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Dagbøker fra Severin til Marine.
Den 15 de januar 1880.
Dyrebare Marine!
Med Dit kjære Navn til Overskrift vil jeg begynde min Dagbog min elskede
Marine intil jeg ønsker Dig al Lykke og Velsignelse baade her i Livet og til evig
Tid. Det vil nu være mig en stor Glede og trøst i min Ensomhed at kunne for hver
Dag i denne tid vi er avskilt nedskrive mine Tanker og Følelser for Dig herfra.
Jeg vil nu skrive ligsom et lite Brev til dig for hver dag, som jeg skal give dig
naar atter denne Lengslens og Atskilelsens Tid er slutt saafremt det er Guds
Vilje at vi atter skal mødes, han raader for alt. Dog haaper jeg at han atter vil
lade mig mødes med min Marine, og skjenke os begge Lykke og Glede med
hverandre foriden Døden skiller os, det er min Bøn bestandig. Ja den tid skal
blive herlig Marine naar vi enu atter mødes og kan dele den Glede sammen at
gjenemlese dette for hverandre efter saa mange Lengselens bitre Timer at have
utholdt. Da skal vi høste Gleden i fult Maal, thi jeg haaber at vor Lykke ogsaa da
skal være mer Stadfestet. Jeg har nu saa godt Haap et Aar fra i dag tror jeg at
jeg kan bekjennde min Marine for min Kjæreste for alle og enhver.
Jeg synes ofte det er saa rart at tenke paa. at vi saaledes maa gaa under andres
Vilje og Kontraald som om vi skulde være smaa Børen, vi er jo begge voksene og
vi elsker hverandre jeg synes da at vi ogsaa da burde have Frihet at handle
efter eget gottbefinende i den Ting. Men naar jeg saa betragter Tingen fra en
anden Kant saa ser jeg nok at det ikke andeledes kan være. Dine Foreldre kan jo
umulig give os sit Bifalde saasamt de vil staa fast Menighetens Bekjenelser (
hvilke jeg er godt bekjent med men ikke har antage ) som jeg vet de gjør thi det
setter de for høiest af alt og at de ogsaa da vil holde sin kjære Datter fast
dertil og forhindre at Du tager mig som er utenfor Menigheten kan jeg ikke
undres over. Dog haaber jeg at Gud aligevel aabene en vei foros min Marine, og
bortskaffe hindringene saa vi for slutt skal høre hverandre til enten jeg kommer
i Menigheten eller ei, jeg setter alene min lit til ham og til din trofaste
Kjærlighed. Jeg vet at jeg har den første plass i dit Hjerte dyrebare Marine, og
du vil ikke svige din Severin. Jeg vil da ogsaa herigjennom frembære min
hjerteligste Tak til Dig for Det kjære Brev som jeg mottog igaar. Den kommer
rigtignok sent frem herved tenker jeg, måske jeg ogsaa sitter ved din Side naar
Du leser dette, og jeg paa samme Tid leser dine Kjærlighedsbrever. jeg skal
ialdfald ikke have noget imot om det gaar saaledes. Du kan tro at dit Brev varmig
meget Kjærkommet nu jeg fik ligsom et ganske nytt Liv utlevert thi jeg have i
denne Til jeg intil har hørt fra Dig været saa mismodig og lei, men min lille
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Marines Kjærlige og gjenumtenkte Breve gjør mig besandig saa glad og i
særdeleshed denne Gang. Din sang gjorde et saa glad Intryk paa meg saa er
umulig at beskrive. O min Marine, hvor inderlig jeg ønsker at alt hvad Du siger
skrive maa gaa i Opfyldelse. Vi vilde da blive Lykkelige Marine. og haaber jeg til
gud at vi ogsaa skal faa nyde din Lykke. Jeg skuer min Fremtid i møte saa glad
som Fuglen paa Kvist vid min Marines Side vil att blive lutter Solskinn. Nu faar
det være nok for i Dag, j faar ogsaa gjemme litt til en anden Gang. Jeg har ogsaa
sendt Brev til Tante Sophie i Dag( riktignok skrivet i gaar) saa jeg synes jeg
gjort det godt. Til Dig skriver jeg ogsaa straks. Jeg har intet ….. at bemærke
avgaaende forvarte anligender , alt er saa ensformig nu for Tiden naar jeg
kommer ud igjen saa vil det blive mere af den Slags, jeg skal fortelle Dig om
Veir og Vind o.s.v. Sov Naa min Pige Sov Søtt og drøm om din Severin ogsaa et
Kys medfølger.
Den 16.de
I dag vil jeg være litt mer sparsom paa Papir og Blekk. Blott en Hilsen til min
Marine og sige at jeg er flink Snekker om Dagen. jeg fordriver Tiden derved lese
forresten intet mærkværdigt at bemærke, alt er vel, men under alt ønsker jeg
mig hos Dig.
Den 18.de
Nu har jeg sprunget over en Dag men det var Lørdag som Du vet er bestandig
travel. Men i Dag Søndag har jeg bedre Tid. Ak gid jeg var hos Dig i Dag min
elskede Marine saa jeg kunne få en liten Samtale med Dig igjen om det blodt var
en halv Time og vi kunne sitte uforstyret med hinanden. Eller ogsåaa en
Spadsertur ut i det frie nu er det ogsaa Maanelyst ligsom da jeg var hos dig i
Julen. O hvor jeg ønsker mig hos Dig naar jeg er ute og spadseren om Aftnene nu
i dette nydelige Veir jeg kommer da hvær Gang til at tenke paa den siste Aften
jeg var hos Dig som vi gik sammennaar vi gik ned Torvald Meiers Gade. Aldrig
aldrig skal jeg glemme den Aften. Du kan tro det ei var med detgladeste Følelser
jeg forlot Dig Marine jeg sagde ikke meget ei heller lot mig meget mæreke for
Din Skyld, men havde du kunnet se den Kamp der var i mit indre ville kunne
forstaaet at Afskilelsen for mig var bitrere end det syntes du Men det er nu
over Marine og jeg er igjen skilt fra Dig for en lang Tid, men Gud være lovet jeg
har endnu din Kjærlighed og den er mit Alt, det glade Haab har jeg tilbage at
jeg atter skal samles med Dig. God Natt min Ven i Tanker kysser jeg Dig.
