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LUDVIG HERTEL

„Vort Borgerskab er i Himlene, hvorfra 
vi og forvente Frelseren, den Herre Jesus 
Kristus, som skal forvandle vort Forned
relses Legeme til at vorde ligedannet med 
hans Herligheds Legeme, efter den Kraft, 
ved hvilken han og kan underlægge sig alle 
Ting". (Phil, 3, 20—21.)
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FORORD
Ludvig VILHELM HERTEL var født i Mol trup Præ- 

stegaard ved Haderslev den 27. Marts 1844. Efter at være 
bleven Student 1864 maatte han, paa Grund af Faderens 
daarlige økonomiske Kaar, tage Huslærerpladser, da han 
helt var henvist til at sørge for sig selv. Som Følge 
deraf fik han først Embedseksamen 1872. Efter for
skellig Virksomhed, først som Lærer, dernæst som Ka
pellan, blev han 1879 udnævnt til Sognepræst for Vej
erslev og Blidstrup paa Mors, hvor han virkede til 1884, 
da blev forflyttet til Sdr. Vissing og Vorladegaard. Her
fra blev han i 1888 kaldet til Brænderup og Ore paa 
Fyen, hvor han virkede til sin Død den 10. Marts 1909 
(Ore var dog allerede 1906 blevet udskilt fra Pastoratet).

Af afgørende Betydning for ham blev hans Møde 
med Santhalmissionens Leder, H. P. Børresen, i 1876. 
I Anledning af Pastor Herteis Død skrev Missionær 
Bodding om ham i Santhalmissions sidste Aarsberetning, 
at han utvivlsomt var den, som fra Begyndelsen af 
mest havde bidraget til at vække Kærlighed til og For- 
staaelse af Santhalmissionen, og Kærligheden til dette 
Arbejde bevarede han ogsaa til det sidste.



Da jeg i 1904 blev Kapellan hos Pastor Hertel, der 
senere blev min Svigerfader, var han svag; de hyppige 
og svære Sygdomme havde gjort ham for tidlig gammel, 
Hans Hjertevarme var sikkert den samme som tidligere, 
men Kræfterne var i mange Maader brudt. Jeg kan 
derfor kun udtale min Glæde over at have lært disse 
forskellige Smaatræk at kende gennem min Svigermoders 
Skildring, De har uddybet min Forstaaelse af og Kær
lighed til min kære Svigerfader, og saaledes er jeg vis 
paa, det vil gaa mange, som kun kom i flygtig Be
røring med ham og derfor tidt kunde faa et ganske 
fejlagtigt Indtryk af ham,

Paul Eller.



»IVlindet lader som ingenting, er dog et lønligt 
Kildespring«. — Naar jeg i dette for mig saa svære 
Aar har gaaet som i en mørk Skov, saa har Gud paa 
underlig Maade lyst op for mig ved de mange lyse, 
skønne Minder. Naar jeg gik med det store Savn ikke 
mere at have min kære Mand hos mig, lød det ofte 
i mig: Husker du det? Husker du det? og det hjalp; 
thi alle de lyse Minder pegede jo opad for mig, som 
et lønligt Kildespring. Det er jo saaledes, at naar vi 
ofte her i Verden gaar i Fare, hvor vi gaar, saa 
har vi Kristne vist alle erfaret, at det er som i en 
mørk Aften, naar vi færdes ude. Vi synes ikke, at 
der er en Stjerne at se paa Himlen, men alligevel 
synes vi, at vi maa se opad, og saa kommer der én 
lille Stjerne frem og saa én, og vi undrer os og vil 
begynde at tælle, men maa opgive det, da de er utal- 
lige-

Ligesaa naar vi hører Kilden risle i en Skov; vi 
vil saa gerne vide dens Udspring. Saaledes har vi 
Kristne vist ofte erfaret, at Mindet er som et lønligt 
Kildespring. Naar vi i de tunge Timer af Naade faar 
en lille Stjerne at se som et lille lyst Minde, som peger 
opad, saa vil vi holde fast paa det, og vi ser opad 
og vi forstaar, at det kommer fra det levende Kilde
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væld, som har Lægedom for alle Smerter og Bod for 
alle Savn. Saaledes er det gaaet for mig. Gud har 
ladet mig finde Fred i alle mine smaa lyse Minder, 
som alle peger opad, naar jeg savner min kære tro
faste Mand. »Se opad lille Kone, mild, munter og 
modig«, saaledes lød ofte hans Hilsener til mig særlig 
i de første Aar af vort Ægteskab, da Sygdom, Død og 
Sorger af forskellig Art hjemsøgte os. Naar jeg nu i 
den sidste Tid har følt Trang til at binde en lille 
Mindekrans for min kære Mand, har jeg faaet den 
Tanke, at der maaske ogsaa er en eller anden, som 
kunde have lidt Glæde og Velsignelse af at læse om 
en trofast Herrens Tjener, som næsten gennem et helt 
Menneskelivs legemlig Svaghed dog arbejdede, bad og 
kæmpede for, hvad han fik kært, saa Ordene kan ret 
passe paa ham: Kæmp for alt, hvad du har kært, dø 
om saa det gælder, da er Livet ej saa svært, Døden 
ikke heller. — Om hans ydre Virksomhed, hans Ar
bejde udadtil vil jeg ikke her fortælle; thi det er jo 
velbekendt og er jo nu ogsaa ved hans Død omtalt i 
flere forskellige Blade. Ej heller tør jeg her skrive 
indgaaende om hans Sjæleliv, men belyse det med 
smaa Træk vilde jeg saa gerne. Hvor klart staar for 
mig hans Glæde over at faa sit eget Hjem, han som 
i saa mange Aar maatte færdes ude blandt fremmede. 
Det var ved Solnedgang, Kirkeklokkerne ringede, da 
vi kom til vort første Hjem paa Mors, og han pegede 
paa Præstegaarden og sagde: »Se, der er vort Hjem«, 
og straks vi kom ind i Stuen, holdt han Aftenandagt, 
takkede og bad, og bad mig synge med sig: »Du 
Herre Krist« og »Alt staar i Gud Faders Haand«, og 
han læste en af Birkedals Betragtninger.
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Og hvor elskede han ogsaa sit Barndomshjem, som 
han dog blev sendt ud fra som en lille 9 Aars Purk. 
Hvor trofast bevarede han ikke alle sine Barndoms
minder, og hvor elskede han sin Moder, som han dog 
aldrig saa, — men som han ofte talte om og glædede 
sig til at se i Guds Rige. »Jeg skal nok kende hende«, 
sagde han ofte. Ja, moderløs gik han om i Hjemmet, 
overladt til to unge Pigers Omsorg — som mente 
ham det saare godt, men som dog ikke forstod at 
pleje og opdrage en lille svagelig Dreng. Han fik 
Øjenbetændelse straks, var næsten blind, da han var 
tre Aar — og fik ogsaa den Svaghed, som han hele 
sit Liv led under. Da han var 9 Aar, sendtes han fra 
Hjemmet, kom i Skole og blev sat i Kost — men saa 
intet godt, hørte intet godt — tvertimod — han sagde 
tidt, at det var Guds Naade alene, som dér bevarede 
ham, saa han ikke slap sin Barnetro — den holdt 
han fast paa til det sidste. En lille Barnebøn, hans 
Fader lærte ham, bad han som Barn: »Gud Fader os 
bevare de store med de smaa, Hans hellig Engleskare 
en Skanse om os slaa«, og den bad han ogsaa stadig, 
ja næsten hver Aften bad han den højt. Ogsaa nu 
paa hans sidste Leje — en Nat som jeg sad med hans 
Haand i min — begyndte han at synge den — jeg 
havde aldrig før hørt ham synge den — det greb 
mig saa forunderligt; thi han kunde næsten ikke 
tale, og maatte det ikke. Han bad mig bede, og jeg 
bad hver Dag, særlig Daabspagten og Fadervor, og 
saa længe han kunde løfte sin Haand, slog han Kors
tegn for Pande og Bryst, naar jeg fremsagde den 
apostoliske Velsignelse. Ja det var altid det første, 
jeg saa, hver Morgen, naar han vaagnede, slog han 
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Korstegn for sit Ansigt og sit Bryst. Ligesaa glemte 
han ikke sin Morgenbøn, som han ogsaa havde lært 
som Barn: »Nu er jeg vaagnet saa glad igen, og Nat
ten svandt rolig og stille hen; du himmelske Fader, 
jeg takker dig, at kærlig i Nat du saa til mig. O, følg 
mig i Dag, hvorhen jeg gaar, saa ved jeg, at intet 
ondt mig naar«. Men de sidste Aar føjede han selv 
en Verslinje til: »Og naar Tiden kommer, jeg skal 
herfra, din salige Naade venter mig da«, og hvor kom 
det med Hjærtevarme disse sidste Ord, med inderlig, 
bønlig Klang i Stemmen.

