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Forord 

FORORD 

FORORD 

»Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer.
Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Univer-
sitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var for-
mand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænknin-
gen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens mi-
nistre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige
lovforberedende udvalg. Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982),
lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå,
hvad han siger ...«

Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 
år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgen-
avisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret. Li-
sten af videnskabelige grader ovenfor, der end ikke er komplet, er impo-
nerende. Endnu mere omfattende er en komplet liste over medlems- og 
formandshverv de seneste 20 år. Og det er en underdrivelse at skrive, at 
man kan forstå, hvad han siger: Jens Peter Christensen har en enestående 
evne til at formidle komplicerede juridiske problemstillinger på en måde, 
så også ikke-jurister har mulighed for at forstå, hvad disse drejer sig om. 
Endelig må naturligvis tilføjes, at fødselaren – ud over licentiatafhandling 
og doktordisputats – står for et omfattende og stærkt fagligt forfatterskab. 
Også efter udnævnelsen til højesteretsdommer har han fortsat sin viden-
skabelige produktion og udbygget sin akademiske position. 

Det er ikke til at vide, om Jens Peter Christensen med nutidens frem-
driftsreform var blevet jurist: Han startede i 1975 på Aarhus Universitet 
med økonomi for i 1976 at gå i gang med statskundskabsstudiet. I 1982 
blev han cand.scient.pol., mens kandidatgraden i jura først blev erhvervet 
i 1992. Statskundskab var en blanding af mange fag – historie, økonomi, 
sociologi, statistik, politik og også noget jura. Hans hu stod overhovedet 
ikke til juraen, den gemte han til studiets sidste del. Det var derfor først 
den 9. september 1980 kl. 18, han mødte sin faglige skæbne – han mødte 
nemlig da Gorm Toftegaard Nielsen, der underviste statskundskabsstu-
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FORORD 

derende på aftenhold i statsforfatningsret. Ifølge Jens Peter Christensen 
var Gorm Toftegaard Nielsen den hovedskyldige i, at han blev grebet af 
juraen. Han har givet en levende beskrivelse af, hvorledes det gik til, i 
Festskrift til Gorm Toftegaard Nielsen (2007). Og engagementet har holdt 
lige siden. Det, der optager ham, er ikke paragrafferne i sig selv. Jura »er 
kun spændende, når man kommer ned i det, når man begynder at forstå, 
hvad det handler om – hvilke samfundsmæssige forhold, det handler 
om«, har han sagt i et interview til et studenterblad, som i overskriften ci-
terer ham for et typisk Jens Peter Christensen-udsagn: »Jura er systemati-
seret sund fornuft«. 
 Jens Peter Christensen har tilbragt hovedparten af sit arbejdsliv på 
Aarhus Universitet, først i en kort periode som adjunkt ved Institut for 
Statskundskab, siden som kandidatstipendiat, lektor og professor ved Ju-
ridisk Institut i årene 1988-2006, hvor han erhvervede såvel den juridiske 
licentiat- som doktorgrad. 
 Jens Peter Christensens imponerende faglige forfatterskab ligger først 
og fremmest inden for statsforfatningsretten, men også andre retsområ-
der har haft hans bevågenhed. Hans forfatterskab har lige fra starten væ-
ret præget af en skarpsindig og nøgtern tilgang til juridiske problemer. 
Hans pen kunne og kan stadig også være skarp – når han f.eks. anmelder 
et værk, er man ikke i tvivl om, hvad han mener om det. Uholdbare syns-
punkter finder ikke nåde, men bliver behandlet efter fortjeneste. 
 Som kollega på universitetet har han altid været yderst hjælpsom, ikke 
mindst over for yngre kolleger, det være sig med råd, vink og opmun-
tring til at holde ploven i furen. Selv om han ikke udadtil fremstod som 
aktiv i ledelsen af Juridisk Institut eller Afdelingen for Offentlig Ret, så 
var hans mening påagtet og hans interesse for instituttets ve og vel stor. 
Det er stadig tilfældet. Selv efter udnævnelsen til højesteretsdommer i 
2006 har Jens Peter Christensen ydet en stor og påskønnet indsats ved in-
stituttet. Han fungerer fortsat som eksaminator i statsret, holder årligt en 
gæsteforelæsning i statsret, ligesom han har deltaget i og været formand 
for en række bedømmelsesudvalg. Hertil kommer, at han efter højeste-
retsdommerudnævnelsen har udgivet flere bøger, herunder bl.a. lærebo-
gen Dansk Statsret (2012 og 2016) og Grundloven med kommentarer 
(2015), som han har skrevet sammen med to tidligere universitetskolleger. 
Endelig må det fremhæves, at Jens Peter Christensen er den mest efter-
spurgte taler ved officielle og festlige begivenheder på instituttet.  
 De seneste 10 år har Jens Peter Christensen været dommer i Højesteret. 
I Højesteret er der ikke som på universitetet et element af konkurrence i 
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FORORD 