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Den 20 de
Netop hjemkommet af en Spadsertur eller Maaneskinstur. Kirstine og jeg har
været nesten halvveis til Skien i Aften. det er saa nydeligt Veier ser Du. Blodt
jeg ogsaa havde haft min Marine med eller helst Dig med i stedet for Kirstine.
Uf at vi skal være saa langt fra hinanden Marine tenk om vi bode paa et sted saa
vi kunde faa se og tale med hverandre for hvær dag der Til jeg er hjemme O
hvor det skulde være hærligt. Dog vor Tid haaper jeg ogsaa vil komme og da skal
vi tage igjen det forsømte Maaske vi til neste Vinter skal faa vore Ønsker 0pfylt
ialfald for en Del. Bliver Du i Christiania da saa vil ogsaa jeg være der Intil …. Til
da vil jeg være hos Dig i Tankene min Marine, …… skal Du aldrig …… hvor jeg ….
er. mitt Hjærte vil bestandig slaa for Dig Tusind Godnat, og tusind Kys til min
lille Marine Gid jeg var hos Dig
Den 21 de
I Aften har jeg vært paa Mødet. Det er nu lenge Siden jeg var der og jeg havde
nesten tenkt paa at slutte for godt ialdfald saalenge det holdes ved jøn det nu
gjør thi det undrer jeg er en reen Vild førelse. Maren Shomager bekjender sig
at være eneste Gud og siger at hun ingen anden Gud har over sig. men det er
Lykken at det ikke er mange af den menning, og jeg tror at hun ogsaa selv ..trart
vil faa undre hvem hun egentlig er. jeg havde en samtale med Olsen i dag og
hanbad mig saa fromt at jeg vilde holde ved at gaa paa Mødet og saa faar jeg
gjøre det jeg er bestandig saa føilig ved Du. Ikke for at rose mig men jeg tror
Du skal faa en snill og føyelig Mand naar Du faar mig Marine en som vil opfylde
alle Dine Ønsker saafremt det staar i min Magt. Likeledes tror jeg likeledes tror
jeg min lille Marine vil blive mig unik og kjærlig Hustru, jeg liker hende saa godt.
Gid vi saalangt var kommen saa langt elskede Marine, at Du var bliven min Hustru
og som deraf følger: jeg Din Mand. Men vi faar til, bie og se endnu en Stund men
sterkt holde fast ved vor Kjærlighed saa vil nok den Lykkelige Tid komme at vi
skal blive Mand og Kone. Det skal blive en lykkens Tid Marine, jeg ser saa glad
min Fremtid imøde. God nat min elskede Pige sov behagiligt og drøm om mig.
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Den 22de.
Ogsaa i aften nogle Ord til min Marine. Min Dagbog bliver rigtignok ikke meget
rig paa Begivenheder i denne Tid alt er saa ensformig og trist jeg venter blott
fram at komme ut igjen, men desværre der tilbyder sig ingen Anledning endnu
paa en stund. Jeg er Litt ærgelig i Dag for jeg har gaaet Glip af en
Andrestyrmanshyre som jeg var nogenlunde lovet. Den Krabat som havde været
med i fjor han kom igjen og havde da naturligvis den første Retten men det
faller vel noget til meg ogsaa. Havde jeg bare min Marine her i Porsgrund saa
skulle tiden ikke falt mig saa lang men uten Dig har jeg ingen Ro. O gid Du var
her Marine eller vi var i Hverandres Nærhet Hvor vi saa end var (om vi saa var i
Amerika) og vi var frie saa vi kunne besøge hinanden hvord Tids vi vilde. Jeg
misunder rent mange af mine Kamerader som hver har sin Kjæreste at gaa til de
kan leve Herrens glade Dage mendens vi maa være saa langt fjærnt fra hinanden
fast vi elsker hinanden saa høyt. O det er ofte saa haardt Marine jeg ville saa
gjærne være der Du er. Men det kan desværre lite hjelpe at fremkomme med
Klager det gjør blodt ondt verre. Tollmodighed er den beste Middel men den er
ei god athaave altis.
God Natt!
Den 23.de.
I Dag har jeg haft en ordentlig Spasertur og etertid en Kjøretur ogsaa. jeg
fulgte Carl Skaustad nesten til Brevig, og saa kjørte jeg tilbage igjen. Forresten
intet mærkværdig at bemerke. Mend mine Klager vil jeg ikke fremkomme nu.
Altsaa Godnat og et Kys fra Din Severin
Den 24de.
Alt Vel blodt et litet Uvær brøt løs i Dag mellom Isak og mig, ja en hel Storm
forresten, men det skal ikke nedskives her, jegvil nærmere otale det i et Brev
Faar jeg nu ikke straks Brev igjen Marine jeg venter uhyre. Du er virkelig slem
mot mig nu synes jeg som ikke skriver ofteretil din Severin.
God nat.
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Den 25de.
I dag har jeg skrivet Brev til Dig min Pige men fikk ikke sendt det paa grund af
jeg kom for sent paa Posthuset altsaa kommer jeg da ogsaa til at skrive i Morgen
for at du skal faa det rigtig ferskt. å gid saasandt jeg hver dag kunde skrive til
dig min Marine Lyst dertil mangler jeg ikke kan Du tro. men jeg tør aligevel ikke
gjøre det, thi det ville jo være at handle mot Din strenge Befaling og da kunde
Du gjerne blive vred.
Sov søtt min Ven!
Den 26de.
Ogsaa i Dag skrevet til Dig og sendt jeg kom denne gang ikkke for sent. Gid jeg i
Morgen kunde faa brev igjen fra Dig min Ven, eller i detminste fra Tante men
jeg faar vente med taallmodighed jeg kan jo nu ikke gjøre nogen ting men lengter
gjør jeg efter at faa høre fra min Marine det føler jeg.
Dog altid din Trofaste Severin.
Den 28de.