Ja han var en barnlig Natur, hvor har jeg lært 
meget af ham — særlig at takke. Han begyndte altid 
vor Morgenandagt med at takke. Naar han Natten 
igennem havde ligget vaagen med den smertefulde 
Hoste, og saa fik lidt Hvile ud paa Morgenen, saa fik 
jeg gerne det Svar, naar jeg spurgte: »Hvordan har 
du det nu« — »Jeg har det jo altid godt; thi jeg har 
det jo, som min Gud vil det«. Engang udtalte jeg, 
at det var lidt svært for mig — naar Natten var gaaet 
saa daarligt — med Smerter og Søvnløshed — da at 
begynde paa den lille Morgenbøn: »Nu er jeg vaagnet 
saa glad igen« — jeg vilde saa omdanne Ordene og 
sige: »Nu er jeg vaagnet til Livet igen« — da svarede 
han mig, »Nej lille Kone, saa skal vi jo netop glæde 
os og takke Gud, at Natten er ovre, og at han hjalp 
os, og at vi — trods alt — var bevarede i Guds Fred«. 
Ja han var taknemlig, taknemlig over hvert lille Glimt 
af Kærlighed og Forstaaelse, han mødte, hver lille 
Kærlighedsblomst, der blev ham givet — naar vi satte 
røde og hvide Blomster op i hans Værelse. »Tak for 
Blomsterne og for Kærlighed«, sagde han en af de 
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sidste Dage, han levede — vor Datter, som selv laa 
syg, sendte en smuk Blomst ind til ham med nogle 
kærlige Ord skrevet. Naar nogen her i Menigheden 
glædede ham, og han mødte Forstaaelse, kunde han 
atter og atter sige til mig: »Det var rørende, det var 
kønt«.

Den sidste Kristi Himmelfartsdag han levede, var 
det 20 Aars Dagen for hans Indsættelse her i Brænde- 
rup. Da han kom ind i Kirken, var Prædikestolen 
pyntet saa kønt af nogle af hans ældste Konfirmander. 
Det rørte ham meget, og efter Prædiken takkede han 
saa inderligt og sagde: »Ja jeg ved jo ikke, hvem det 
er, som har pyntet Prædikestolen saa smukt — men 
jeg ved, det maa være kærlige Hænder, der har pyn
tet, og jeg tror, det er for at glæde mig, og jeg tak
ker derfor saa hjærteligt«. Han havde Taarer i Øjet, 
da han frembar sin Tak.

Og hvor var han glad, naar han fik kærlige Venne
breve ; han læste dem højt for mig — og ofte maatte 
han holde op, fordi Taarerne kom, saa dybt rørte det 
ham, naar Kærlighed og Forstaaelse mødte ham. — 
Særlig Børresens og Fru Børresens Breve, hvor var han 
glad og taknemlig for dem. Jeg har et Par af dem, 
jeg fik Lov at gemme — jeg lader noget af dem af
trykke her, det kom jo som Trøsteord paa en Tid, 
hvor det var svært for os. — Jeg kunde høre det paa 
hans Gang, naar han kom gaaende ned gennem Gan
gen til mig, naar han havde noget godt at meddele 
mig eller læse for mig. — Ja hvor elskede han San- 
thalmissionen og bad for den til det sidste — og hver 
Søndag efter Prædikenen bad han for den kære Ger
ning, og en Dag, da han laa paa sit sidste Leje, sagde
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han pludselig: »O, om her dog nu kom en af San- 
thalmissionærerne og sad hos mig«. Hvor glædede 
han sig, naar nye unge Missionærer drog ud, hvor 
gerne vilde han, at de skulde komme og besøge os 
og tale her; hvor alt skulde da være festligt — jeg 
tænker paa, da Skat-Petersen og Hustru kom her 
lige efter deres Bryllup — og nu, da vi sidste Gang 
havde det store 3 Dages Møde med Bodding, som 
talte til de mange unge Præster — min Mand var meget 
syg, men stod op trods Lægens Forbud. Nætterne 
var svære — med Smerter, saa jeg maatte give ham 
Sovedraaber; men naar han saa om Morgenen kom 
ind og saa alle de kære Venner, saa var alt som blæst 
bort, saa var han saa glad, naar vi samledes til Mor
genandagt, og saa optaget og livlig, saa en af Gæsterne 
sagde til mig: »De siger, deres Mand er saa svag — 
men han er jo næsten den livligste af os alle.« Ja 
Aanden var stærkere end det svage Legeme. Det blev 
ogsaa velsignede Dage — de kære Venner kom jo 
og oplivede os — de kom med saa megen Kærlig
hed og Glæde. Men da de sidste Gæster var rejst, 
sagde min Mand: »Ja nu lille Kone maa jeg i Seng 
igen« — og da laa han en Maaned i store Smerter, 
og Kræfterne vendte ikke mere tilbage.

Da jeg en Dag saa ham saa forpint, sagde jeg: 
»Vilde du nu ikke, min kære Mand, hellere have op
givet det Møde, som Lægen raadede til?« Da saa han 
paa engang saa bebrejdende, men dog med det lyse 
talende Blik paa mig og sagde: »Nej, lille Kone, det 
Møde fortryder jeg ikke, om end jeg skal lide nok 
saa meget — og det bliver nok ogsaa det sidste, jeg 
kan bringe Santhalmissionen. Det er saa stor en Glæde
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for mig, at det Møde lykkedes saa godt, og jeg takker 
Gud derfor« — og hans Ansigt lyste trods de store 
Lidelser. Da skammede jeg mig over min egen liden 
Tro og Kærlighed til Sagen. Det blev ham siden 
en stor Glæde, at Mødet ogsaa satte denne Frugt, at 
Frimenighedspræsten Thade Petersen kom med fra 
hans kære Sønderjylland, og at han fik begyndt en 
Gerning dernede og dannet en Santhalkomite, og paa 
sit Sygeleje bad han mig hilse Thade Petersen og 
sende ham sin store Billedsamling, og hvor ønskede 
han, at den ret maatte blive til Velsignelse og Glæde 
for Santhalmissionen derovre i hans Fødeland, hans 
elskede Sønderjylland, og varme Hjerterne. Ja hvor har 
min kære Mand dog ofret mange Kræfter og meget Ar
bejde, og hvor har han opsendt varme Bønner for Ger
ningen ovre i Santhalistan og for hver enkelt af Missio
nærerne — men hvor har han ogsaa takket Gud, at han 
fik Lov til at arbejde i den kære Gerning; — trods Syg
dom og trange timelige Kaar var han altid lige tro
fast i al sin Gerning herhjemme. Han arbejdede Nat 
og Dag, naar der var noget, som skulde gøres, og jeg 
fik altid det Svar, naar jeg bad ham dog hvile lidt 
— »Hvile, det faar jeg ikke, før Gud kalder mig hjem« 
— og naar jeg sagde: »Du har dog ikke Kræfter til 
dette« — »Hvad kommer det mig ved, lille Kone; jeg 
maa arbejde i min Gerning, saa bliver det min Herres 
Sag, hvor længe han vil give mig Kræfter«, — og 
underligt har Gud vist, hvad han formaar ogsaa i 
dette; thi til Tider om Vinteren kunde han have saa 
vedholdende en Hoste Dag og Nat med svære Hoste
anfald — men i Kirken for Alteret kom det aldrig. 
Og hvor ofte har vi ikke maattet takke Gud og un-
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dre os over hans Magt; thi min kære Mand stod 
ofte op af Sengen Søndag Morgen og gik til Kirke — 
saa syg, at han ikke havde kunnet forberede sig om 
Lørdagen, men det blev altid en velsignet Gudstjeneste, 
og han kom raskere hjem.

