Munkebo Mark den 8de November 1867
Oversigtsbilleder
Kjære Udforglemmelige Ven
Jeg vil i da og ofre lit tid til at skrive dig
min Ven til og takke dig mange
Gange for dit Kjære Brev som jeg til
min store Glæde haver bekommet
og det glæder mig at læse det da jeg deraf
kan see at jeg ikke er af dig Glemt
for dig jeg er saa langt borte fra dig men
at jeg bestandig staar i dine Tanker men

det gjør mig ondt Kjære lille Ane at du
maa Gaa saa meget igjennem for min
Skyld men hav Tolmodighed Kjære Ven
til den Tid kommer at vi to for Herrens
Hellige Alter maa knytte et Baand som
ingen her paa Jorden skal opløse og du
kan være ganske overbevist om at jeg
skal blive dig en kjærlig Mand du skriver
kjære Ane at du haver sagt til Peter at dersom
du ikke kunde faa mig da konde du ikke
henslide dine leve Dage men mig Kjære Ven
er du nu lige saa vis paa at faa som du
hafte mig tid jeg elsker dig saa høit af mit
Ganske Hjerte jeg jo før ja Kjære ? ?
faa at høre at jeg maatte faa at høre at jeg
maatte komme til Jylland for at blive
bestandig hos dig min Ven du skriver
saa Kjærlig at Min Sødster og hindes
Mand skal først til Jylland før du kan

gjøre flere besøg til fyyn men giv dog
at dette ikke skal vare længe før dette kan
skee tid jeg længes overmaade meget efter
at tale med dig nu har jeg ikke tid
at skrive mere denne Gang og jeg slutter
mit Brev med mange mange tusind
Kjærlige Hilsener til dig fra mig jeg er
rask og har det godt og jeg vil ogsaa ønske at
dette Brev maa træffe dig ved et Godt Helbre
Liv nu evig vel min Høitelskende Ven
til vi samles egen og giv det snart maa skee
det ønskes af mig din oprigtige Ven.
Hans Christian Hansen
og Hils Peter fra mig
og du hilses fra min Sødster og
Hindes Mand
Til forsiden

