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Kjære Udforglemmelige Veninde 
 
Du hvem jeg aldrig kan glemme som 
svæver nu saa langt fra mig til dig vil 
jeg henføre mine Tanker og skrive dig til 
tid min længsel efter at høre fra dig det er 
udbeskrivelig tid jeg haver jo nok faaet at  
vide Kjære Ven at du er lykkelig og vel ankommet 
til dit Kjære Hjem men nu ønsker jeg ogsaa 
saa snart som det er dig muglig at vide vorledes 
du har det da det nu er længe siden jeg hørte fra 
dig og du er den Ven som jeg elsker af et 
Oprigtig Hjerte tid min største Glæde er at 
høre fra dig som jeg elsker og du kan ogsaa 
være vis paa Kjæreste Pige at du skal finde dig 
en Oprigtig Ven i mig som vil elske dig  
intil mine Øine ere tillukkede og mit 
Legeme Kastes i Gravens mørke 
Tid jeg ven (ved)? jo nok min Ven at du har gjennem- 
gaaet meget for min Skyld men Kjæreste Pige 
have Tolmodighed tid naar den tid kommer 
at jeg dig række maa min Haand for at knytte 
et Ægteskabs Baand som ene kuns kan 
opløfte da troer jeg nok at vi ogsaa skal faa ligesaa 
mange Glædelige dage som vi har haft modgangs 
Timer tid jeg er vis paa at vi elsker verandre  
af et oprigtig Hjerte paa begge sider i denne Time 
som jeg her sidder og skriver dette Brev til dig 
faar jeg Brev fra Peder som tilmelder mig 
at du er Syg du kan ikke tænke dig vorledes 
jeg bliv da jeg fik at høre at du min Hjertens? 
du atter maa likke paa sygeleie ja mit  
Hjerte det Banker mit Sind er udtrøstelig 
tid du alene som mig kan trøste som er 
lang borte og ligger Syg men min udforglem- 
melige Ven hav Tolmodighed Tid du kan 
Være vil (vis?) paa at jeg Dig aldrig skal Forlade 
og Vad jeg haver lovet dig det er ganske vis 
paa at jeg skal holde du maa ikke have saa mange 
udrolige Tanker Kjære Ven tid Du kan tro 
at ver Gang jeg hører dette da fælder jeg mange 
Modige Taarer lad mig vide Kjære Ven om 
du haver faaet mit første Brev som jeg skriv 
til dig efter vaares aftale dag du reiste fra Bane- 
gaarden for atter at besøge dit Hjem vad mit 
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Helbre angaar dag er jeg dog nogenlunde tid 
Rask er jeg ikke og det er alene af Sorg for dig jeg 
hører at Du er syg nu kan jeg ikke skrive 
mere denne Gang men til Slutning vil 
jeg af mit hjerte Ønske at Gud vil være med 
dig og lindre dine smerter giv du Glæden Dage 
for dig snart maatte komme giv Gud i Himlen 
vil være med dig Baade Dag og Nat ja vor du 
gaar og staar den Bøn vil jeg af mit Hjerte 
Opsende o gode Gud du den Bønhør 
liv nu evig vel min Søde Ven til 
vi samles maa igjen og jeg vil ønske 
at dette Brev maa træffe dig Sund og Rask 
og alle udrolige Tanker bortreise liv nu vel 
min Ven til vi sees igen det ønskes af mig 
din egen til Døden tro og oprigtige Ven 
Hans Christian Hansen 
 
skriv saa snart som det er dig muglig 
jeg skal hilse dig saa mange fra Min Sødster  
og hendes Mand 
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