Paa den Mindesten, som kærlige Hænder har rejst 
paa min Mands Hvilested, staar der: »Vort Borger
skab er i Himlene«, det var hans Valgsprog, det 
havde han fundet Trøst ved i sit Livs tungeste Timer 
gennem al Kamp og Nød, og som det havde trøstet 
ham, saaledes vilde han gerne trøste andre dermed, 
og ligesaa gav han det til sine kæreste Konfirmander 
paa Konfirmationsdagen, efter at han havde stad
fæstet dem i Pagten — ligesaa gav han dem til vor 
kære Datter Kitty baade til Konfirmationen og til 
Tekst ved hans Brudevielse ved hendes Bryllup. Og- 
saa jeg fik det en Juleaften — han skrev det i Hoffs 
Bog: »Fra Kirken og Lønkammeret«, som han gav 
mig og tilføjede et lille Vers, som jeg gerne vil flette 
med ind i Mindekransen. Ja saaledes har jeg mange 
smaa Vers paa Julekort og Fødselsdagskort. Det sidste 
Vers, jeg fik fra ham, blev dog et paa min Daabsdag, 
skrevet paa et Santhalkort, som forestillede Daabs- 
dammen og Daabshandling. Det var altsaa 1908. Jeg 
plejer ellers at gemme saadanne Vers for mig selv, 
men jeg synes, det er som disse smaa Vers ogsaa kan 
belyse lidt min kære trofaste Mands Liv i Gud.

»Guds Fred over Dagen« (se Tillæget). Der var 
vist mange af min Mands Venner, der ogsaa ved Julen 
fik et lille Julevers paa Julekortet, han sendte dem. 
Nogle smaa Julesange skrev han ofte, som vi sang 
Juleaften. Dem tager jeg ogsaa med. De staar i et
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lille Hefte Sange, som han for flere Aar siden lod 
trykke til sine Konfirmander »Mindeblade til mine 
ældre og yngre Konfirmander«.

Hans Konfirmationsundervisning var ham saare kær, 
og hans Konfirmander holdt af ham. En af hans 
ældre Konfirmander skrev til mig: »Jeg holdt af Pa
stor Hertel og skylder ham saa meget, jeg vil savne 
ham, ikke alene som min gamle Præst, med ogsaa 
som en ældre Ven, jeg trygt kunde betro mig til«. En 
anden udbrød grædende, da han hørte, han var død: 
»Nu skal jeg aldrig høre den gamle Præst holde Jule
prædiken«. Der stod nylig om en afdød trofast Herrens 
Tjener, at de, som kom ind i det inderste Gemak, 
kom til at holde af ham. De, som kun kom i For
gemakket, kunde ikke ret lære ham at kende — saa- 
ledes var det ogsaa med min kære Mand. Birkedal 
sagde engang: »Din Mand er en saa ærlig Natur, at 
han siger det, vi andre kun tænker« ja han stak ikke 
noget under Stolen, men derfor kunde han jo des
værre ogsaa støde an, men Gud, som kun ser paa 
Hjertet, kendte ham. — En anden af hans ældre Kon
firmander sagde til mig: »Jeg synes aldrig Pastor Her
tel var gammel. Naar han om Morgenen kom ind 
til os og sagde saa glad: »God Dag, Børn, da saa han 
saa ung og glad ud, men det var vist fordi han havde 
saa mange lyse Tanker at dele med os.« Ja hans 
gode Konfirmander holdt af ham.

Den Aften, min Mands Kiste blev ført fra Hjemmet, 
kom saa mange af hans ældre Konfirmander og bad 
om Lov til at bære hans Kiste. Det rørte mig saa 
meget, og jeg har i mit Hjerte takket dem saa inder
ligt derfor, jeg kunde ikke naa at takke dem per-
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sønligt, som ej heller de mange, hvis kærlige Deltagelse 
har trøstet mig i dette Aar. Men maatte saa min 
inderlige Tak naa til dem gennem denne lille Minde
krans, vil det ret glæde mig — ja Tak alle, som har 
vist min Mand og mig Kærlighed i disse 20 Aar. Gud 
velsigne eder alle.

Ja, Minderne strømmer ind paa mig, idet jeg nu 
fæster dem paa Papiret; men omend jeg ved, de jo 
nærmest har Betydning for mig, saa synes jeg dog, 
at jeg kan ikke beholde dem alle alene for mig selv, 
og jeg tror, at ligesom det er mig selv til Glæde og 
Velsignelse at høre om kristne Menneskers Liv og Fær
den, saa vil ogsaa nok en og anden glæde sig over 
disse smaa Træk.

Han selv var saa trofast til at skrive Mindeord om 
sine hjemkaldte Venner — nu er de næsten alle hjemme 
hos Gud — og der glædede han sig til at se dem. 
Hvor mange nævnede han ikke ved Navn, medens han 
laa syg — og jeg huskede ham paa nogle — men først 
og sidst nævnede han sin Frelser. Ja, han var rejsefær
dig, min kære Mand, og hvor har han ofte ligget paa 
Sygelejet, og altid med saa stor Taalmodighed baaret 
sine Lidelser. Da han laa paa Sygehuset, Døden nær, 
da undrede Lægerne sig over hans store Taalmodighed. 
Saa snart han blev lidt bedre, holdt han Morgenandagt, 
og Sygeplejersken lukkede Døren op til de andre syge, 
at de kunde være med. Det var saadanne velsignede 
Andagtstimer, vi da havde. Og den sidste Dag, før 
vi kørte hjem — hvor var han glad og taknemlig, og 
gik om til de syge og sagde Farvel, og vi sang den 
Salme, vi altid har brugt, naar Gud saa ofte paa 
underlig Maade har hjulpet os over Nøden: »Lover
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den Herre, den mægtige Konge med Ære«. Da hændte 
det, der kom én ind i Gangen og vilde tale med Lægen, 
men blev saa forskrækket ved at høre Salmesang, saa 
han skyndsomt gik sin Vej og sagde: »Her er nok 
Begravelse«. Det morede min Mand, da han hørte 
det, og han smilte og sagde: »Han tror altsaa ikke, 
man kan synge Salmer uden til Begravelse« — saa tog 
han min Haand og sagde: »Nej lille Kone, dette er ikke 
Død, men Liv«, og hans Ansigt straalede, og han sagde: 
»Om jeg nu maa faa Naade til ret at tale til alle 
derhjemme om Guds Kærlighed«.

Da jeg for 20 Aar siden kom her til Brænde- 
rup, stod han i Døren og tog imod mig. Jeg kunde 
ikke følge med ham straks, da vor lille Datter Kitty 
ikke var rask — men kom nogle Dage senere. Da 
stod han i Døren og pegede opad, og jeg saa over 
Døren, disse dejlige Ord, som han havde ladet male: 
»Gud velsigne din Indgang og din Udgang«. De Ord 
har ofte trøstet mig, og saaledes var det han øn
skede og bad om Guds Velsignelse — og Gud ske Lov, 
hans Udgang blev ogsaa velsignet. Herrens Velsig
nelse lyste han over os, da han tog Afsked med os 
to Dage, før han sov stille ind i Fred.

Hvor glædede han sig over sit lille Barnebarn, 
som blev født den Nat, han selv blev syg. Hvor længtes 
han efter at faa Lov til at se den lille Dreng. Og da 
saa Lægen gav Lov, tog han ham paa sine Arme, bad 
for ham og for hans Forældre, og lyste Velsignelsen 
over ham. Og han glædede sig saa barnligt, da han 
hørte, den lille Dreng skulde kaldes op efter ham.

