
 

 

Bindebrev. 
 
 

Sjunges som: Søde Pige, du maa ej fortryde. 
 
I Dag jeg sad og monne mig betænke, 
Hvad som der mig Fordum hændet var. 
Da det mig i Hjertet monne krænke 
at en Pige før mig bundet har. 
 
J min Hastighed jeg pennen tager 
For den Pige da at skrive til, 
Just det mig i Sindet da indjager, 
At jeg hende gerne binde vil. 
 
Laurine heed den meget kjære pige, 
Som fornyligen har bundet mig, 
Nu skal Du for Dine Synder lide, 
Naar som jeg igjen faaer bundet Dig. 
 
Det skeer ei fordi jeg vil Dig ilde, 
Nej det maa Du ikke tro om mig; 
Thi de Baand, hvormed jeg Dig vil hilde 
Er ei haard og ei til Skam for Dig. 
 
Naar Du A. B. C. for Dig opskriver 
Og fra A til B Du tæller da 
Vist en (K) den ellevte da bliver, 
Det jeg haaber at Du finder saa. 
 
Elleve Strikker her i Brevet sendes. 
Elleve Gang tre Knuder sendes Dig. 
Hvormed Du min Pige nu skal bindes, 
Det Du ærligt har forskyldt af mig. 
 
Men naar Du det løser fra hinanden, 
Saa det ikke brister for Din Haand, 
Da er du igjen i Frihedsstanden, 
Løs og fri er du som før for Baand. 

 
Men om Du ei løse kan de Knuder, 
Hvormed Du min Pige bunden er. 
Det en Gilde, vist da Dig bebuder 
Hvor jeg da medtager fler. 
 
Hvad jeg omkring paa Jorden kan opregne, 
Som hvori at elleve finder sig, 
Dette jeg til Dig ei tør optegne, 
Da Du med Løndom før har bundet mig. 
 
Gjesterne jeg her nu vil optegne, 
Først mig selv og Albrecht Andersen 
Ham indbyder jeg paa Dine Vegne 
Kjersten Borberg og Jens Borberg min Ven. 
 
Mabs Krus vi heller ikke da forglemme 
Samt Chlaus Istrup og Sødskende Din, 
Anders Christian jeg da og bestemmer, 
Som vil more os med Violin. 
 
Til Din Gildes Løsning maa du skaffe, 
Om Du Knuder ikke løse kan, 
Smørrebrød og nogle Skaaler Kaffe 
Dertil Brændevin, musik og Dans. 
 
Gid Held og Lykke, stedse Dig ledsage 
Det jeg ønske vil min Pige kjær, 
Samt en kjærlig trofast Ægtemage 
Medens Du herudi Livet er. 
 

Fra din J. Sønderskov. 
 
Bindebrevet er sendt til ”velædle pige Laurine Pedersen 
Westergaard i Sønberg paa Thyholm, sendes med sikker Bud”, og 
skrevet i Venøbye den 11. April 1838. 
 
(Historisk Årbog for Thisted amt 1931, side 214-215) 


