Den sjette paragraf i Danmarks Grundlov kan ved Højesteret i marts 2017 sætte
kammeradvokaten i en slem forlegenhed. Den siger (kort og godt): ”Kongen skal tilhøre
Den evangelisk-lutherske kirke!” Det vil sige, at den danske stat (hensynsløst) har pålagt
Danmarks dronning et uafvendeligt påbud, som majestæten skal underordne sig. Heraf kan
udledes, at den samme stat bør være absolut forpligtet til at opretholde det i grundloven
tydeligt definerede trosgrundlag. Hvis denne ikke gør det (men i stedet underminerer dette
på Bibelen og bekendelsesskrifterne etablerede læregrundlag) så undergraver en sådan
øvrighed samtidig det fundament, hvorpå den – ifølge rigets højeste lov – har placeret
monarkens trone! Ved ikke at opfylde sin egen forpligtelse (at ’understøtte den evangelisklutherske lære’) så kan staten gøres ansvarlig for, at endog dronningens lovbefalede
trosgrundlag vakler, og hvis dronningens påbudte trosgrundlag vakler, kan én af monarkiets
bærende søjler omstyrtes – og da bringer den ansvarlige regering hele dronningens hus i
fare.
Danmarks dronning er imidlertid i sin grundlovsbeskyttede ’fredhellighed’ uden skyld i
denne faretruende udvikling – men det er hendes minister ikke! Derfor erklærer
ministeransvarlighedslovens 5. paragraf, at hvis regeringens minister får dronningen til at
underskrive et grundlovsstridigt dokument, så kan han i værste tilfælde blive spærret inde i
et par år – og den 4. paragraf siger, at de af hans politiske (og gejstlige) medløbere, som har
’medvirket’ til en sådan ’ugerning’ over for dronningens person, ikke bør slippe ustraffet
derfra.
Alt dette kan spille ind ved den kommende Højesteretssag. Imidlertid er dommerne ikke
skyldige at skulle ’tage hensyn’ til de alvorlige konsekvenser, som en grundlovsovertrædelse
(fra en regerings side) kan føre med sig. Grundlovens § 64 siger, at (citat): ’dommerne i
deres kald alene har at rette sig efter loven’. De må ikke lade sig påvirke af, at deres dom
kunne få vidtgående konsekvenser. De er helt og holdent upartiske og fuldstændig
uafhængige. Af dommerne forventes kun ét: at de dømmer retfærdigt.
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