»Tak min Søn«, sagde han til sin Svigersøn, og 
hans Øjne lyste af Ghede, da han gav ham Haanden.
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Jeg maa jo ikke klage, men takke Gud, som gav 
ham en salig Død og tog ham hjem til sig, før han blev 
affældig; thi det gruede han for. Ofte har han sagt: 
»Jeg vilde saa nødig blive saa affældig som min 
gamle Fader. Gud give, jeg maa kunne arbejde til 
det sidste«. Og det blev opfyldt. Han prædikede selv 
en af de sidste Søndage og læste selv med sine Kon
firmander. Men vemodigt og smerteligt var det, at 
han saa ofte paa sit sidste Sygeleje ikke var klar. 
Han sagde til mig, Dagen før han gik hjem: »Jeg vil 
jo gerne dø, men jeg vilde dog saa gerne have Kræfter 
til ret at tage Afsked«. Det naaede han ikke paa 
den Maade, han vist selv tænkte. Men aldrig glem
mer vi, som stod hos ham den sidste Søndag to Dage 
før han døde, hvor skønt han talte til os alle, først 
til mig og lyste Velsignelsen over mig, slog Korstegnet 
og sagde: »Farvel og Tak og Guds Fred« og bad mig 
saa kalde paa vor Svigersøn, Sygeplejersken, Jom
fruen og Pigen. (Vor kære Datter laa syg og kunde 
ikke tage Afsked med sin Fader, men mange kærlige 
Hilsener sendte de til hinanden). Hver især tog han 
i Haanden og tog Afsked og lyste Velsignelsen, og 
han bad vor Svigersøn bede for sig i Kirken og 
hilse hans Menighed og lyste ogsaa Velsignelsen over 
den. Det var en gribende, højtidsfuld Stund. Men 
straks efter var han atter uklar. Men altid, naar han 
var klar, var det hans Hilsen til mig: »Guds Fred«, 
og det er min Trøst, at han jo ogsaa selv sov hen i 
Fred. Og vi takker Gud for den sidste Søndag. Dagen 
efter sagde han igen: »Jeg skulde jo tage Afsked«, 
men blev saa glad og beroliget, da jeg sagde: »Du 
har jo taget saa skøn en Afsked med os alle, kære
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Hertel, du skal have Tak, og Gud skal have Tak, 
som hjalp dig — du trøstede og glædede os alle; du 
holdt jo Gudstjeneste med os i Gaar«. »Gjorde jeg det, 
lille Kone, det er godt, det kan jeg ikke huske«. Han 
bad mig atter og atter om at hilse alle, han nævnede 
mange, men sluttede med at sige: »Ja, hils dem alle«. 
Og det kan jeg maaske paa denne Maade faa Lov til. 
Han talte i sin sidste Juleprædiken om et Barndoms
minde. Han skulde lære denne Salme udenad: Den 
yndigste Rose er funden. Det havde hans Lærerinde 
givet ham for, han skulde lære den udenad og frem
sige den for sin Fader. Det var nu en lidt svær 
Salme at give en lille 7 Aars Dreng at lære udenad, 
men han gik trøstig op og ned i Julestuen og hørte 
sig selv paa den, og han fik den lært og fik Ros af 
sin Fader. Og han talte om, hvor skønt det var, dette 
Barneminde, at det netop blev den Salme, som blev 
til Velsignelse og Trøst for ham i en for ham mørk 
Tid i hans Liv i Ungdommens Dage, da han syntes, 
at alt saa saa mørkt ud, og Anfægtelsens tunge Time 
bøjede ham ned. Da gik han en Søndag i Kirke i 
Lyngby, som han altid plejede i den Tid, og lyttede 
til Peter Rørdams troværdige Tale, og da han kom 
ind i Kirken, tonede det ham i Møde: Den yndigste 
Rose er funden. Da traadte hans Barndomsminde frem 
for ham, og han følte det som Bud fra Gud — at 
søger vi de ydmyge Steder og i Støvet for Frelseren 
græder, saa vil vi ogsaa faa vor Jesus i Tale og finde 
ham som den yndigste Rose og erfare, at hos ham 
gaar vi aldrig forgæves om Trøst. Han gik efter Kir
ketid alene ud paa de ensomme Steder og talte med 
sin Gud — ja, han søgte de ydmyge Steder og fik
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sin Jesus i Tale. Og siden vendte han atter og atter 
tilbage til den Oplevelse og fandt Trøst. Hvor ofte 
har han ikke talt til mig og trøstet mig og sig selv 
med dette Barndoms- og Ungdomsminde; og senere 
fandt han ogsaa paa underlig Maade Trøst i Salmen: 
Herrens Røst, som aldrig brister. De to Salmer var 
de kæreste for ham; thi gennem dem knyttede der 
sig Oplevelser, han havde haft med sin Gud, og dem 
sang jeg for ham paa hans Dødsleje, og de blev sun
get ved hans Begravelse.

Ja meget har min kære Mand gaaet igennem fra 
lille moderløs Dreng og i sin Ungdom, ene og forladt 
færdedes han mellem fremmede. Og hvad var det, 
som holdt ham oppe, det var hans Barnetro, hans 
Fader vor og hans lille Barnebøn. Under trange Kaar 
i aandelig Henseende begyndte han sin Præstegerning, 
da han blev Kapellan hos en Præst, som blev tvungen 
til at holde Kapellan eller søge sin Afsked. Da var 
Biskop Kirkegaard ham til stor Trøst og Velsignelse. 
Senere gav Gud ham jo Glæde og Velsignelse ved 
Præstegerningen og i sit eget Hjem, og ved alle de 
ædle og gode Mennesker, Gud lod ham komme i Be
røring med. Særlig blev hans Liv rigt, da han lærte 
Børresen at kende.

To Gange før har min Mand — for menneskelige 
Øjne — ligget paa Dødslejet i store Smerter, men altid 
med saa stor Taalmodighed — kunde opmuntre mig 
og vor kære Datter Kitty — altid vidste han, at han 
var i sin himmelske Faders Haand. Han skulde være 
meget syg (som nu paa det sidste, da han bad mig 
om det) naar han ikke hver Morgen samlede os til 
Andagt inde hos sig i Sovekammeret, og det var skønne
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Timer. Ligesaa naar han ikke kunde komme i Kirke, 
da holdt han Gudstjeneste for mig og sig selv, og det 
var ikke de ringeste Gudstjenester, jeg der fik. Jeg 
blev næsten altid hjemme hos ham, naar han ikke 
kunde gaa ud, men en Søndag, da han var oppe, 
sagde han: »Du kan saa rolig gaa i Kirke, lille Kone; 
thi det du maaske frygter for skulde ske, at jeg var 
død, naar du kom hjem, det var jo dog det bedste, 
der kunde ske mod mig, saa skulde du jo bare folde 
dine Hænder og takke Gud, som havde kaldt mig 
hjem«. Ja, saaledes talte han altid med saa stor 
Frimodighed og Længsel efter dette, at faa Lov til at 
komme hjem. Ja, nu er han hjemme hos Gud, og han 
behøver ikke noget Mindeskrift, men jeg føler en 
levende Trang til at skrive disse smaa Minder om ham 
til Belysning af det inderlige Sjæleliv, han levede med 
sin Gud, og som saa faa kendte.

Velsignet være hans Minde.
Thomine Hertel.



TILLÆG
I den danske Menighed er Ludvig Herteis Navn 

uadskillelig knyttet til Santhalmissionen, han var blandt 
de første, der tik Øjet op for Børresens Betydning, og 
til sin Død viede han sine bedste Kræfter til at støtte 
den Gerning, der blev øvet af Børresen og Skrefsrud.

Naar jeg er bleven opfordret til at give et lille 
Bidrag til hans Mindeblade, vil jeg pege paa hans 
Hjemkærlighed, baade hans Kærlighed til Hjemmet i 
snævreste Forstand, og til Fædrelandet. Thi en af de 
bærende Kræfter i hans Liv var Kærlighed til Sønder
jylland, og denne var inderlig sammenvokset med 
Kærligheden til hans Fader.