forhold til kollegerne. Man er hver dag sammen om en sag – med kolle-
ger, som har sat sig lige så grundigt ind i sagen, som man selv har, og 
som alle har sit at bidrage med. I fællesskab bliver der skrevet noget, som 
er bedre, end hvad hver enkelt havde formået. Det er holdarbejde, når det 
er bedst. I det arbejde kommer Jens Peter Christensens faglige og pæda-
gogiske evner til sin fulde ret. Han har sit at bidrage med – og gør det. Ik-
ke kun med grundige analyser og gode formuleringer, men ofte også med 
rammende vid, som ikke blot kan bidrage til den gode stemning, men på 
forunderlig vis åbne øjnene for nye perspektiver. Han er god til at se, 
hvad der kan samle – er sjældent i dissens. Også i Højesteret er han en 
skattet taler ved officielle og festlige begivenheder. Og det er der selvføl-
gelig en grund til! 
 Der er en akademisk tradition for at hylde en fremtrædende viden-
skabsmand med et festskrift, og vi synes, at Jens Peter Christensens 60 års 
fødselsdag er en rigtig god anledning til anerkendelse af hans markante 
indsats for retsvidenskaben – også selvom den nu om stunder »kun« er 
bibeskæftigelse for ham. Interessen for at bidrage har været overvælden-
de. Vi takker samtlige forfattere for deres bidrag. Det har været en fornø-
jelse for redaktionen at læse de mange bidrag og konstatere den store 
indsats, som hver enkelt har lagt i sit bidrag. 
 Vi vil også takke sekretærerne ved Juridisk Institut for deres store ar-
bejde med at skabe og bevare overblik over projektet og med at opsætte 
bidragene og læse korrektur.  
 Endelig vil vi takke Jurist- og Økonomforbundets Forlag for uden tø-
ven at påtage sig at udgive festskriftet. 

Aarhus Universitet og Københavns Universitet, juli 2016 

Børge Dahl, Michael Hansen Jensen og Søren Højgaard Mørup 
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Den litterære stil 

Af professor, dr.jur. Jens Evald 

DEN LITTERÆRE STIL 

JENS EVALD 

Om litterær stil 

Den norske juridiske litteratur er et godt sted at begynde, når man skal 
forklare, hvad der menes med litterær stil. Stilen blev af von Eyben (1964) 
døbt den norske juridiske stil, og kendetegnende for denne stil var, at den 
var præcis, malende, kunstnerisk og elegant. »Ved de afgørende pointer 
finder man hyppigere et malende vers af et digt end det slående argu-
ment«, som Knud Illum (1956) udtrykte det. Betegnelsen den norske juri-
diske stil er nok for bred, i hvert fald var det ikke en stil, som kendeteg-
nede hele den norske retsvidenskab. Af samme grund er stilen senere 
blevet kaldt den episk-lyriske stil, fordi den var fortællende (episk) og i høj 
grad knyttet til den nordiske digtning (lyrik), jf. Jens Evald (2003, s. 87). 
Kimen til den episk-lyriske stil fandtes hos Fredrik Stang (1911), men kom 
til fuld udfoldelse i Ragnar Knophs forfatterskab. Stilen var kendetegnet 
ved sin fortællende, næsten mundtlige form, som var renset for latinske 
brokker og begreber. Den hyppige brug af vers og digte samt den omfat-
tende brug af ofte morsomme metaforer er et andet karakteristikum. Her-
til føjede sig bramfrie og grovkornede kommentarer, der på den ene side 
gjorde fremstillingen let og munter, men som på den anden side kunne 
virke kåde og i sjældne tilfælde nedladende. Ikke alle nordiske retsviden-
skabsmænd fandt den episk-lyriske stil passende, og en af kritikerne var 
Frederik Vinding Kruse (1937), der mente, at »skriftsproget krævede to-
gaen«, og at man skulle være varsom med at benytte sig af et »Slaabrok-
sprog«. I Danmark var Vinding Kruse i øvrigt kendt for som den eneste at 
skrive i en tilsvarende personlig stil, en stil, der er blevet kaldt den episk-
prosaiske stil, hvor der med episk menes den fortællende stil, mens der 
med prosaisk menes det nøgterne og hverdagsagtige i sproget, men også 
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JENS EVALD 

