Kjærbølsagen (vedrørende grønlandsskibets tragedies forlis 30. jan. 1959) drejede sig kun om dette
ene: Havde grønlandsminister Johannes Kjærbøl i marts 2017 besvaret et spørgsmål i
Folketinget på ’en ufyldestgørende og vildledende måde?” – Det samme forhold kunne nu gøre
sig gældende i forbindelse med højesteretssagen d. 16. marts 2017 (vedr. bl.a. ministrenes
besvarelse af spørgsmål omkring loven om indførelse af et ritual for kirkelige homovielser). Sagen
om ’spørgsmålsbesvarelsen’ i 1957 gav endog anledning til forslag om, at der blev rejst
rigsretstiltale mod den forhenværende minister. Den nuværende højesteretssags alvor kan altså
ikke undervurderes… især ikke, hvis ministerens mangelfulde svar på spørgsmål viser sig at være
af samme karakter.
Anledningen var dengang, at Den kgl. grønlandske handelsskib ’m/s Umanak’ under sin rejse til
Grønland i tiden 18. jan. Til 1. feb. havde været ude for meget alvorlige vanskeligheder. Det
grønlandske medlem af Folketinget, Augo Lynge, havde været passager på ’Umanaks hårde rejse
fra Grønland til Danmark, og da han stillede i Folketinget, havde han følgende spørgsmål til
Kjærbøl: ”Finder ministeren det på baggrund af de senest indhøstede erfaringer forsvarligt at
opretholde vinterbesejling på Grønland med fuldt passagertal?”
Johannes Kjærbøl besvarede dette spørgsmål bekræftende d. 13. marts 1957 – og dette svar kom til
at koste ham dyrt!
D. 17. april 2012 fremsatte tidligere kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech (V), på samme vis,
følgende spørgsmål: ”I hvilket omfang har socialministeren i forbindelse med forberedelse af
lovforslaget (om kirkelige homovielser) gjort sig tanker om Grundlovens 4. paragraf?”
Socialministerens svar var bemærkelsesværdigt kort’: ”Jeg henviser til bemærkningerne i
lovforslaget.”
Justitsministerens skrev d. 17. feb. 1959 (for de 60 år siden) til præsidenten for Højesteret følgende:
”Der skal nu fremskaffes oplysninger til brug for ministerens besvarelse af det stillede
spørgsmål i Folketinget!”
En sådan skrivelse ville i dag være på sin plads med hensyn til det stillede, præcise og foruroligende
’april-spørgsmål’ til den ansvarlige minister. Højesteret burde se på sagen!
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