Allerede da jeg første Gang var sammen med den 
opvakte Dreng med de klare, store Øjne, slog det mig, 
med hvilken beundrende Kærlighed han omfattede sin 
Fader. Maaske hang det noget sammen med, at hans 
Fødsel havde kostet Moderen Livet, saa Barnets Kær
lighedstrang lige fra den spæde Alder havde klynget 
sig til Faderen. Og da den ene tunge Sorg kom over 
Barndomshjemmet efter den anden, gjorde det, at alle 
Søskende sluttede saa meget fastere Kreds om Faderen. 
Paa Ludvig virkede dette paa en særegen Maade: 
hans Fader var hans Ideal, og det kom til at mærke 
ham allerede som ganske ung, idet hans Holdning og
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Manerer blev prægede af Faderen, saa han tidlig kom 
til at se ældre ud, end hans Aar kunde lade formode.

Gamle Herteis glødende Fædrelandskærlighed gik 
i Arv til Sønnen. Pastor H. V. Hertel havde været 
den første, en Tid lang den eneste danske Embeds
mand, som frygtløst stillede sig ved Bøndernes Side i 
Kampen for Modersmaalet i Sønderjylland, og efter de 
Trusler, han var Genstand for fra Magthavernes Side, 
er det ikke for meget sagt, at han vovede Ære, Liv 
og Gods for den gode Sag. Det har altid været mig 
en Gaade, at hans Navn er forholdsvis saa lidet kendt. 
Som ungt Menneske var jeg engang i Moltrup Præste- 
gaard sammen med Laurids Skau og Kriiger, og havde 
der Lejlighed til at se, hvorledes de to betragtede den 
gamle Præst som deres Kampfælle, ja jeg kan næsten 
sige, med Ærefrygt. Intet Under, at det var Ludvig 
Hertel en Hjertesorg, at hans Faders Navn fattedes 
mellem dem, som var indhugne paa Skamlingsstøtten.

Skønt Modstandernes Trusler ikke mægtede at skille 
Pastor Hertel ved Ære eller Liv, gik det i Krigens Tid 
ud over hans Ejendom. Han fik ikke tilnærmelsesvis 
Erstatning for den Skade, han paa forskellig Maade 
led paa sin Ejendom. Haarde Sygdomme i Familien 
kom til, og Præsten havde næppe endnu forvundet 
sine Tab, da han efter Begivenhederne i 1864 blev 
fordreven fra Embedet. Det økonomiske Tryk, der 
hvilede over Faderen, gjorde at Ludvig tidlig maatte 
staa paa egne Ben og søge ud at tjene sit Brød. Under 
Krigen var han ved Haderslev Skoles Opløsning bleven 
Student uden Afgangseksamen, med Modenhedsbevis 
fra Rektor, men der gik omtrent 8 Aar, inden han 
Hk Embedseksamen. Svært var det for ham at se
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Barndomshjemmet lukket, men det bragte stor Glæde, 
at Faderen levede længe nok til at se ham som theo- 
logisk Kandidat.

Da Santhalmissionen i Begyndelsen af Ludvig Her
teis Præstetid vandt hans Hjerte (1876), blev der ikke 
mindre Plads for den sønderjydske Sag. Han var tro
fast som faa, og hvad han havde favnet med Kærlig
hed, det slap han ikke. Lige til det sidste holdt han 
baade de gamle Venskaber vedlige, og arbejdede utræt
telig i Tale og Skrift for at opflamme Kærligheden til 
Danmark Livssag.

Ludvig Wagner.

Kan Hedninger omvendes?
En Missionsprædiken af Ludvig Hertel.

»Men, o Menneske! Hvo er du, at du vil gaa i 
Rette mod Gud? Mon noget, som er dannet, kan sige 
til den, som dannede det: hvi gjorde du mig saaledes? 
Eller har Pottemageren ikke Magt over Leret til af 
det samme Stykke at gøre et Kar til Ære, men et andet 
til Vanære? Men hvad om nu Gud, da han vilde 
vise Vreden og kundgøre sin Magt, taalte med stor 
Langmodighed Vredens Kar, som var dannede til For
dærvelse; og han nu vilde kundgøre sin Herligheds 
Rigdom over Barmhjertighedens Kar, hvilke han forud 
havde beredt til Herlighed, hvilke han og kaldte, os 
nemlig, ikke alene af Jøder, men ogsaa af Hedninger! 
Som han og siger hos Hoseas: »Jeg vil kalde det 
mit Folk, som ikke var mit Folk, og hende den elskede,
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som ikke var den elskede; og det skal ske, at paa 
det Sted, hvor der var sagt til dem: I er ikke mit 
Folk, der skal de kaldes den levende Guds Børn«. 
(Rom. 9,20—26).

Naar Apostlen Paulus kom tilbage fra sin Missions
rejse og »fortalte stykkevis, hvad Gud havde gjort 
blandt Hedningerne ved hans Tjeneste«, fremkaldte 
hans Meddelelse meget delte Meninger, idet nogle blev 
glade og »prisede Herren«; men andre kunde slet ikke 
tage Del i Glæden, fordi dette nye stred helt imod 
deres Tankegang. Det gaar jo vel til enhver Tid saa- 
ledes, at vi stakkels Mennesker har ondt ved at forstaa, 
at noget er Guds Vej og Guds Villie, naar det helt 
strider mod vore Tanker og Læresætninger, mod det, 
man med fremmede Ord kalder vore »Theorier« og 
»Doktriner«, og navnlig gjaldt det Jøderne. Vel vid
ste de nok, at Profeterne havde bebudet, at Israels Her
lighed skulde omfatte alle Folkeslag, alle Hedningerne; 
men de saa det som en nødvendig Betingelse, at saa 
maatte Hedningefolkene først gaa ind under Jødefolkets 
Udvikling, tilegne sig den og »vandre efter Skikkene«. 
Derfor maatte Paulus ogsaa tage en haard Kamp op, 
baade med Mund og med Pen, og saaledes er hele 
Romerbrevet, hvoraf vor Tekst er taget, et Indlæg i 
denne Kamp, en klar og tydelig Paavisning af, at 
Herren netop da vilde kalde Hedningefolkene til Frelse, 
og en Gendrivelse af alle de Invendinger, Jøderne 
mødte frem med. Paulus vidste godt, at naar han 
raabte det ud: »Hvo er du, o Menneske, at du vil 
gaa i Rette mod Gud«, som om Gud ikke kunde danne 
Mennesket, saa det havde Betingelserne for Frelsen
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og blev et »Kar til Ære«, da vilde han møde den 
Indvending, at det stred mod hele den historiske Ud
vikling, han som Farisæer burde kende. Hele den hi
storiske Udvikling viste jo, at Jødefolket var Guds 
udvalgte Folk, Herrens Ejendomsfolk, medens Hed
ningefolkene havde fulgt andre Baner, saa de var langt 
fra at kunne være Guds Ejendom; og det, at de nu skulde 
kunne leve som »den levende Guds Børn«, var derfor 
helt utænkeligt. Derfor er det, at Paulus i sin For
kyndelse og her i Romerbrevet viste, at da Jødefolket 
havde forkastet Frelseren, saa var det gaaet ind under 
Dommen, som er Guds Vrede, og Guds Dom er, som 
vor Herre Jesus jo selv havde sagt det, Forhærdelsen, 
saa de kun fik hans Tale i Lignelser, fordi de »skønt 
seende ikke ser, og hørende dog ikke hører, og forstå ar 
ikke heller«, efter Jesu Spaadom (Mtth. 13,13—15). 
Men dog hvilede Guds Kærlighed over det forhærdede 
Folk, saa han endnu med stor Langmodighed taalte 
disse »Vredens Kar«, men samtidig med den samme 
Kærlighed kundgjorde sin Herligheds Rigdom mod 
alle dem, baade af Jøde og Hedninger, som han gjorde 
til »Barmhjertighedens Kar«, saa han kaldte dem sit 
Folk, som ikke var hans Folk, og den hans elskede, 
som ikke var hans elskede.

Dog, trods alt, hvad Paulus talte og skrev, kunde 
Jødemenigheden mindre og mindre dele den store 
Missionsglæde og vilde ikke deltage i Faderhusets Glæde 
over den hjemkomne Søn, og gik derfor ogsaa ind 
under Forhærdelsen, saa deres Tanker og Syn ind- 
snævredes til en fattig Kristendom, der tilsidst slet 
ikke længere kunde dele med »den levende Guds 
Børn«.
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Kære Venner, Tiderne skifter og Formerne skifter; 
men de samme Fristelser vender tilbage igen under 
nye Skikkelser for det enkelte Menneske og for Guds 
Menighed, selv om de engang er overvundne, og der
for skal Jødemenighedens Fristelser og Fald være os 
til Advarsel.

