Den tidligere kirkeminister, Manu Sareens, reaktion på embedsmændenes advarsel mod ’at
blande sig i kirkens indre anliggender’) blev (i en kopi af ministerens biografi) lagt på
landsrettens bord i marts 2016 og vil nu atter – et år senere – d. 16. marts 2017 blive
præsenteret for Højesterettens dommerpanel. Manu Sareen skriver nemlig i sin biografi
(citat): ”Det samme skete for den tidligere kirkeminister, Tove Fergo, da hun blandede sig i
deres salmebog for snart 20 år siden… og hvad der skete dengang vil nu også ske for mig.”
Den tidligere kirkeminister slutter denne passage i sin biografi med ordene (citat): ’Come
on, det er sgu da bare en salmebog! Ærligt! Jeg fatter det ikke. Hvorfor dog ikke få lavet det
ritual og komme videre i teksten” (s.162). Landsretten gav ministeren ret i denne holdning
og gav dermed staten medhold i, at den havde beføjelse til endog at blande sig i indholdet af
kirkens salmebog.” Dette fik den 3.-5. januar 2017 sin uundgåelige konsekvens. Otte ud af ti
biskopper ’autoriserede’ det homoseksuelle vielsesritual, men besluttede, at når ritualet blev
trykt i den danske salmebog, skulle det forsynes med en note, hvis indhold tydeligt
tilkendegiver biskoppernes uenighed. Rektoren for det danske Bibelinstitut, Børge H.
Andersen, kommenterer biskoppernes beslutning med ordene (citat): ’Denne fodnote efter
ritualet vil i salmebogen fremover tale sit tydelige sprog om, at der hersker teologisk strid
omkring rigtigheden af denne ceremoni’ (Kr. Dagblad jan. 12 s. 4).
Med biskoppernes januar-beslutning om indførelsen af ’denne advarende note’ i Den danske
salmebog har staten allerede (inden højesteretskendelsen falder) opnået at gennemføre en
historisk ændring af det indre, kirkelige anliggende, som omfatter salmebogen og kirkens
liturgi. Den tidligere kirkeminister, Manu Sareens, hånlige bemærkning om ’deres
salmebog’ er nu blevet omsat i handling. Kirkeministerens spottende tilføjelse: ’Come on,
det er sgu da bare en salmebog’ er blevet statens hårde linje, som kammeradvokaten skal
forsvare ved Højesteret.
Den danske Salmebogs 791 salmer har været et anerkendt ’indre anliggende’, som staten
indtil nu har holdt fingrene fra. Det er nu op til Højesteret at afgøre, om den tid er
uigenkaldeligt forbi.
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