaber, hvor Jens Peter fik 
sølv.

Mens kaffen og brødet trippede for at kom-
me ind i pausen, nåede publikum i teatret også 
at få et par historier fra Jens Peter Christensen 
tid på Skive Gymnasium.

Blandt andet om dengang, da lektor Tybirk 
læste op fra et fremtrædende værk i litteratur-
historien, hvor en bedstefader i et forsøg på at 
udøve præventiv opdragelse bankede løs på 
sit barnebarn. Lidt for voldsomt åbenbart, for 
bedstefaderen fortrød og lovede barnebarnet, 
at de tæsk, han havde fået for mange, ville 
blive modregnet i næste lørdags bank.

»Hvad er det?«, spurgte Tybirk. Og svarede 
selv: »Det er humor«.

- Så rakte min klassekammerat Ole Erthøj 
fra Balling hånden op og sagde: »Det er i hvert 
fald synd for æ dreng ...«.

Jens Peter Christensen blev undervist af  
Else Theill Sørensen i matematik og kemi og 
af  Johan Nielsen i historie. Nielsen var i øv-
rigt selv mødt op denne september-aften for 
at hilse på sin gamle elev.

Cykelvikar i Gellerup
Efter gymnasiet kunne man måske så forven-
te, at Jens Peter ville have taget fat på juraen. 
Men sådan gik det ingenlunde.

Dagene med konkurrenceroning havde fået 
ham til at interessere sig for idrætsfysiologi, 

så han syntes det kunne være spændende at 
læse Medicin i Aarhus.

- Der gik tre dage. Jeg besvimede, når jeg så 
blod, fortalte han.

Siden blev det Økonomi. Jens Peter Christen-
sen overlevede det første år, men meldte sig ud 
efter den første halve times nationalregnskab 
i begyndelsen af  andet år. 

Hellere cykelvikar, tænkte han, og endte 
med at få arbejde på to skoler i Gelleruppla-
nen ved Aarhus.

- I de pæne områder i Aarhus, rejste eleverne 
sig stadig, når læreren kom. I Gellerup sagde 
en viceinspektør, at han ville være godt til-
freds, hvis jeg bare kunne holde eleverne inde 
i klassen, huskede Jens Peter Christensen.

Men det var sværere end det lød. For på den 
nybyggede skole var der to døre ind til hvert 
klasselokale ...

Siden blev det statskundskab. Her var jura 
også en del af  pensum, og så skiftede Jens 
Peter studie for sidste gang.

På det tidspunkt var han 34 år og havde 
allerede undervist i en del år. Så i stedet for at 
følge undervisningen sammen med de noget 
yngre medstuderende, sad han og læste for 
sig selv.

- Jeg brugte 2070 timer på at blive jurist, 
fortalte Jens Peter Christensen, som har det 
med at holde regnskab med det meste, som 
kan gøres op i tal.

Siden blev han dr.. jur. og professor, men han 
skulle bruge et langt tilløb for at forlade uni-
versitet til fordel for dommergerningen. Efter 
at have afslået to forespørgsler fra Højesteret 
indvilgede han dog efter råd fra sin kone i at 
sige ja tredje gang, der blev spurgt. 

Først efter fem års orlov fra universitets-
undervisningen forligede han sig med defini-
tivt at have skiftet spor.

Siden har han blandt meget andet været 
med som dommer i rigsretssagen mod Inger 
Støjberg. 

Efter at Ole Dall havde stillet det sidste 
spørgsmål var spørgelysten ganske stor i den 
udsolgte sal.

Jens Peter Christensen fik dog presset en 
sidste lille historie ind om sin baggrund som 
skibonit. Den foregik ved selskab østpå.

- Damen ved siden af  mig, spurgte hvor jeg 
kom fra. Jeg fortalte, at jeg jo kom fra Skive. 
Damen så lidt tvivlende ud, så jeg tilføjede; 
»Altså ved Salling«. »Jamen Salling, det ligger 
jo både i Aarhus og i Aalborg«, svarede hun ...

Mon ikke der også bliver plads til en enkelt 
anekdote eller to fra den nye højesteretspræsi-
dent, når dommerne i Højesteret sidder tilbage 
alene efter en lang arbejdsdag.

- Vi har det da sjovt indimellem. Det kan 
man bare ikke se på os, når vi sidder i retten. 
Dér ser vi dæleme ikke spor sjove ud ...

 | Jens Peter Christensentiltræder som 
højesteretspræsident 1. november.  FOTO: 

THOMAS LEKFELDT/RITZAU SCANPIX

 | Publikum fik en munter aften i selskab  
med Ole Dall og Jens Peter Christensen.   
FOTO: THOMAS JOHANSEN

 »Det er jo ikke noget 
med, at jeg skal sidde 
og spørge de andre, 
hvorfor vi er her, og om 
vi ikke skal have nogle 
værdier. Vi har 360 år 
på bagen, så det  
handler kun om ren 
faglighed
JENS PETER CHRISTENSEN
KOMMNDE PRÆSIDENT FOR HØJESTERET

Skive Bibliotek er 
koblet på rådhusets 
varmeanlæg. Elpriserne 
vækker derfor størst 
bekymring

AF DAVID SKAANING
das@skivefolkeblad.dk

ENERGI Ligesom for KulturCenter Ski-
ves vedkommende er det også primært 
de stigende elpriser, der bekymrer Skive 
Biblioteks chef  Vita Debel:

- Vi betaler kun el og vand her i hu-
set, da vi er koblet på rådhusets grønne 
varme, og det kan jeg som leder være 
rigtig glad for, fortæller hun.