I vore Dage lyder det atter: Nu er det Missionstid, 
hvor Gud vil Hedningefolkenes Frelse! Men aldeles 
som i Apostlenes Dage er der nogle, der glæder sig 
derover og »priser Herren«, fordi det vidner om, at 
det er ikke sandt, at Riget er lagt øde, men »Gud 
kroner ligefuldt dets Aar med Frugtbarhed og Grøde«, 
hvorimod der er mange andre, som ikke kan dele 
Glæden. Ja, nu tænker jeg ikke paa de ligegyldige, 
som siger: Hvad i al Verden kommer de Mennesker, 
som bor saa langt borte, os ved? Thi, kære Ven, er 
du selv blevet et Guds Barn og føler dig som et Guds 
Barn i Faderhuset, saa maa du ogsaa længes efter, at 
andre kan dele den Glæde med dig, og saa vil du 
juble ved Tanken om at mødes med en stor Skare, 
hvide, brune og sorte Mennesker, med hvem du kan 
være fælles om den samme Frelse og den samme 
Naade. Nej, de ligegyldige tænker jeg ikke paa, men 
de mange, som slet ikke kan tænke sig, at Hednin
gerne i vore Dage kan blive omvendte, og som slet 
ikke kan forstaa, at det er Guds Villie.

For nogle Aar siden lød det: Nej, vor Tid er ikke 
nogen Missionstid, thi der ikke saadan en Kraft over 
Menigheden i vore Dage, at den kan bringe Hedninger 
til Omvendelse! Det lød jo ydmygt nok og blev ogsaa 
udtalt i ydmyg Følelse af, hvor meget der mangler 
Menigheden i vore Dage; men det er dog en Misfor-
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staaelse; thi det er ikke Menneskers Sag at omvende. 
Man kan undertiden høre en og anden sige: kunde 
jeg blot træffe en rigtig Guds Mand, et Menneske, der 
helt levede et aandeligt Liv, saa vilde han vistnok 
kunne omvende mig. Men, kære Venner, skal nogen 
vente paa det, bliver han aldrig omvendt, thi der er 
jo ingen, har ingen været uden Jesus Kristus selv, 
som ikke falder for Fristelser. Det var ikke Paulus 
eller nogen af Apostlene, der omvendte Hedningerne; 
og er der nogen herinde, der ikke har fundet Fred 
og Forsoning, saa skal du vide det, at det er hverken 
Sognepræsten her eller nogen af Nabopræsterne eller 
nogen Lægprædikant, der kan eller skal omvende dig. 
Det sker først, naar Guds Aand faar dit Hjerte bøjet, 
saa du i Jesu Navn bøjer dine Knæ og folder dine 
Hænder til Bøn om Naade og Fred fra Gud Fader. 
Det er Gud selv, der maa danne dig til et »Barm
hjertigheds Kar«, for at han kan fylde dig med Barm
hjertighed. Men han kan bruge Præster og Lægprædi
kanter som Redskaber, naar de vidner ud af deres 
kristelige Livserfaring og efter deres personlige Ejen
dommelighed om, hvorledes de har fundet Freden, og 
naar de viser dig hen til ham. Saaledes ogsaa overfor 
Hedningerne. Gaar der troende Vidner ud og vidner 
om Freden og Frelsen, saa kan de trods deres egen 
og trods hele Menighedens Skrøbelighed i vore Dage 
blive Redskaber til Omvendelse ved at vise hen til 
den gode Hyrde, der tager de vildfarne Lam paa sine 
Skuldre og bærer dem.

Og alt som Menigheden saa har lært saadanne 
trosvarme Vidner at kende, der har kunnet fortælle 
om Guds store Gerninger blandt Hedningerne, saa er



27

ogsaa den Indvending mer og mer forstummet, om 
den end kan høres af og til, og naar vi har hørt om 
de mange underlige Ting, der er sket ude i fjerne 
Verdensdele, fra Sydhavsøerne, i Afrika, paa Mada- 
gaskar, og mange andre Steder, saa er vi bievne glade, 
og saa har vi Danske særlig kunnet »prise Herren«, 
naar vi saa vor Landsmand Børresen staa iblandt os 
og »fortælle os stykkevis, hvad Gud havde gjort blandt 
Hedningerne ved hans Tjeneste« derovre i Santhalistan. 
Vi maatte prise Herren derfor, thi — det kan jeg 
vidne ud af min egen Erfaring, og mange kan vidne 
det med mig — det glædede os ikke blot for de mange 
frelste i det fjerne Land, men det styrkede vor Tro, 
vort Haab og vor Kærlighed. Der har for Aartier siden 
været en mægtig Vækkelsens Tid, der gik hen over 
det danske Folk, da der maaske ikke var saa mange, 
der forkyndte Guds Naade som nu, men med større 
Kraft, og da der maaske ikke var saa mange til at 
lovsynge som nu, men Sangen lød med dybere Klang; 
de troendes Samfund talte maaske ikke saa mange 
som nu, men Samfundslivet var rigere og inderligere; 
og er Livet i mange Maader mattere nu, saa er Fra
faldet, det aabenbare, bevidste Frafald, som naturligt 
er, blevet des større og mere højrøstet, saa vi tidt 
maa undre os over den Guds Kærlighed, der viser sig 
mod de »Vredens Kar«, over hvem Dommen er, at 
de forhærdes. Saa fryder det os at se »Guds Herlig
heds Rigdom« kundgøres netop i vore Dage for de 
»Barmhjertigheds Kar«, som han ude i Hedningeland 
og herhjemme dannede til Tro, Haab og Kærlighed, 
saa de ved Daabens Naade kan fyldes med Barm
hjertighed.
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Men al den Glæde og Lovprisning vilde ganske 
vist være forgæves, hvis det er sandt, som vi nu kan 
høre, det bliver sagt, at Hedningerne ikke kan om
vendes, fordi det strider mod den historiske Udvikling, 
og fordi de først maatte ind under den samme histo
riske Udvikling, de »samme Skikke« som hele det 
europæiske Kristenliv, især naar vi føler det, at Livet 
i mange Maader er afmattet i den europæiske Menig
hed, som det var hos Gudsfolket i Jødeland i Apost
lenes Dage. Dengang misforstod man Profetierne, der 
netop pegede hen paa en anden Udvikling, end man 
ventede det, og saaledes tager man ogsaa nu Fejl af 
den historiske Udvikling og de historiske Betingelser, 
naar man vil stille Mennesketanker og Menneskers 
Læresætninger op som nødvendige; thi det staar fast, 
at kan Gud ikke nu, hvad Paulus siger i sin Fortolk
ning af Profeten Hoseas, lade det ske, at »paa det 
Sted hvor der var sagt til dem: I er ikke mit Folk! 
der skal de kaldes den levende Guds Børn«, da kan 
vi ikke synge, at

»endnu er Guds Aand saa rig, 
saa mægtig og miskundelig 
som første Pinsedagen«.

Men saa kan vi ikke mere synge, som vi har gjort 
det saa længe:

»Alt staar i Guds Faderhaand, 
hvad han vil, det gør hans Aand. 
Af Guds Naade, til Guds Ære 
evig glade vi skal være 
i vor Herres Jesu Navn«.
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Vi kan ikke selv juble »evig glade vi skal være i 
vor Herres Jesu Navn«, — kan ikke selv føle, at vi 
som den forvildede Søn har faaet den Ring paa Fin
geren, der er Kendetegnet paa, at vi hører til Guds 
Folk og staar i Daabspagtens Naade, kan ikke selv 
føle, at vi er iførte hans Klædebon og lever vort Liv 
i Faderhuset, uden at Guds Faderhaand har ført os 
og Guds Aand smelter vort Hjerte til Anger og Om
vendelse. Saaledes ogsaa med Hedningefolkene! Det 
er ikke ved europæisk Tankegang, ved ligesom at gaa 
i Menighedens Klædedragt, at de efterhaanden, Slægt 
efter Slægt, skal naa til engang at kunne blive om
vendte ; men det er tværtimod Angeren og Omvendelsen, 
der skal føre til, at Gud vedkender sig dem og ifører 
dem Klædedragten, saa der føres et Menighedsliv; og 
kan Missionen ikke fremkalde Omvendelsen, saa maa 
vi helst, som der blev sagt ved det nordiske Missions
møde i Kristiania, afskaffe den og afskedige Missio
nærerne.