Sprungeth over en Dag men det gjøri ntet da der ingen Mærverdigheter til vor
interesse er hendt på den Tid. Rigtignok har jeg tenkt paa Dig Marine men skulle
jeg nedskrive alle mine Tanker om Dig saa ble det temmelig meget thi de er for
det meste beskjeftiget med Dig bestandig. Ja vi er ofte hos hinanden i Tankene
elskede Marine, gid vi saa samt ogsaa kunde være hos hinanden bestandig vi ville
være meget lykeligere. Men vi faar trøste os med Fremtids Haab.
Den 29de.
I Dag taget Hyre som Anden Styrmannd om bord i Barkskibet Eline af Porsgrund
Capt. W.Wright Dette er jo en Viktig Begivenhed at nedføre Marine jeg har i
Dag underskrivet en Contrakt hvorved jeg er bundet for dette Aar, ja gjærne
for to Aar om fartøyet bliver ude Men haaber jeg at naar et Aar er godt at jeg
atter fri deraf ogatter er hjemme, ja maaske hjemme hos min Marine, det ville
jo være det aller gledligste, og Gud give det vild ske saaledes. Jeg tenkte paa
Dig Marine da jeg skulde Underskrive, jeg ønsket at det heller havde været en
Contrakt der havde bundet mig til Dig. Dog ikke blott for et par Aar men for
hele mitt Liv. O min Marine hvor inderlig jeg ønsker og hvor glad jeg imøderser

6

den Tid da vore Underskrifter skal binde os sammen for bestandig, det skal
blive den lykkeligste Dag jeg har oplevet Blott Gud hjelpe os til at naa dette
Maal jeg ønsker det saa inderligt jeg elsker Dig saa høit Marine.

Den 31.
En maaned er nu ogsaa gaadt af det nye Aar, tro tro hvor jeg er naar den siste
Maaned af dette Aar er gaat og tro hvor Du er kjære Marine. Gud give vi da var
sammen og vi var mer sikre paa vor lykke end nu. Men alt staar i Guds Haand og
jeg haaber at han gjør alting vel. Sov vel min kjæreste Marine.
Februar den 1te.
For nylig hjemkommen fra Skien hvor jeg har været i Dag, Gustav Tovsen og jeg
var sammen. Vi har haft det rigtig hyggeligt idag, fik venlig Mottagelse overalt
rigtignok adskillige irettesettelser og Formaninger, men intet om hvors der
angaar vor Sag Marine Raadet har besluttet ikke at nevne det for mig kan jeg
sjønne. Jeg har tenkt saa meget paa Dig i Dag Marine og ofte gjort Dig Visitter
Jeg ønsker saa Du havde været tilstede hos Lieungh i Aften saa vilde jeg talt
vor Sag for Lieungh thi jeg var saa oplagt dertil. Havde Du blott kommen paa
Tale saa havde jeg villet aabenbaret mit Hjerte for ham i aften hvilket ogsaa var
min Beslutning før jeg gik ind men jeg vilde ikke begynde først. Jeg skriver til
dig i Morgen og da skal jeg skildre Dig Dagens Begivenheder utførlig. Sov godt
min søde Pige og drøm om Din Severin.
Den 2den.
I Dag har jeg skrivet til Dig Marine men ikke sendt jeg vil vente til Onsdag
Aften med at sende det for at da om jeg ikke faar Brev fra Dig først jeg venter
nu saa svært derfra.. Din Severin er utolmodig nu.
Den 4de.
Heller ikke i dag Brev jeg synes nu Marine er temmelig haard mot mig. Men jeg
har kan aligevel ikke være Haard igjen, jeg vil gjengjelde Ondt med Godt.
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Den 5te.
I dag sendt Brev til min Kjæreste men intet faat. Jeg har forresten heller ikke
været i Byen i aften saa det kan ogsaa gjerne være kommen hvilket innderlid
skulde være meget gledeligt. Jeg venter nu saa svært paa at faa høre fra Dig
min Pige. gid jeg blodt var hos dig. Ak om jeg var hos min Marine i Aften hvor jeg
skulde være glad. men dessverre jeg maa være hvor jeg er. God Nat min Ven!
Den 6te.
I Dag har jeg da faaet hvad jeg ønsket, en Sang fra Dig, og Brev fra Tante. O
hvor inderligt det gledet mig nu at faa høre fra min dyrebare Marine, jeg blei
saa fornøiet da jeg fikk det. Det var kommen i Gaaraftens men jeg var ikke i
Byen da, jeg var paa Landet isteden i en Forsamling paa Almuskolen. Ja Du er
bestandig den samme Marine. den samme kjærlige og trøstende lille Kjæreste
som bringer mig saa myen Glede og Lykke. O inat drømte jeg om Dig min Marine,
jeg syntes jeg var hos Dig og jeg sat ved Din Side en Stund syntes jeg ogsaa jeg
havde Dig paa mit Fang. Du spurgte mig om jeg skulde til Bryde men jeg sagde
jeg vilde ikke, jeg kan ikke gaa der saa ofte syntes jeg jeg sagde. (jeg vilde da
formotentlig heller være hos Dig) men i samme Øyeblikk var jeg paa Hjemveien
igjen og jeg saa Dig ikke mer. O hvor herligt det var at drømme om Dig Marine.
jeg vilde gjerne drøme om Dig til hver Nat men det gaar saa sjeldensaa. I dag
har jeg ogsaa skrivet til Tante, jeg bad hende om at skrive til mig endnu en Gang
før jeg reiser
God Nat min Elskede, gid vi begge naa drømme om hinanden noget rigtig
behageligt Sov Søtt.
Den 8de.
I Dag er det Søndag men et saa ilent Veier at jeg fordemeste har holdt mig inde
i hele Dag, jeg var blodt paa mødet i Eftermidag. Forresten har jeg været hos
Dig i hele Dag Marine det vil sige med Tankene En hel Del av dine gamle Brev har
jeg gjennemlest og deri fundet saameget herligt. Jeg har gjennemgaaet i
Tankene fra den første Gang jeg saa Dig, vort Bekjentskab, vor Forlovelse og
alt. O hvor rart det er at tenke tilbage derpaa Marine, og i særdeleshed paa alle
vore Løfter vi har givet hverandre og paa alle de Forsetter vi har været saa fast
besluttet paa at udføre. O hvilken Lykkelig Tid det har været. Nu ser det
derimot ut som om alt dette er opløst og vi maa begynde forfra igjen. Dog vore
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Løfter staar fast Marine, vi vil aldrig svige disse, og vor Kjærlighed skal aldrig
slukkes.
