
Johannes Horstmann 1915-2015

af  Margrethe Horstmann
"Min pointe om tidehvervs forhold til kristendommen (politiserende forkyndelse, red.) er
kirkehistorisk korrekt. Før i tiden talte man ikke om kirke og kristendom, det var noget,
man udlevede søndag fra 10 til 12, i skolen og i konfirmandundervisningen, resten af  tiden
levede man i sin borgerlige sammenhæng, og det har givet kirkelivet i Danmark sit særlige
kulturelle præg. Det er tampet ind i os på teologistudiet. Nu er det ændret og man skriver
om, hvordan landet er kristent og må og skal være det."

Således skrev Præsteforeningens Blads redaktør i en vist efterhånden kendt kommentar til
Morten Fester Thaysens imødegåelse af  Merete Bøyes artikel i Kristeligt Dagblad (d. 1/8-
15)  om den  kæmpende  kirke.  Well,  de  kirkehistoriske  bevisførere,  Brønnum har  stiftet
bekendtskab med, har på intet tidspunkt tjekket ind hos os. Min far, Johannes Horstmann,
”udlevede” ikke sin kristendom mellem 10 og 12 om søndagen, og han talte – og navnlig
skrev – om disse emner 24/7, som man siger.

M Ø D E T  M E D  T I D E H V E R V

Sandt er det, at han drev teologi, fordi ”der skal prædikes på søndag”, og tidsrummet 10-12
kan i nogen måde siges at være korrekt, fordi han prædikede så længe. Også for længe. Men
den lidenskabelige optagethed af  sagen drev værket.

Teologisk følte han sig længe hjemløs, og først ved mødet med Tidehverv - Heje, Brøndsted
og Olesen Larsen, hvis efterfølger som residerende kapellan ved Esajas Kirke han blev, og
Vilhelm Krarup, der formentlig var den teolog, der stod ham nærmest - fandt han sit sted.
Til sin gamle fars sorg. Sted, ikke bevægelse. For man kan ikke kalde et forum, hvor der var
uenighed om alt andet end om at forkynde evangelium, en bevægelse. I 70’erne var mange,
måske de fleste, tidehvervsfolk modstandere af  EF. Min far så ikke nogen særlig grund til at
bekæmpe frihandel og måtte drage hjem fra årets møde med prædikatet ”landsforræder”.
Næste  år  vendte  landsforræderen  tilbage  med  et  endnu  længere  foredrag,  for  disse
disputationer endte sjældent i åbent fjendskab. Det er sommermødets styrke: at debatten er
fri, og at de uforskammetheder, der føg gennem luften, blot var en variation af  ”med venner
i lys vi tale” (sidste linje i salmen, der indledte min fars foredrag). På samme måde, som
Guds ja til mennesker er skjult under Guds nej (som i historien om den kananæiske kvinde),
et emne, han arbejdede med hele sit liv, fornemmede han Tidehvervs sommermødes ”ja” til
ham selv gennem alle årene. Dér var hans sted, selv om han sjældent var fuldt ud enig med
nogen, navnlig ikke med sin gamle konfirmand Jesper Langballe. Sagde nogen, at min far
ikke var rigtig tidehvervsk, kunne han sagtens tage det som en kompliment.

Sikkert er det, at min fars forhold til verdens lyster og lader var præget af  hans forankring i



læsning af  Bibel,  Luther  og Augustin.  Guds skabning var altid Hans skabning,  og intet
kunne ændre det. Holocaust var for min far ikke et tegn på at Gud endelig var død, men at
menneskets ønske om selv at ville være Gud var dødsdømt. 80’ernes tale om at Guds almagt
lå under for atombombens, førte til den bemærkning, at ”ingen atombombe falder til jorden
uden at Gud er med i det”. Det afstedkom en brev- og telefonstorm fra mennesker, der
frydefuldt gød galde over denne onde præst, der aldrig udførte diakoni og socialt arbejde,
men bare sad dér. Ja, Johannes Horstmann sad meget, men var aldrig uvirksom.

B E T O N L U T H E R A N E R  

Om føje tid afholdes et seminar i hans gamle kirke, Esajaskirken på Østerbro, med navnet:
Johannes Horstmann – en luthersk pilgrimspræst. For hvis Johannes Horstmann havde et
motto, var det: ”Vi føres.” Af  Gud, forstås, ikke af  stærke kræfter eller skæbnen. For ham
var Gud ikke én, der gav os opbakning for at trække sig tilbage i sin himmel, når vi kunne
lidt igen. Nej, Gud er den aktive, og mennesket den, der er skabt til at gøre Guds vilje. Når
mennesket ikke vil dét, støder det på en grænse.

Det  lyder  gammeltestamentligt,  og  er  det  også.  For  min  far  forkynder  det  Gamle
Testamente Kristus og står ikke i modsætning til det Nye. Kløften mellem det gamle og det
Nye Testamente, den vrede Jahve og den kærlige Kristi fader, kendte han ikke. Men sådan
som folket i det Gamle Testamente føres af  Gud, sådan føres også den enkelte. På min fars
grav er indgraveret Davids salme 86,11: Lær mig O Herre din vej at jeg kan vandre i din
sandhed. Vend mit hjerte til dette ene: at frygte dit navn.