At Hedningefolkene, hvor Missionen har faaet Ind
gang, møder frem i et nyt Klædebon, kan ikke nægtes. 
Hele Livet og Tankesættet er forandret, som det for
tælles fra en af Sydhavsøerne, om jeg mindes ret. En 
Skibskaptajn stod for en indfødt, døbt Konge og spottede 
over Missonen, der dog kun var løs Tale, der intet 
udrettede. Konge smilede og spurgte Kaptejnen, om 
han kunde se, at hans Skygge faldt paa Kongen. »Jo!« 
»For nogle Aar siden vilde jeg have gjort en Haand- 
bevægelse, og en af mine Mænd var traadt frem og 
hugget Dem ned«. Kaptajnen tav. At her er sket en For
andring lader sig ikke nægte, og det kan ikke nytte at 
sige, at det kun er Forbindelsen med Europæerne, der har
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fremkalde et Liv i europæisk Tankedragt, saa man 
vandrer i europæiske Skikke, naar det nye Liv dog 
er ledsaget af det kristne Menighedslivs Kendetegn, 
Bekendelse og Lovsang og fremfor alt af inderlig og 
enfoldig Barnebøn; og Vidnesbyrdene om, at det er 
saaledes, lader sig nu dog ikke afkræfte. Der skal 
mere til end en Benægtelse fra Folk, som aldrig har 
været i Santhalistan, for at afkræfte Missionærernes 
Vidnedsbyrd, især naar vi dog kender Salmer, digtede 
af de indfødte, naar vi dog ved, at oppe i Assam, 
langt borte fra Missionærerne selv, lever en Menighed, 
som ledes af en indfødt Præst, og selv øver Mission 
blandt de omboende Hedninger.

Nej, Venner, naar vi hører derom, da kan vi ikke 
holde os udenfor Faderhuset, som Jødemenigheden 
gjorde det, men maa glæde os derinde med de nys 
omvendte Folk, og da skal vi nok opdage, at vi kan 
lære adskilligt af dem og deres enfoldige Barnebøn. 
Men som vi kan lære af dem, som de voksne mange 
(lange kan lære af Børn, saa er dermed ikke sagt, at 
de ikke mangler noget. Nej, netop fordi det unge 
Menighedsliv endnu er saa nyt og ubefæstet, maa vi 
fremdeles sende dem Missionærer og støtte Arbejdet 
her hjemme fra med Gaver og Bøn; thi naar vi her 
hjemme, hver for sig, er komne til Fred, maa sige Gud 
Tak, at han kalder os, »den elskede, som ikke var den 
elskede,« saa mangler vi jo dog desværre endnu alt 
for meget i, at vort Liv er Gud til Behag, som den 
elskedes Liv burde være, og vi trænger derfor til at 
bøje vore Knæ i Bøn; men saaledes maa vi ogsaa 
bede for Hedningemenigheden, særlig da for den Ger
ning i Santhalistan, Gud har givet os som en Opgave
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Ja, Tak, Du kære Gud og Fader for din store 
Naade, at du har kundgjort din Herligheds Rigdom 
for stakkels Syndere, for os her hjemme, og for de 
mange tabte, som er fundne ude i Hedningeland. Men 
Du ved det, Du kære Gud og Fader, hvor langt vi 
endnu staar tilbage! Forbarm Dig over os i den 
gamle Kristenhed for Jesu Kristi Skyld! Forbarm 
dig over Hedningefolkene! Vær med vor kære Ven 
Børresen og hans Medarbejdere! Giv dem Velsignelse 
i deres Gerning og giv, at den unge Santhalmenighed 
maa vokse en Naadens Vækst! Og giv os saa, at vi 
en Gang maa samles med dem og de med os for din 
Trone til evigt Halleluja og Lovsang med alle dine 
Børn! Amen!

Oversættelser og Sange
af Ludvig Hertel.

Missionær Børresens Yndlingssang.
Egen Melodi.

Hvilken Ven vi har i Jesus! 
Sukket hører han i Løn! 
O, hvor dejligt vi maa bære 
Alting frem for Gud i Bøn! 
O, hvad Fred vi tidt forspildte. 
Selvskabt Sorg for Adams Kjøn! 
Alt fordi vi ikke bærer 
Alting frem for Gud i Bøn.
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Har vi Prøvelser og Kampe, 
Sukker tidt vi dybt i Løn, 
Haabet skal dog ej beskæmmes — 
Bær det frem for Gud i Bøn! 
Deler nogen Ven saa trofast 
Al vor Kummer som Guds Søn? 
Al vor Svaghed kj ender Jesus — 
Bær det frem for Gud i Bøn!

Er forsagte vi og svage, 
Skælver vi for Syndens Løn, 
Frelseren er dog vor Tilflugt — 
Bær det frem for Gud i Bøn! 
Svigter Vennerne, saa trøst Dig, 
Ømt dog favner Dig Guds Søn, 
Han mod Nød er Skjold og Værge — 
Bær det frem for Gud i Bøn!

Oversat fra Engelsk (Sankey’s Salmer).

Missionssaline (Jesajas 21, 11).
Svensk Folkemelodi.

Ak, Nattens Timer, saa langsomt de skride!
Blegnende Stjerner end skinne saa vide!
Hør, hvor et bævende, angestfuldt Suk opstaar: 
Kommer Dag ej snart? Kommer Dag ej snart!

Hedningers Skarer, de sukke og lide,
Raabet om Frelse genlyder saa vide;
Herren selv spørger os: »Hvor er Din Broder, hvor?« 
Kommer han ej snart? Kommer han ej snart?
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Sørgende Broder i Palmernes Skygge!
Morgenens Dugperler alt spaa dig Lykke: 
Nattens det rugende Mørke forsvinde skal. 
Kristus kommer snart! Kristus kommer snart!

Lys af Guds Herlighed skal Dig ombølge, 
Dødsdalens Skygger ej Livsfloden dølge! 
Tys, hør, hvor lyder det Suk dog saa klagende: 
Kommer Dag ej snart! Kommer Dag ej snart?

Oversat fra Svensk (Fru Kuligren)

Omkring Juletræet.
Mel.: Aldrig er jeg uden Vaade. 

Kom herind nu allesammen, 
Nu begynder Julens Gammen! 
Kom kun Store! Kom kun Smaa! 
Alle skal I Gaver faa!

Englene herind dem bare, 
De er samlet her i Skare, 
Deres Øjne skinne saa 
Ret som Julelys de smaa.

Vi har ikke Engletunge;
Men omkap med dem vi sjunge 
Om det Barn i Bethlehem, 
Som kom ned fra Himmelhjem,

Ude hersker Vinterkulde, 
Sneen ligger over Mulde, 
Her er varmt og Blomsterflor, 
Juletræ og Julebord.
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Øverst skinner der en Stjerne, 
Og paa den vi se jo gerne, 
Den os som de vise Mænd 
Viser til vor Herre hen.

Jesus, hør! Vi for Dig kvæde: 
Giv os alle Juleglæde!
Hjælp os til at leve saa, 
Vi kan til Din Himmel naa.

Med et Julekort.
Kan synges som: Vor Herre, han er en Konge stor.

Paa Flugt til Ægypten Rejsen gaar, 
Og Aftenskyggerne falde.
Herodes han er saa grum og haard, 
Han dræber jo Drengebørn alle.
Thi Guds Søn vil dog Engle bevare!

Ak, her paa Jord er sælsomme Kaar, 
Tidt Sorgen afløser Glæde, 
Ej blivende Sted, men, hvor vi gaar, 
Udlændigheds Land vi betræde.
Thi Guds Børn vil dog Engle bevare!