Din Severin elsker Dig bestandig Aldrig Aldrig kan jeg ophøre at elske min
Marine.
Den 10de.
Jeg kan hilse Dig fra mine Venner G V. Tovsen og N Uglestad de fortalde Mig at
G. Stausland var reist til Christiania i Dag og formodentlig er han der nu i aften.
ja maaske paa Sjulsehaugen. O gid jeg var i hans Sted Marine eller om ogsaa jeg
var der. Carl maatte ogsaa gjerne være for mig. Jeg er ikke jalu nu Marine som
siste gang jeg hørte han var der, og haaber jeg jeg heller ikke faar saadan
Historie paa Holoen heller denne Gang. de vil nu passe sig bedre derfor, atter
gid jeg var saa nær Dig i Aften kjære Marine som Carl er, saa skulde det ikke
vare lenge før jeg skulde hilse paa Dig om jeg saa end skulle bruge reen
Indianerlist endu en Gang at faa se at tale med min elskede lille Kjære skulde
være saa herligt. Men hvormeget jeg end ønsker maa jeg aligevel være hvor jeg
er, min Marine får jeg ikke se. langt borte maa jeg igjen reise og være avskilt
fra min hjertens Elskede. Dog Bølgen vil atter bringe mig tilbag til Dig min Ven.
Den 11te.
I Dag har jeg gjort den første Arbeindsdag paa det nye Aar, og tillige den
første Arbeindsdag om bord i Elise. Gud ved naar jegkomer til at gjøre den siste
derombord og hvorledes den Tid bliver. kommer jeg at staa om bord iden
saalenge som jeg har staaet om bord i Plovanden saa haaber jeg at min Stilling da
er forandret og ogsaa din Marine jeg vil ialfald ønske det ja mit inderligste
Ønske er at min Marine om tre aar er min Hustru. O gid dette mit Ønske maa
blive opfyldt hvor jeg da var lykkelig. Naar Du leser dette, og hvis jeg da er hos
Dig skal vi tale nærmere derom Marine Guds give den Dag var kommen Tro om vi
har møtt hinanden i Tankene i aften.
Den 12te.
Alt vel, har arbeidet i hele Dag saa jeg i Aften er litt tret, jeg har nu været for
godt vandt en Tid. God nat og sov vel min lille Kjæreste.
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Den 13de.
I Dag har der tilstøtt mig et lite Uheld jeg har nemelig beskadiget min venstre
Haand med et Hugjern men saaret er i dag ikke farligt. Det kommer maaske af
at det er den 13de i Dag. det at skal aldrig være godt siger gamle Folk.
Den 14de.
I Dag har jeg atter faat Brev og Sang fra min Marine hvilket gjorde mig saa
glad. O tenk derfor min Marine og Tenk for at din Kjærlighet og at den Glede Du
skjenker mig, jeg er i Dig saa lykkelig. O at vi har fundet, at jeg har fundet
Marine min dyrebareste Skal som for mig intil paa Jorden kan opveie. Du er mit
Alt og takket være Gud at jeg har fundet Dig dyrebare Marine. Du beder Mig i
din Sang at jeg ikke vil glemme Dig. O nei nei min Ven jeg skal ikke glemme Dig
saalangd hjelpe mig Gud jeg vil elske Dig til mit siste Aandedrag. mit Hjerte skal
sterke slaa for Dig saalenge der er Liv tilbage, og efter Døden haaber jeg vi skal
samles i Himelen Marine. det Maal maa vi bestandig have for Øye og lade det
altid være vor Bøn. Jeg husker saa ofte paa den Sang som Du ofte paa da jeg
forige Gang var hos Dig i Paasken ” ja jeg vil møte ved Kilden der hvor Gud og
Samuel bor”. Ak Herre! lad os mødes der tag os hjem til Dig i din Herlighed naar
vi engang skal vandre herfra I Morgen skriver jeg til Dig min Marine.
God Nat min Elskede Gud velsigne Dig.

Den 15de.
Atter en Søndag gaaet maaske jeg ikke bliver hjemme mer end en Søndag til
denne Gang hvilket jeg ogsaa helst ønsker. jeg bliver nu kjed af at være hjemme.
Naar jeg ikke faar være sammen med min Marine aligevel saa vil jeg ligesaa
gjerne være ude.
Den 17de.
I Dag sendt Brev til min Marine Du ønsker at jeg at jeg vil skrive ofte og jeg
skal ogsaa nu benytte mig deraf. Det skal aligevei blive en Glede at kunne skrive
ofte til Dig i Sommer Marine.
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Den 18de.
I Aften været paa Fastepredikken i østre Porsgrund Kirke, det er anden Gang
jeg har vært i Kirke i Vinter. Ak om jeg viste hvorledes du har det i Aften min
Marine, maaske ogsaa Du sitter og nedskriver i din dagbog og tenker paa Din
Severin og maaske ogsaa ønsker at Du havde han hos Dig det er ialfald mit
Ønske at jeg var hos Dig min Marine det skulde for Øieblikket være det
gledligste jeg viste, Ja vi mødes ofte i Tankene min Ven men naar vi mødes
Ansigt til Ansigt blive herligere. God Nat.
Den 19de.
I dag har vi haft et stygt Veier i Porsgrund, Storm af NO. og Sne sa Folk har
ondt for at komme frem paa Veien. Jeg ønsker blott at vi var ude saa vi kunnde
bruge NO. Vind til at fylde Elises Seil med. det vilde være lystigere end at sidde
inde i Stuen, jeg er nu lud og kjed af at være hjemme lengre.
Den 20de.
Alt vel vinden Borte!
21de.
Da mest saa
Den 22de.
Søndag Aften Kl.10. Jeg er nu ifærd med at gaa tilkøis men først vil jeg
nedskrive en liten Kjærlig Hilsen til min elskede Marine samt Dagens
Begivendheder sjønt af den Sort ved jeg nesten ikke hvad det skal blive. alt er
sa ensformig og trist. jeg tror aldrig jeg har haft nogen saalaæien Vinter før.
