Brev på ”smukt brevpapir” Til Ane Petersen
Oversigtsbilleder

Randers den 11 September 1867
Kjære Ven
Med stor Fornøielse
vil jeg gribe Pennen i
Haan for at skrive dig til
og takke dig paa det Venskabligste for dine Kjærkomne Breve
som jeg med stor Glæde haver
bekommet og som er mig en
Fornøielse at læse dag jeg deraf
kan see at du er den Ven
som elsker mig af et oprigtig Hjerte og du kan ogsaa
tro Kjære Ane at ved jeg haver
lovet dig det skal jeg

nok holde tid jeg elsker
dig saa høit af mit
ganske Hjerte at jeg gjerne
saa snart omstændighederne
tillader det vil knytte et
Baand med dig som ingen
Menneske her paa Jorden
skulde opløse tid du er den
pige som jeg elsker her i
Livet og du kan tro Kjære Ane
at jeg længes meget efter den
Tid at vi to for Herrens Hellige
Alter maate række verandre
hinanden for at knytte et Baand
som kuns at ene Døden kunde
Adskille tid du er om Natten i mine
Drømme og om Dagen i mine Tanker
tid jeg tænker ver Dag at Gud give jeg var
hos dig at jeg kunde trykke dig til mit Brøst
men det gaar jo ikke nu som før jeg hafte
de blaa Klæder paa da kan du vel nok errindre at vi ?skønne Aften haver spaseret
i det fjerne og hen Slaaet mange timer
med at tale sammen ja jeg haver jo mange
Gange udsat mig for at blive straffet men
det tænkte jeg aldrig paa tid var da andet ind
havde gaae mig da hafte jeg ikke bleven i
mit Kvarter tid jeg kunde ikke uden jeg
skulde ud at talle med dig tid mit Hjerte
brente af Kjerlighed til dig - nu takkes du
mange Gange for dit Billede som du haver
sent mig tid det er mig saa kjært at jeg
ikke kan sig dig det men det gjør mig ondt
kjære Ane at du haver været saa udtolmodig
medens du haver været syg og haft et udrolig
Sind for min Skyld men det opmontrer
mig dog nu da jeg hører at du er bliven
rask igen vad mit Helbre angaar da er
jeg Gudværelovet rask og jeg vil ogsaa ønske
at disse linier maa treffe dig ved et Godt Helbre
og Gud være med dig min Søde Pige og give
dig Trøst og Størke til at bære dine børder
jeg skriver nu udenskrivt og du
maa være forvisset om at dette Brev er
hjertelig ment og det glæder mig vær gang
jeg faar Brev fra dig nu maa jeg afbryde
min Skrivelse for denne gang for dig
mit Lysforaat er udbrent men du tak(kes)
mange Gange for dit Billede og for dine bre(ve)
mange kjærlige Hilsener sender jeg

med dette Brev til dig fra mig og ønsker
at du maa leve vel til vi sees egen det
ønskes af mig din egen elskede Ven
H C Hansen
Hils Peter mange Gange fra mig
og skriv snart igen

Til forsiden

