
Randers den 1 Siptember 1867 
Oversigtsbilleder 

 
Kjære og Bedste Ven 
 
Dag jeg i Dag haver motaget Brev som 
lyder paa at den Ven som jeg elsker er  
Syg saa vil jeg strax skrive Dig til tid du 
kan tro Kjære Ven at det gjør mig 
Ondt at høre at du er Syg da jeg saa lang 
borte fra dig skal være og du er den som jeg 
elsker af alle her i Livet og som jeg haver 
udvalt til at jeg vilde dele mine Sorger og  
Glæder onde og gode Dage med og naar dette 
er Guds Villie da er du ogsaa vis paa at 
du hos mig skal finde dig en oprigtig Ven 
tid vor langt jeg ind skal omvanke da er du 
i mine Tanker Peter skriver min Ven 
at du vilde ønske at den Tid var kommen 
At vi kunde falde i Glædens Faun med verandre 
ja Kjære Ane det har nu altid været mit Høieste  
Ønske tid du kan tro at den Kjærlighed som jeg 
har til dig den er udbeskrivelig tid jeg elsker dig  
overalt her i livet tid vert et øieblik paa Dagen 
synes det for mig som om jeg savner noget 
og det er alene dig som jeg savner at jeg 
ikke kan række dig et venligt smil eller trykke  
dig til mit Brøst. Vad mit Helbre angaar da 
er jeg Gudværelovet temmelig Rask men lit 
Sorg har jeg jo fordig at jeg hører at du maa blive 
ved at ligge paa Sygeleie men Kjære Ane hav 
Tolmodighed tid den gode Gud snarlig dine 
Smerter kan lindre og du maa ikke bære? 
Frygt for at jeg dig forlader tid det gjør jeg ikke 
tid du haver vundet mit Venskab og Kjærlighed 
her paa Jorden og intil min Sjæl slaar 
sit sidste Slaug dag glemmer jeg dig 
ikke tid du er elsket oprigtig af mig nu min 
Søde Pige til slutning for denne Gang vil 
jeg ønske dig al det Gode jeg kan paa hele dit 
Livs Vandring giv den gode Gud snarlig 
dine Smerter vil lindre at du maa blive 
et frisk og Rask Menneske igjen nu med mange 
og kjærlige Hilsener til dig fra mig vil jeg 
sende med dette Brev og liv nu evig vel til 
vi sees igen det ønsker jeg af Hjertet din oprigtige 
Ven Hans Christian Hansen 
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Min Adresse er 
Til Dragon H C Hansen No 175 ved 
5te Dragonregement 2 Eskadron i Randers 
 
Skriv saa snart som det er dig mulig og 
lad mig vide vorledes du lever 
og hils Peter mange Gange fra mig 
 

 
 
Til forsiden 
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