Var jeg blott Dig saa nær Elskede Ven at jeg kunde reist til Dig hver Søndag om
ikke mer saa skulde nok Piben faa en anden Lyd. O hvor jeg lengter efter Dig min
Marine, O gid Du var her eller jeg hos dig. Jeg sukker ofte for mig selv. ” O gid
jeg var gift” Hvad Du synes for Dig, idet ved ikke jeg, Du synes vel at det er god
Tid dertil endnu, men samtidig synes ikke jeg det var bedre at vi var gifte ja for
jo heller. Tenk Dig naa vi havde et felles Hjem Marine og kunderaade os selv som
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vi ville. O hvor hyggelig da den Tid skulde blive som jeg blev hjemme, at leve
sammen med min elskede Marine og dele alt med hende blev for mig den største
Lykke der kunde gives mig her i Livet, Jeg havde da noget at leve for og arbeide
for, et Hjem og en kjær Hustru, O hvad kunde vel være herliere. Naar jeg var
ude kunde jeg sterke glede mig i Bevistheden om at jeg havde et hyggeligd Hjem
at vende tilbage til, en kjær og elsket Hustru der med aabne Armer vilde
mottage mig og i hendes Selskab dele al den Glede og Lykke som et Lykkelig
Egteskab have bringe. Nu har jeg fremstilet hvad Du kunde være for mig Marine
sjønt ei paa langt nær i saa levende Farver som mit Hjertes Følelser gjør det.
mendetil fatter jeg Ord til at kunne beskrive. Nu faar Du altsaa heler gjøre dig
en Forestilling om hvad jeg kunne være for Dig Marine, Din Kjærlighed til mig vil
strømme fri. Alt hvad jeg kan sige er at Du i mig skulde faa en kjærlig mand en
trofast Ven og Beskytter hvis opgave skulde være at gjøre Dig lykkelig. Om jeg
end er fattig saa er jeg dog Ung, og har Udsigter til at kunne tilveiebringe vort
Udkomme og skaffe Dig et beskedent Hjem saasant gud giver mig Hilsen. Men
hvad kan det vel nytte om jeg faarelegger dette da der er et Skille mellem at
son som intet andet end Fremtiden kan bortage og maaske endog ikke den. Dog
haaber jeg at jeg engang skalopnaa at blive deg værdig dyrebare Marine, at dine
Foreldre ei skal have Skam af sin Svigesøn. Jeg husker engang som jeg og
Kristine møtte Din Fader og Moder samt Elise og Anbjørg og Isak var ogsa med
dem. Dette var nemelig paa veien til Grini Kristine og jeg var ude og spaserte tog
Kristine i Haanden og sagde ”her ser dere min Trøst i Verden”. og saa tog Din
Fader mig og sagde ”ja her ser di min! Ja gid jeg kunde opnaa at blive det tenkte
jeg med det samme, og maaske det ogsaa engang kan gaa Marine, intet er umulig
for Gud, om det end ser mørkt du for os nu kan det aligeveld snart ske
Forandringer der kan bringe os vore Ønskers Opfyldelse. Ja nu faar jeg slutte,
jeg har i Aften skrivet sa jeg aldeles ikke har husket paa at jeg skal tilkøys men
forresten har den Tanke jeg har haft været saameget herligere, God Nat min
søde Pige, sov vel!
26de.
I Dag vært om bord i Elise I Gaar sente jeg Dig et Brev hvilket jeg meget har
tenkt paa i dag og er det ikke frit at jeg angrer helt paa hvad jeg skrev. jeg var
vist temmelig haard imod Dig Marine eller ialfald vil Du maaske tage det op saa,
gjord fra min Side var der intet ondt ment. Dog vi skal tale nermere derom naar
vi igjen treffes, jeg haaber at alt vil blive vel. God Nat, jeg er søvnig i Aften.
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Den 27de.
Blodt en liten Hilsen i Dag, og et Kys til min Elskede Marine. O gid jeg var hos
Dig i Aften, o gid jeg var hos Dig denne Lengsel synes jeg er saa svær, Gud give
den var endt og vi da skulde være lykkelige Marine.
Den 1de Marts.
I Gaar kan jeg saa sent hjem at jeg engang ikke fik inført i min Dagbog. Jeg
komnemelig hjem Kl. 1 om Natten. Hvad tro Marine synes derom. Jeg var nemelig
paa en Tefest paa Metodistbedehuset, jeg tog den istedetfor Markedet thi der
synes jeg, jeg havde det saa daarlig Vilde Du været med Marine? I Dag har jeg
været ombord forresten alt vel, ingen Anledning til at seile. God Nat min Ven!
Din Severin
Den 2den.
Ak om jeg kunde til Dig fly og i din Arm at søge Ly og glemmeVerdens Sorg og
Harme, naar Du mig trykker til Din Barm. O hvor jeg ønsker jeg var hos Dig
Dyrebare Marine. om blodt for en liden Stund saa jeg gjense Dig før jeg reiser.
at jeg endnu en Gang kunde faa trykke Din Haand til Afsked og faa et Blik af
dine kjære Øyne det er mig saa kosteligd, Jeg kommer til at lengte meget efter
Dig i denne Tid dyrebare Marine Gud give den var over og jeg var hos dig igjen.
Hos Dig er det best at være, der har mit Hjærte Ro. Endnu ingen Anledning til
at seile med, der bleser en hel Storm af vestendvind til hver Dag saa det ogsaa
forresten er bedre vi liger i Havn. tusende Hilsner og Kys til min Marine Altid.
Din Severin
Den 6te.
I Dag har jeg flyttet om bord med mit Tøi igjen og haaber jeg ogsaa straks at
komme til at flytte Selv. Elise skal nu være mit Hjem for en Tid, Sømanden faar
ofte skifte Bolig, men saa er han i Almindelighed ogsaa i Besiddelse af en bedre
Tollmodighed end de der er hjemme bestandig saa det gaar ligesaa godt for ham.
Dog vil jeg vittelig ofte føle Lengsel efter Dig elskede Marine og ønske mig
hjemme hos Dig det ved jeg paa Forhaand men jeg faar trøste mig med at gleden
vil blive saa meget større naar Aarets Seilas er endt og jeg atter samles med dig
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igjen. Jeg reiser ud med glade Forhaapninger dyrebare Marine og Gud give at
hverken Du eller jeg maa blive skuffet
Din Severin
Den 11de Marts.
