Højesteretssagen, som finder sted d. 16. marts 2017, burde stille skarpt et ’ufyldestgørende og
vildledende svar’, som en minister afleverede fra folketingets talerstol for præcis 60 år siden –
nemlig d. 13. marts 1957.
Sagen dengang drejede sig om, hvorvidt vintersejladsen på grønland (efter et skibsforlis med 95
ofre) var forsvarlig – og den aktuelle sag drejer sig om, hvorvidt det fortsat er forsvarligt, at det
folkekirkelige ’kirkeskib’ af danske lovgivere i modstrid med kirkens bekendelse og landets
grundlov sendes på en lige så farlig sejlads i et af lovgiverne ukendt farvand med truende
undervandsskær.
Dengang (for de 60 år siden) holdt ministeren sig til en erklæring fra rederiets syv kaptajner –
denne gang (i april 2012) blev spørgsmålet ikke engang besvaret – men fejet af bordet med en
henvisning til ’lovforslagets bemærkninger’.
Dengang lød spørgsmålet: ”Finder ministeren det på baggrund af de senest indhøstede erfaringer
forsvarligt at opretholde vintersejladsen?” Denne gang lød spørgsmålet: ”Vil ministeren redegøre
for, hvilke overvejelser man fra regeringens side har gjort sig med hensyn til § 4 i Grundloven og
det forhold, at den danske folkekirke er en (som omtalt i Grundloven) evangelisk-lutherske kirke,
der hviler på Bibelen og bekendelsesskrifterne, hvor ægteskabet er klart defineret som et ægteskab
mellem en mand og en kvinde.” (Spørgsmålet var stillet af Christian Langballe (DF).
Ministeren blev for 60 år siden fældet af en barsk udvalgsudtalelse, der lød sådan: ”Erklæringen fra
Folketingets talerstol blev fremført med større vægt end dens tilblivelseshistorie kunne berettige
til.” (Tillægsberetning, bilag 21, s. 21f.) Med andre ord: Ministerens svar var utroværdigt!
Grønlandsministeren var på nippet til at blive stillet for en rigsret. I stedet vedtog ministerens
kolleger ’en motiveret dagsorden’, der indeholdt en bebrejdelse mod Kjærbøl for det svar han havde
givet folketinget. Sagens alvor bør imidlertid ses i dens konsekvens – nemlig at
ministeransvarlighedsloven på denne baggrund blev gennemført i 1964. I denne lov blev det
tydeliggjort, at (citat): ’såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger –
eller fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen, skal han
straffes med bøde eller fængsel – indtil 2 år’ (§ 5, stk. 2).
De uanstændigt korte svar, der d. 17. april 2012 blev givet af de lovgivere, der gennemførte loven
om kirkelige homovielser, bør ikke gå i glemmebogen!
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