Brev fra Hans Chr. Hansen til Ane Pedersen
Oversigtsbilleder
Munkebo Mark den 25 Juni 1867
O Kjære Veninde
Du hvem jeg aldrig glemmer som svæver
nu saa langt fra mig til dig mine Tanker
ere henvente og jeg skriver dig til da jeg saae
at du ikke haver motaget mit Brev af
13de dennes Det gjør mig ondt Kjære Ven
vis det ikke er troffet dig dog jeg nok kan
tænke mig at du gaar med et udtolmodig
Hjerte og tænker vel sagtens at jeg ikke vil
holde va jeg haver lovet men giv dig tilfreds
Kjæreste Ven tid jeg skal nok holde va jeg haver
lovet dig tid du er den som jeg elsker af mit
inderste Hjerte og naar dette er Guds Villie
at vi engang maa knytte Ægteskabets
Baand med verandre da være jeg lykkelig tid dig
alene ønsker jeg at dele Sorg og Glæde onde og gode
Dage med tid dig elsker jeg over alt her paa Jorden
ja høeiere ind mit eget Liv Giv dig nu tilfreds
og vær tolmodig kjære Ven tid jeg skal nok blive
dig tro. Du takkes mange mange Gange for dit
bellede som du haver sendt mig tid det er mig saa
kjært og det liner dig saa bestemt og min Sødster
haver bekommet det ene og det maarede hinde ved
at see dig og hun haver ogsaa skrivet til dig og
takker dig mange Gange for det. vad Helbredet angaa
da er jeg Gudværelovet Rask det samme Gode ønsker
jeg ogsaa snart mulig at høre fra dig igen du
maa unskjylde mig for denne Gang at jeg ikke
skriver mere da min Svoger han skal til odense
og da skal han have Brevet med
Nu mange kjærlige Hilsener sendes med
dette Brev til dig fra mig livvet kjære Veninde
til vi sees og Gud være med dig det ønskes af mig
din oprigtig og tro Ven. Hans Christian Hansen
Hils Peder fra mig og skriv snart

O elskede kjære jeg Glemmer aldrig den Tid
Ei heller jeg glemmer de Dage
Da vi med verandre saa kjærlig og blid
i Kolding hensle voere Dage
ja du kan vel errindre at hos mig du sto
saa ofte ved minatens tider
og Maanen den brante og Lyset saa mat
alt udig den tause og ensomme Nat
liv nu glad og veltilfreds til vi sees
Skriv mig nu til og la mig vide
om du haver bekommet mit første Brev
Til
Ane Pedersen
Til forsiden