Tiden er da endelig kommen at vi skal afsted. I Morgen tidlig skal vi seile om Gud
vil. Du kan tro jeg ønsker at jeg var hos Dig i Aften min Marine om blodt for en
liden Stund saa jeg kunde faa se og tale med dig før jeg reiser. O hvor det
skulde være herligt endnu en Gang at faa tale med Dig min dyrebare elskede
Marine jeg ved intet jeg nu heller vilde men det kan desværre ikke ske jeg kan
engang ikke faa se min Pige før jeg reiser. Dog haaber jeg at tiden ikke vil blive
forlang for os Marine, med Guds Hjelp vil Bølgene snart bringe mig hjem til dig
igjen og da vil Gleden blive saameget større. dette bliver den siste Aften jeg
skriver i min Dagbog dende Gang medens jeg er hjemme, neste Aften vil det
formodentlig blive ombord i Elise. Tanken om om min dyrebare Marine vil ogsaa
følge mig derombord og mangenen glad Time vil jeg faa ved Tanken om dig min
elskede Pige. Nu god nat, og Tak og atter Tak for al den den Glede og Lykke du
har sjenket mig medens jeg var hjemme jeg haaber fremdeles paa mere. Gud
velsigne Dig min dyrebare Marine tusende Hilsener og Kys fra din trofaste
Severin
gid saasomt jeg kunde fremholde den selv i Aften. Sendte idag 3 Brev, et til Dig
et til Tante Sophie, og et til min Fetter J. Bryde.
Den 12te.
Nu gikk jeg sidter jeg ombord i Elise i mit lille Kammer og skriver til Dig Marine,
jeg har nu forlat Hjemmet for en Tid. Jeg haaber at jeg her ofte skal glede mig
ved at skrive til Dig Kjære Marine og have mangen glad Stund ved Tanken om
Dig, alene Du er min Glede og min Trøst, hvor jeg end er Haver jeg Dig i mine
Tanker og priser mig saa lykkelig ved din Kjærlighed. Ak om Du nu sadt her ved
min Side elskede Marine, jeg sidder nu ganske alene, blodt Dit Portret er nu mit
Selskab. Styrmand havde sin Kjæreste ombord i Dag, o hvor jeg ønskede at
ogsaa jeg havde haft Dig min Marine. Det gik meg ganske til Hjertet da jeg saa
de tog Afsked med hinanden, begge gred. Jeg kjendte saa godt igjen hvor tungt
det var at skiles fra Dig, o hvor dyrebart syntes jeg ikke hvert Minut var som
jeg kunde være sammen med Dig, aldrig har je været mere bedrøvet end
dengang vi sagde hinanden Farvel. Men for Sømanden er det jo ikke anderledes
ofte Adskildese og Lengsel men saa er Hjemkomsten saameget herligere igjen.
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Naar jeg atter havner hjem til Dig min Pige saa vil alt være glemt. Jeg vil da sige
dig Godnat for i Aften min Ven, jeg skal nu prøve min nye Køi, der skal jeg ofte
drømme om Marine. Vi ligger endnu i Porsgrund det har i Dag ikke vært Vand nok
for os at gaa ud med, men i morgentidlig skal vi afsted om Gud vil. Jeg har ogsaa
været hjemme i aften God Nat min Elskede og sov vel mange mange Kys til Dig
min Kjære.

Den 13de.
Endnu ligger i Porsgrund og maaske vi kommer til at lige her i flere Dage thi
Vandet er saa ualmindeligt laft at vi ei kan flyde ud. Dog det gjør os intet thi vi
har vore Maanedespenge ligefuldt. De fleste af Manskbet er nu reist iland til
sine Kjærester de er vist alle forlovede. Jeg skal nu straks ogsaa iland men jeg
kan desvære ei faa besøge min Kjæreste ligesom de andre, min Marine er saa
langt borte. Dog jeg er aligevel glad thi Bevistheden om Din Kjærlighed har jeg,
og om Du end er langt fra mig kan jeg aligevel gjøre en Visit til Dig i Tankene, og
der ved jeg Du vil møde mig. vore Hjerter ere aligeveld forenede med
Kjærlighedens Brand. som aldrig bristerom Tiden ofte er mørk og tung for os nu
elskede Marine, saa vil Fremtiden blive saameget lykkeligere.
Den 14de.
I Dag søndag men det har ikke, været en meget hyggelig dag aligeveld for
migialfald thi jeg har været ombord i hele Dag. Vi har hver time ventet paa at
komme ud da vandet har været lidt høiere. men nu er det Aften saa det intet
bliver i Dag aligevel hvorfor jeg ogsaa nu er fri til i Morgentidlig. jeg stunder
efter at komme hjem hhvorfor jeg vil sige Dig God Nat min Pige. O gid jeg kunde
gaa til Dig istedenfor hjem.

Den 15de.
I Dag ankommen til Langesund hvor vi ankrede Kl.11 Aften. sendt to Brever og
det ene til dig. God Nat min Ven vi skal tidlig op i Morgen for at lette saa jeg
maa til køys I Morgen Aften er jeg vel paa Søen.
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Den 16de.
Kl. 5 til Morgenen blev lettet og fik Stimbaad for Baugen der drog os tilsøs.
Vinden variabel men et nydelig Veier. Gud give os en heldig reise til vort
Bestemelsested Jeg har nu Vakt paa Dekket, Capteinen er gaaet tilkøis og har
overlatt sin Vagt til mig, men for at den ei skal blive forlang vil vil jeg ty her til
Dig igjen dyrebare Marine, jeg vil i Tankene sende en Hilsen, hjem til min
elskede Kjæreste hvem jeg nu forlader, O det er saa tungt at tenke paa at jeg
nu skal fjærnes fra Dig igjen elskede Ven, mangenen bitter Lengsels Time vil jeg
komme til at udstaa inden jeg Atter kan vende tilbage. Men vi vil sette vor Lid til
Gud, han vil atter føre mig Hjem til Dig igjen dyrebare Marine. Jeg tør ei være
inde lengere. I tankene hilses Du fra Din trofaste Severin.
Den 18de.
