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Portræt

Manden der bekræftede Johannes V.
Jensens fødehjem fylder 90 år

I 2007 fik Jens Munk-Christensen Farsø Kommunes
nytårspris, som tak for et enestående stort stykke arbejde
for Johannes V. Jensen museet, samt for at udbrede
kendskab til forfatteren. I 2014 blev han æresmedlem af
støtteforeningen. – Privatfoto.
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Jens Jensen Munk-Christensen, 90 år i dag, har udover gerningen som
sognepræst fungeret som kontaktpræst for hørehæmmede i 20 år. Hans store
interesse har i årtier været forfatteren Johannes V. Jensen

Pastor emeritus Jens Jensen Munk-Christensen er født i Hanstholm og oplevede den 9. april

1940, da tyskerne besatte Danmark. I 1942 flyttede han med sine forældre til Vorupør, idet

Hanstholm skulle være et tysk befæstningsværk, så hele byen skulle evakueres. Han tog

studentereksamen fra Thisted Gymnasium og senere lærereksamen i 1958 fra Aarhus

Seminarium.

Jens Jensen Munk-Christensen virkede i en årrække som folkeskolelærer på

Rosenvangskolen i Viby. Han blev i 1964 uddannet i pædagogik og psykologi på Danmarks

Lærerhøjskole.

I 1973 tog han den teologiske særuddannelse, og samme år fik han ansættelse som

sognepræst i Vilslev-Hunderup Sogne ved Ribe, hvor han var ansat i 11 år. I 1984 flyttede han

og hans kone Hanne og deres to børn til Vester Hornum-Flejsborg Sogne i Vesthimmerland,

og senere kom Hyllebjerg Sogn med. Han var foruden at være sognepræst kontaktpræst for

de hørehæmmede i 20 år.
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Noget, som altid har haft hans interesse, er Johannes V. Jensen og hans forfatterskab. Da han

var flyttet til Vester Hornum, kunne man i avisen læse, at Johannes V. Jensens fødehjem

skulle fjernes, for han var slet ikke født der. Det chokerede Jens Munk-Christensen at læse.

Han tog så til Landsbiblioteket i Aalborg og fandt en bog skrevet af litteraturprofessor Oluf

Friis om Johannes V. Jensen, og der siger Oluf Friis: Officielt har Johannes V. Jensen

bekræftet smedehuset som sit fødehjem, og Johannes V. Jensen siger, ”min mor har fortalt

mig, at jeg er født i smedehuset”, som fødehjemmet kaldtes.

Det skrev Jens Munk-Chris-tensen i avisen, og så trådte Lions Club i Farsø til og købte huset

og lavede det til et museum. Der blev oprettet en støtteforening med Jens Munk-Christensen

som formand, og alt har udviklet sig, så der i dag er et aktivt og udvidet museum med

Johannes V. Jensens arbejdsværelse i en nybygning.

Jens Jensen Munk-Christensen har været med i flere lokalkredse, blandt andet DKU, DMS og

Sudanmissionen, og han var indtil sidste år formand for Johannes V. Jensen Museets

Støtteforening i Farsø. I 2007 modtog han Nytårsprisen fra Farsøs lokale kulturråd ”som tak

for et enestående stort stykke arbejde for Johannes V. Jensen Museet samt gennem foredrag,

busture med mere at udbrede kendskabet til forfatteren”.

Jens Jensen Munk-Christensen blev i 1968 gift med Hanne Blichfeld Rømer. Parret bor i dag i

Hvalpsund.