Min fars virke forløb med få, men ikke særlig muntre, afstikkere til universitetsmiljøet (Hal
Koch så engang et håb i ham og hjalp ham forbindtligst til et værelse på Borch, væk fra en
væmmelig  ældre  dame i  Sølvgade),  parallelt  med det  officielle  ”kirkelige  liv”.  Jeg  sætter
udtrykket i anførselstegn, fordi han afskyede det udtryk. Som om kirken på kejser Augustus'
vis kunne rummes i statistikker og årsskrifter. Den ”frie teologiske højskole” fandt sted i
vores  dagligstue,  da  min  far  ikke  havde  adgang  til  krypten  i  sin  egen  kirke  –  en  af
Kirkefondets bestemmelser.

Bibellæsningerne ligeså. Hvad angår de fattige og syge, tror jeg ikke, der kunne sættes en
finger på min fars troskab og solidaritet, men det var evangeliet, der bar hans virke. Han
kom ikke med varm kaffe og pizza. Og derfor var der ingen, udover de syge, fattige og
ensomme, der vidste noget om det.

Min far sagdes at være en betonlutheraner,  der ikke havde sans for politik og økumeni.
Hertil  er  at  sige,  at  Confessio  Augustana  i  kap.  7  undertreger,  at  dér,  hvor  evangeliet
forkyndes  og sakramenterne  forvaltes,  dér  er  kirken,  hvor den så  ellers  er.  Nazisme og
kommunisme så han som erstatningsreligioner, eller med Chesterton: "kristne dyder, der er
gået  amok".  Læs  eventuelt  ”Kristendommen  og  det  humane  –  og  den  dæmoniske
humanisme”, Tidehverv 8, 1983. En af  hans nære samtalepartnere i de senere år var den
ortodokse teolog, litterat og forfatter Monica Papazu. Det var i samtalen, han havde sin



styrke, og jeg tror vitterlig, han kunne tale med alle, der havde noget på hjerte, og han kunne
også være meget morsom. En Yorkshire-bonde, der sad ved et busskur for at se, hvem der
kom, havde så meget at sige, at bussen kom og gik uden at min far kom med – og det var i
Yorkshires mere øde områder.

E N  U P R A K T I S K  M A N D

Sjælesorgen, samtalen mellem præsten og sognebarnet, kaldte han prædiken for den enkelte.
Kirkebladet var, i tråd hermed, præstens forlængede prædiken. Således udgav min far sit
eget kirkeblad for egen regning, fordi han ikke ville lægge navn til sognets blad, hvis linje
han var uenig i. Det var før samarbejde blev et dogme.

Ved et seminar i TeoBar, da min fars dogmatik var udkommet, udtalte professor Bent Fl.
Nielsen, at dogmatikken jo ikke var helt up to date, da islam ikke forekom i den. Nu er det
altså en kristen dogmatik, men det skal ikke være en hemmelighed, at min far anså islam for
at være et kristent kætteri. Og som sådant ikke et særligt kapitel værd.

Personligt  var  min  far,  som mange  stuelærde,  kejtet  og  særdeles  upraktisk.  Han  kunne
faktisk ikke noget - udover at blive født i Sulsted præstegård som tredje barn af  seks, blive
student i Viborg, og være gift med min mor (og blive far i en fremskreden alder). Nå ja, og
være hjælpepræst i Hjørring under provst Hermansen (det var vist meget mystisk), kapellan i
Randers Skt. Peder og i Østervold, København. Det gik ikke altid stille af, og det pæne
Østerbro-kirkeliv fik nogle skrammer. Men når kirken ville noget andet end at være kirke, og
det en kæmpende kirke, var det præstens opgave at påtale det og pege hen på den Kristus
som var vejen, sandheden og livet.

En sorg i hans ungdom var nok årsag til, at det var svært for ham at smalltalke. Han kunne
ikke – og var derfor heller ikke dus med ret mange. Der er nu også mere glød over en
diskussion,  hvor man er  Des.  Fatte  sig  i  korthed kunne han heller  ikke – og dog:  Når
Tidehvervs redaktør henvendte sig med en hastesag, så kunne han godt. Men på krematoriet
krummede de tæer, når han kom, for der var sat tre kvarter af  til en bisættelse, der kunne
tage en time. Gamle Svend Barfoed sagde til mig en gang: Der er to i dette land, der har
forstået tingene: Din far og Rudolph Arendt. Men Rudolph Arendt vil ikke tale, og din far
kan ikke.

Nej, og han kendte sit handicap, der var tungt nok. Men teologi er for syndere, og som
synder drev han teologi og bibellæsning med det ene formål at pege på Kristus. Bibelen skal
læses knælende, sagde han, og det skal ikke forstås pietistisk. At nogen tør binde an med et
seminar over ham i hans gamle kirke, er umiddelbart imod det, min far stod for, men hans
dogmatik har ved afdøde Henrik Frosts solide mellemkomst fået en udbredelse, den nok
kan fortjene. Hvis man vil lære min fars teologi at kende, er det et godt sted at begynde.

PS. Læs evt J. Høgenhavens mindeord over Johannes Horstmann i Tidehverv 2, 2000. Der
står alt det, der bør siges. 
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