Vi har nu god Vind og og Med alle Seil til gaar det nu for Plymouth, Jeg lengter
saa denne Gang efter at komme over. thi jeg tror nu det allerede ligger et Brev
til mig der fra Dig elskede marine og det stunder jeg saaa paa at faa. det er nu
saa lenge siden jeg hørte fra Dig at jeg lengter meget efter at faa en
underetning fra Dig igjen. Jeg haaber ialfald at alt er vel dyrebare Marine
vistnok har du meget at kjempe med som ikke er vel, men at du fremdeles er min
det stoler jeg saa trygt paa, jeg ved Du vil holde ud i Striden ogsaa nu og ikke
svikte Din Severin. Ak hvor jeg er lykkelig der har en saa trofast Ven der elsker
mig saa høit, ved Dig er jeg saa lykkelig min elskede marine. Paa de lange og
ensomme Vagter er Du altid mit Selskap, min Trøst og min Glede, mangenen
Tanke og mangt et varmt Ønske lander da hjemme hos Dig elskede Ven.
Den 19de.
Alt vel og god Vind, alle Seil Svaiende, saa det gaar noksaa lystigt afsted. Men
var den Tid kommen at det kunde gaa saa fort hjemover isteden vilde det være
enda gledligere Den Dag vi atter lander i gamle Norge skal blive en Gledensdag,
og endnu mere dendag vi lander i vor Kjæresters favn.
Den 20de.
Fremdeles god Vind og godt Veier. Sødsuppe og Storfisk til Middag.
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Den 21de.
I Dag Søndag. havde Du været ombord i Dag marine saa skulde Du faaet en Dans.
Vi har haft Mussik paa bakken i hele Eftermiddag en spiller Fiolin, en Trekspil og
en Fløyte saa du kan tro det gaar lystigt ombord i Elise. Alt vel til Dato God Nat
min Pige sov saa vel og tenk paa din Severin.

Den 22de.
Nu er vi straks inde i Canalen saa jeg haaper vi snart vil naa frem till Plymounth
maaske vi er der til Paaske hvilket skulde være gledlight. Men hva jeg nu mest
gleder mig til er at faa Brev fra
dig kjære Marine, jeg lengter nu saa derefter. Gud give at alt er vel. O Tanken
hilser Dig din Severin og sender Dig mange Kys.
Den 23de.
Vi har nu pasert Dover idag saa jeg haaber vi er fremme om Torsdag saa sandt
Vinden staar det skulde være gledeligt at komme frem til Paaske. Lev Vel min
Elskede Din Severin lengter efter Dig.
Den 24de.
Otte Glas er slagen og alt er Vel ombord. Jeg skal nu Tilkøys og sove til KL. 12
Midnat. Det vil blive den siste Vagt jeg faar tilkøys paa denne Tur haaber jeg thi
i Morgen tidlig er vi i Plymouth saasandt alt gaar vel. Sov ogsaa Du godt min Søde
lille Kjæreste, og Drøm om Din Severin.

Den 25de.

I Dag ankommet til Plymouth og alt er vel ombord hvorfor Gud være takket, han
har ført og bevaret os ogssa denne Gang over Søen saa intet Ondt har
vederfares os. Gid jeg nu ogsaa snart maa faa høre fra Dig dyrebare Marine, at
jeg maa faaa høre alt er vel ogsaa hos Dig. Kl. 6 Aftenslag. Alerede Faaet Brev
fra Tante hvori Du hilser mig og jeg erfarer at alt er vel, Gud være takket
derfor. Jeg skriver til Dig i Dag.
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Den 26de.
I Dag kommer op paa Lodsepladsen. forige Langfredag havde jeg det meget
hyggeligre thi da var jeg hos Dig Marine. Du husker det vist. Gid jeg ogsaa i Dag
var hos dig. O hvor det skulde være gledligt.
Den 27de.
I Aften har jeg været iland for første gang i Plymouth. gid blodt det havde
været i Christiania isdedet saa havde sikkert Du bleven den første jeg havde
besøgt min Marine. Forige Paaskeaften nor vi ute og spaserede sammen, Du
husker det vist ogsaa tenker jeg. Husker Du den gamle Kom som gik med stav
som Du synte mig. naar vi blev gamle saa blev vi tret af Værden sagde Du. Ja jeg
tror vi ofte vil mødes i Tankene i disse Dage Marine maaske ogsaa Du i dette
Øieblik tenker paa mig. God Nat min Marine og mange Kys fra din Severin. O Gid
jeg var hos Dig.
Den 13de April
Heiser Seil i den Engelske Canal den 13de April Du ser jeg har forsømt meget i
Dagbogen nu, men hvad jeg har haft og fortelle har jeg skrivet i mine Breve til
Dig. og det er saa meget bedre. Atter er vi da paa Søen, til Middag blev Ankeret
lettet og nu Kl. 8 Aften er vi et godt Stykke utenfor Edelston Fyr. Gud give os
en lykkelig helig Reise til Amerika. Endnu lenre blive jeg fjærnet fra Dig min Pige
men jeg kommer snart igjen og tilslut kommer jeg helt hjem til Dig min dyrebare
Marine Det er min Trøst og ved det salige Haab lever jeg.
Den 14de.
Mange Taarer bliver vel udgydet hjemme i vort kjære Norge i dag tenker jeg,
det er jo Flyttedag og da er det jo altid Graad og Savn Adskilelsen er tung det
har ogsaa vi følt kjære Marine og føler til hver Dag, Lengelen efter Dig
fremkalder saa mangenen tung og bitter Time hos mig, men kun alene dender
elsker kan forstaa hvad det er, O hvad skulde jeg vel ikke give ud for at faa en
liten Sammenkomst med Dig nu elskede marine, intet i Denne Verden vilde være
mig herligre thi Dig elsker jeg over Alt. Men Havet skiller os, tusinder af Mile vil
jeg snart være borte fra Dig. Men saa har jeg tilbage det salige Haab om
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Gjensyn naar Seilasen er endt og deraf henter jeg min Trøst og Glede. Denne
Tid vil gaa fort og da skal vi atter mødes i samme Kjærlighed som da vi skiltes.
al Lengsel er da borte naar jeg atter mødes med min dyrebare Marine, Gud være
hos Dig og velsigne Dig min Ven.