Det var i den stille Julenat:
Paa Vagt sad Hyrderne bange!
Da tændtes for dem et Lys saa brat, 
De hørte de himmelske Sange;
Thi til Jord kom Guds Engle i Skare.
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Det lød: Nu er der en Frelser født: 
Vær glad, Guds Folk alle Dage! 
Og — »Ære være vor Gud«, det lød, 
»Nu Mennesker ham kan behage!« 
Om Fred sang Guds Engle i Skare.

Og lyt til det Bud, o Hustru kær, 
Naar Sindet er ungt og bange! 
Til Himlen gaar dog vor Rejsefærd, 
Nyn kun paa de himmelske Sange! 
Thi Gud sender os Engle i Skare!

Skovvandring.

Jeg gik i den lyse, den vaarfriske Lund, 
Og alt som jeg gik, spilled Smil om min Mund. 
Jeg lytted drømmende til de Toner, 
Der suste om mig fra Skovens Kroner 
Og kaldte paa Ungdommens spørgende Minder: 
Hvad mon jeg ser? Og — hvad mon jeg finder? 
Ak, det er sandt, hvad Sagnet siger 
Om gækkende Dans af Elverpiger: 
Det baader kun lidet med hed Attraa, 
Af den saa mange en Helsot faa!
Jeg videre gik og kom til Graner — 
Ej skønne som Bøgen med lysgrønne Faner — 
De stod saa nøgne med Stammer ranke, 
Men gynged dog højt en grønklædt Top.
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O, lær af dem, Du sukkende Tanke, 
Og løft Dig højt mod Himmelen op! 
Thi dør undervejs der mangt et Skud, 
Engang Du kommer dog hjem til Gud!

Med Pastor Hoffs Bog »Fra Kirken og Lønkamret.« 
Juleaften 1889. »Vort Borgerskab er i Himlene, hvor
fra vi og forvente Frelseren, Herren Jesus Kristus, som 
skal forvandle vort Fornedrelses Legeme til at vorde 
ligedannet med hans Herligheds Legeme efter den 
Kraft, hvormed han og kan underlægge sig alle Ting.«

Du ved min Hustru, at dette Ord 
i mange Aar har vist mig Spor 
naar der var mørkt paa al min Vej. 
Det viste mig Lys, jeg fortvivled ej; 
men haabed, at dog jeg kommer frem, 
thi Jesus, min Frelser fører mig hjem! 
Han loved jo selv at fuldføre sit Værk 
og ved sin Kærlighed gøre mig stærk, 
saa engang jeg skal i Lovsang udbryde 
og dele med ham, og evigt mig fryde. 
Min kære Hustru, gid denne Bog 
maa tale til Dig med Hjertets Sprog 
og trøste Dig og vise Dig frem 
mod ham, som ogsaa Dig fører hjem 
til Herligheden, hvor vi forklares 
og Saligheden os aabenbares.

Ludvig Hertel.



37

Til min Daabsdag.
Den 4. Maj 1908.

»Guds Fred over Dagen med Herrens Pagt, 
Fulgt af de mange med Englevagt;
Til Lykke for Dig, til Lykke for os, 
Som gerne med Dig byder Djævelen Trods 
Og lever i Jesu Navn med Dig i Tro 
Paa den Fader, hos hvem vi skal evigt bo, 
Naar vi ved Hjælp af Guds Hellig Aand 
Faar gjort vor Gerning hernede paa Jord 
Og løst fra alle de tyngende Baand 
Samles med Fryd i de saliges Kor.«

Af et Brev fra Børresen den 13. Juni 1900.

Min kære gamle Ven Hertel!
I Dag er det den første Dag i denne Regntid. Det 

har regnet i en Tur fra i Gaar Aftes til nu, hvor det 
og er saa mørkt, at jeg næppe kan se at skrive disse 
Linier, som skal rejse bort herfra i Dag, jeg vil saa 
gerne se at faa det bort; hvorfor jeg skriver, er fordi 
vor Ven Biskop Leunbach skrev til mig, at du var 
farlig syg; dog efter at du har overstaaet en Opera
tion, haaber man, at det nu gaar til Bedring. For 
denne Sags Skyld sender vi Dig, min kære Ven, vort 
Hjertes Sympati og vor herlige mægtige gode Hyrde 
Jesus vor Herre med Hjertens Taksigelse for den Naade,
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som er vederfaret Dig. Den Herre, som oprejser døde, 
har i sin Naade oprejst Dig fra Døden, o Gud ske 
Tak og Pris. Maa Du nu kun komme til fulde Kræf
ter og Sundhed igen, dette beder jeg om. Vi haaber, 
Du er hjemme hos dine Kære. Vi gaar i Fare, hvor 
vi gaar, men vi gaar ogsaa med Jesus, hvor vi gaar, 
som er under Englevagt. Saa lad os kære Ven bare 
holde fast i en levende Tro, uden Frygt! Du har en 
trofast Ven i vor kære Leunbach. Dette er en Glæde, 
han elsker Dig. — —

Af et Brev fra Børresen den 4. September 1900.

Elskede gamle Ven!
Jeg jubler og takker Herren med Dig, fordi at 

Herren har vendt Stormene fra Eders Hus og Hjem. 
Sygdommen er taget bort fra Eder, derfor takker vi 
alle Herren. Ja, det var en svær Tid, I har haft, 
men vi ophører ikke med at synge »hvilken Ven vi 
har i Jesus, Sukket hører han i Løn«, hvilken Naade! 
Nu takker vi med Eder.

Men nu skal Du have Hjertens Tak for dine to 
sidste Breve; at Du er min Hjertens Ven, behøver jeg 
ikke at sige Dig; thi fra vor første Sammenkomst i 
Jylland har Du været det og vedbliver at være det, 
thi ingen kender hinanden som vi to, og vi tør nok 
sige, at vort Venskab er i Kristus Jesus, vor Herre, 
saa lader os nu fremdeles staa faste, vi vil bære hin
andens Byrder i inderlig Forbøn for hinanden, og saa
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samles vi hjemme i vor Faders Hus, Halleluja! Og nu 
lev hjertelig vel med din kære Hustru og Kitty. Herren 
vil fremdeles bevare og velsigne Eder. Vi forener os, 
min Hustru, med mig i varme Hjertens Hilsener. Din 
Ven, gamle 

H. P. Børresen.

Af et Brev fra Børresen den 28. November 1900.

Min kære gamle Ven Hertel!
Hjertens Tak for Modtagelsen af det kære Brev af 

16. Oktober, som gjorde mig rigtig ondt at læse, om 
den Sygdom som du skriver, som lader til at komme 
tilbage igen. Dog tilraader jeg dig og beder dig ikke 
frygte, men meget hellere overgive den Sag til vor 
Herre Jesus i en levende Tro, han, som har al Magten 
baade i Himlen og paa Jorden, og som hører vor Klage 
og hjælper efter sin store Miskundhed. Han vil ogsaa 
hjælpe Dig stærk og velsigne Dig, »Frygt ikke, tro 
ikkun,« siger Jesus. Jeg ved, at Du holder fast ved 
den Tro. Dog tilføjer vi al Tid i vor Bøn og Sam
tale med vor Herre Jesus Kristus, nemlig »Din Villie 
ske,« og det er en sand Lykke, at vi kan tilføje det, 
da vi ellers umuligt ville finde Vejen til de evige Boliger.

Og nu tilsidst en varm Hjertens Hilsen til din kære 
Hustru og Kitty og Dig selv fra os alle her.

Din Hjertens hengivne Ven
H. P. Børresen,
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Uddrag af et Brev fra Pastor Wagner til Udgiveren.

— — — Tak for Billedet af Deres Mand. Man 
kan se paa ham, han har gaaet meget igennem. Men 
hvad der var Kendemærket hos ham som ung, har 
sikkert ikke svigtet ham med Aarene; han var aldrig 
mere elskelig, end naar store Sorger hvilede paa ham. 
Ja Tak for Billedet! Mange gode Ungdomsminder 
har jeg om den gode, trofaste Ludvig Hertel, lige siden 
han som halvvoxen — med de store, tillidsfulde Øjne 
— i Moltrup lukkede sit Hjerte op for mig. — — —




