Folketingstidende for 1956-57 er spændende læsning. Sagen omkring grønlandsministeren,
Johannes Kjærbøls, ufyldestgørendeog vildledende svar, som han havde givet folketinget, da
han i marts 1957 havde besvaret spørgsmål om ’den farlige vintersejlads på Grønland’, fyldte
bladets spalter (sp. 3081 ff.). Fra Folketingets talerstol læste ministeren med høj stemme,
hvorledes Grønlandshandelens skibskaptajner havde erklæret, at ’de specialbyggede,
grønlandsskibe kunne klare rejsen’. Han sluttede: ”Jeg håber hermed, at der er skabt ro om
dette spørgsmål.” Dette skete ikke. Pressen satte lys på sagen – og grønlandsministerens
mangelfulde svar på spørgsmål i Folketinget blev en kendt sag.
I denne sammenhæng bør højesteretssagen d. 16. marts 2017 stille skarpt på det samme
mangelfulde svar, som socialministeren d. 17. april 2012 afleverede på (det andet af de to)
spørgsmål, som den tidligere kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, den dag stillede i
Folketingets socialudvalg. ”I hvilket omfang har ministeren i forbindelse med lovforslaget (om
statens indførelse af et homo-vielsesritual i kirken) gjort sig tanker om forholdet mellem stat
og kirke?
Ministeren svarede kort og afvisende: ”Jeg henviser til bemærkningerne i lovforslaget.” Mere
blev der ikke sagt om den sag (og lovens bemærkninger – som der henvises til – er lige så
tavse)
Da grønlandsskibet gik til bunds ved Kap Farvel d. 30. jan. 1959 (og 95 mennesker mistede
livet) fik tonen (vedr. ’det ufyldestgørende svar’) en anden lyd. Det nedsatte udvalg afhørte på
det tidspunkt 24 personer (herunder alle handelens kaptajner) Afhøringerne foregik bag lukkede
døre. Stenografiske referater blev optrykt som bilag. Vidnerne mødte alene – uden bisidder…
og det gik undertiden hårdt til: (se tillægsberetningerne bilag 21, s. 27).
Derfor bør et spørgsmål af samme art gentages – det, som blev stillet i april 2012: ”Hvilke
tanker har ministeren gjort sig om forholdet mellem stat og kirke?”
Det vil da blive afsløret, at de lovgivere, som har fremsat forslaget om kirkelige homovielser
slet ikke har gjort sig nogen tanker af betydning om det historisk vigtige emne. Blændede af
deres egen ligestillingsideologi har de ført folkets kirkeskib ud i et farligt farvand – og bør som
ministeren i 1957 stilles til regnskab herfor…
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