Den
Vi har nu i flere Dage haft stygt veier, en hel Storm, men endelig har vi faet det
pent igjen og ogsaa taarlig god Vind. Sjøend meget liden nesten stille. Paa Grund
af Veieret har jeg i flere Dage forsømt min dagbog det har været saa
uhyggeligd Denne Tid saa jeg ei har haft Lyst dertil men nu vil jeg igjen
forsette. Jeg undres saa ofte paa hvorledes det er naar Du faar lese dette
Rabbel Marine! Tro om vi da er sammen og jeg sidder hos Dig og læser Din Bog?
Jeg vilde ialfald Helst ønske Det, vi skulde have myen Moro deraf kan du tro. nu
faar vi Se. jeg haaber vi skal kunne besvare Sporgsmaalet munttelig og da skal vi
le begge to deraf. Jeg har ønsket mig saa hjemme hos Dig i dag min Marine. det
er ogsaa Helligdag –Bededag nemelig, og da i særdeleshed tenker jeg saa meget
paa Dig. Naar jeg har Arbeid gaar Tiden fortere. tankene er da mer avspredt Ja
kjære Marine. om jeg nu var hos Dig i Dag hvilken hyggelig dag vi da skulde have
sammen. Tenk Dig om vi i Eftermiddag kunde tage os en Spasertur ut i det
grønne og kunde faa en uforstyret Samtale med hverandre. O hvor det skulde
være hærligt. Dog det kanikke nytte at tenke derpaa, det gjør blodt ondt være,
vort Ønske kan vi ei opnaa aligeveld. Jeg vil heller tenke paa den Tid jeg kan
mødes med Dig igjen thi derved kan jeg glede mig.
Søndagen den 25de April.
Ater en Hellidag og et nydelig Veier menaligeveld maa jeg være i mit Fengsel, og
ei faa komme til den jeg Har kjær. Ak om jeg blodt fik være hos Dig en Time i
Dag min Marine, jeglengter saa efter Dig. Det er saa ensomt og trist her paa
dette vilde Hav. hjemme hos Dig skulde det derimod være saa hærligt at være.
jeg vilde da vist ikke lengte tilbage til Atlanterhavet igjen. dog den tid vil også
komme at jeg faar dette mit Ønske oppfyldt. Efter endt Seilas i Aar skal jeg
atter mødes med min lille Marine og da skal Gleden blive saameget Større.
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Den 28de.
Otte Glas er Slagen, og jeg skal nu tilkøis, men først vil jegsende en lliden Hilsen
hjem til min lille Kjæreste, og ønske hende Godnat.Du ligger vel maaske og sover
men det gjør vel intet om jeg uroer dig lidt da det gaar saa sjelden Faa. O gid Du
nu var hos mig min Marine. om Du sad ved min Side her nu saa vilde jeg benytte
min Frivagt til at sidde ag samtale med Dig og lade Køyen være. Men Du blev vel
saa søsyg tenker jeg At Du kom til at benytte den isteden for mig. og jeg skulde
gledlig overlade deg den kan Du tro. jeg vilde da sidde og vaaage over Dig for vi
fik ikke Bunn begge to i Den. Dog vilde det være det morsommeste tror jeg om
jeg var hjemme hos Dig. vi skulde da i Morgentidlig tage os en nydelig Spasertur
sammen det grønne. Men hvormeget vi end ønsker maa vi aligevel være hvor vi er.
blodt i Tankene er vi hos hverandre, dermed er jeg hos Dig bestandig elskede
Marine.
Mangen tanke varme og lys
lander ved min Hjemlands Kyst
flyver over Havet hen, til min elskedeVen!
God Nat og sov velmin pige, jeg faar benytte køyen selv aligeveld ser jeg. Vinden
S vlig med frisk bris alle S…aa…..lene faste.
Tilankers paa Helsingarsreden den 2/11
Ak om jeg i Aften var hos dig min dyrebare Marine, hvilken salig Glede det
skulde være. jeg har i den siste tid i særdeleshed lengtet saa efter Dig og tenkt
paa hvorledes Du har det. ja om jeg blodt kunde faa skrivet til Dig vilde være
mig en stor trøst og Glede thi jeg ved at Du i denne tid især har vært meget
urolig for mig og tenkt paa mig mangenen gang i disse Storme thi Du ved jo ei
hvor jeg er saa om du viste at jeg lykkelig og vel ligger i Havn vilde Du glede Dig
og os begge Toldmodighed til at finde os i vor skjebne min elskede veninde der
er sikkelig haard at døie for to Hjerter der elsker hinanden saa ømt, en total
Adskielse er jo vor Lod. Men vi har dog Bevistheden om at Kjærligheden
aligeveld brender i vore Hjerter og ei vil slukkes, og Haabed om at Adskilelsen
og Lengselen snart er endt saa vi faar se hen derpaa og deraf hente vor trøst. O
hvilken salighed det skal blive at mmødes med Dig igjen min egen lille Marine, det
vil blive mig i tankene til det herlige Øeiblik. Om vi end ei faar alle vore Ønsker
opfyldt i Vinter Marine faar vi aligeveld være fornøyet blodt vi vinder lidt frem
og vi stengd holder fast saa naar vi dog til sist frem til Maalet, måske til neste
Vinter at vi er vore egne herrer – at vi er Mand og Kone, hva synes du derom?
Dog nei, jeg maa jo først blive Skipper og det er jeg desværre ei inden den Tid,
men jeg vil vente og arbeide paa at opnaa dette Maal for at blive Din Mand min
elskede Marine. jeg vil vente paa Dig naar du vil thi uden Dig kan jeg ei blive
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lykkelig, allene Du er min Lykke i Verden og ved Din Side er jeg vis paa min
fremtid vil blive saa lys og herlig. O den herlighed Tid naar jeg kan leve sammen
med Dig for bestandig hvor glad jeg ser den imøde. Ak gid den var kommen. God
Nat min elskede Ven, Din Severin er vel bevaret og Gud vil ogsaa føre han sund
og frisk tilbage hjem til Dig og lade os samles i Glede.
Mange Kys og Klemer sender i Tankene
Din trofaste Severin!
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