– i forhold til Vinding Kruse – den malmtunge patos, jf. Jens Evald (2005, 
s. 226 f.).  
 Mens den norske juridiske litteratur stadig er præget af lethed i formen 
og en lyrisk tone, er den danske juridiske litteratur kendetegnet ved at væ-
re fodslæbende, sprogligt fattig og uden spændstighed. Der findes mar-
kante undtagelser hertil, og en af dem er dette festskrifts hovedperson, 
Jens Peter Christensen, hvis forfatterskab omfatter licentiat- og doktor-
afhandlinger, lærebøger, bidrag til bøger, artikler, anmeldelser og aviskro-
nikker. Forfatterskabet dækker en periode på 26 år (1990-2016), en periode, 
hvor Jens Peter Christensen var ansat som lektor (1990-1998) og professor 
(1998-2006) ved Aarhus Universitet og fra 2006 udnævnt til højesterets-
dommer. Det er med andre ord mange år siden, at vores hovedperson blev 
hovedstadsjyde og fik has på den sneglende tid, som er universitetets. 
Troede nogen, at Jens Peter Christensen ville lade skrivegrejet ruste op i 
blækhuset på kontoret i Prins Jørgens Gaard, tog de fejl. Og som det vil 
fremgå, er vores hovedperson heller ikke blevet en tandløs gammel ol-
ding, som vender maden i munden for til sidst at spytte den ud.  
 Der er forskel på at skrive en doktorafhandling og en aviskronik, den 
første er videnskabelig, og den sidste er – i bedste fald – vidensformid-
lende. Modsat hvad man skulle tro, har mange jurister lettere ved at skri-
ve en juridisk afhandling end en aviskronik. At formidle det juridiske 
fagsprog i et dagligdagssprog skaber usikkerhed i en verden, hvor sprog-
lig præcision og korrekt tegnsætning anses for afgørende. I Jens Peter 
Christensens forfatterskab løber videnskabelighed og formidling sam-
men. Sådan har det ikke altid været, i hvert fald påbegyndte han først for 
alvor sin formidlende virksomhed i form af aviskronikker mv. efter 2006. 
Den formidlende virksomhed har uden tvivl påvirket den litterære stil i 
det videnskabelige forfatterskab, hvor dagligdagssproget vægtes højt, og 
unødvendige juridiske fagudtryk nedtones. Det er således et af Jens Peter 
Christensens kendemærker, at han evner at fremstille selv komplicerede 
juridiske problemer i et sprog, som ikke-jurister forstår. Selv mener han, 
at »jura er systematiseret sund fornuft«, at »god jura er forankret i sund 
fornuft og respekt for kendsgerninger«, og at »jura ikke skal være mere 
kompliceret, end at man kan forklare sin gamle mor det«. Der er derfor en 
sandhed i den overskrift, der følger hver af hans aviskronikker i Jyllands-
Posten: »Men man kan godt forstå, hvad han siger«.  
 I det følgende skal vi se nærmere på udvalgte dele af forfatterskabet 
for derigennem at få et større indblik i den litterære stil.  
 Det hele begyndte med et opgør.  
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