Skive Bibliotek mærker allerede til de 
stigende elpriser:

- Vi har lige modtaget en noget højere 
elregning, end vi plejer, og det var jo kun 
fra sommermånederne, siger hun med 
henvisning til den nyeste elregning, der 
var tre gange så stor, som den plejer at 
være på denne tid af  året.

- Det er jo noget, vi kan mærke, forkla-
rer Vita Debel.

Hun peger på, at bibliotekets ansatte 
allerede er blevet gode til at huske hinan-
den på at slukke lys, maskiner og com-
putere på biblioteket, inden de forlader 
arbejdspladsen.

Hvis elpriserne fortsætter udviklin-
gen, kunne en mulig konsekvens blive, 
at biblioteket er nødt til at holde lukket i 
de ubemandede aftentimer, lyder det fra 
bibliotekschefen.

På med vanter og huer
Skive Bibliotek har foreløbigt ikke tændt 
for varmen i bygningen. Selvom varmen 
kommer fra rådhuset, så har biblioteket 
tænkt sig at være solidarisk med de an-
dre offentlige institutioner, der benytter 
sig af  varmen.

Derfor varsler Vita Debel, at bibliote-
ket vil blive en del koldere, end det plejer 
at være, i løbet af  vinteren.

- Bøgerne kan heldigvis holde til noget 
kulde. Vi må anbefale vores gæster at be-
holde overtøjet på, og så må vi selv tage 
en ekstra trøje med, siger Vita Debel.

Hun spekulerer også i, at biblioteket 
kunne anskaffe sig nogle slumretæpper 
til de besøgende, der har tænkt sig at 
blive og læse på matriklen.

Bibliotek  
vil spare  
på el og 
varme

Videoovervågning  
er en af mulighederne

AF PAULI VENDELBO
pv@skivefolkeblad.dk

TYVERI Lokalpolitiet i Viborg er nu ude 
og opfordre ejere af  solceller til at styrke 
sikkerheden, efter der i tidsrummet mel-
lem lørdag og tirsdag er sket et større 
tyveri fra en lokal solcellepark.

- Der er blevet stjålet 69 solpaneler til 
en »ikke ubetydelig værdi«, og tyvene 
kom ind til panelerne ved at klippe et hul 

i hegnet, siger politikommissær Ralf  Hø-
gedal fra lokalpolitiet i Viborg.

Ralf  Høgedal vil ikke oplyse, hvilken 
solcellepark der er tale om, men han 
fortæller dog, at det er en, der ligger i 
postnummer 8831 Løgstrup. 

Det kunne godt være den nye solcel-
lepark på Skivevej mellem Viborg og 
Skive.

- Tyveriet giver os anledning til at op-
fordre andre solcelleparker til at styrke 
sikkerheden med eventuelt noget vide-
oovervågning. I den her energikrise er 
solpaneler en kostbar vare, lyder det fra 
Ralf  Høgedal.

Politiet  opfordrer til 
større sikkerhed efter 
tyveri fra solcellepark

 | De store 
solcelleparker, som 
der bliver flere af, 
bliver nødt til at 
forebygge risikoen for 
tyveri, lyder det fra 
politiet.  ARKIVFOTO

Læsernes Billeder
Vi bringer gerne gode billeder  
og små gode historier fra læserne  
i den daglige avis. Har du taget  
et billede, som du gerne vil se  
i Skive Folkeblad, er du meget  
velkommen til at sende det til redak-
tion@skivefolkeblad.dk.

Find mange flere gode tilbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring ti l kundeservice på 65 45 55 44

Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode. Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

2 eller 5 overnatninger på 4* hotel. 
Rejs fra Billund i november-marts

Køb tilbuddet i dag på Deal.dkKøb tilbuddet i dag på Deal.dk

Fra 1695,- Pr. 
pers.

Fyldt med arkitektoniske perler
Selvom I måske primært kender Pisa for 
byens verdenskendte tårn, der efterhånden 
er blevet en kendt reference for alverdens 
byggesjusk, emmer det tidligere bispesæde 
både af fantastisk arkitektur og spændende 
historie. 
Grundet sin status som handelsby, har 
Pisa historisk set været en velhavende 
by. Denne formue har Pisa forvaltet på at 
forskønne byen over en lang årrække, så 
arkitektoniske perler titter frem overalt, når 
man bevæger sig gennem de små gader. 

Tag til smukke Pisa


