A-01151 Jørstad nordre

Brev fra Jørgen Elstad i Ringebu til svigerfaren Christian Lundgaard i Fåberg.
1844-29/4
Hrr Christian Lundgaard!
Hensigten af nærværende Linier skeer alleene for at aabenbare Dem en Hemmelighed, som
jeg maaske forgjeves har søgt at skjule for Dem. - I længere Tid om ei at sige i flere Aar, har
jeg haft en uafladelig Godhed for Deres Datter Karen, hvilke forlengst har forvandlet sig til
den dyrebareste Kjærlighed, og har derfor fast besluttet, at saafremt De ikke har noget
derimod, at indgaae i en ægteskabelig Forbindelse med hænde. - Jeg staaer langtfra i den
Stilling, at jeg kunde sige et Fruentimmer forbindtlige Ting, da ei alleene Formuesomstændigheder, men ogsaa, at jeg ikke har faaet noget Brug i Besiddelse, endnu vil hindre
mig et Aar, for at indgaa saadanne Forpligtelser, dog har jeg derfor ikke fundet det passende
længere at dvæle i det uvisse, og tager mig derfor den Frihed at udbede mig Deres
Forælderlige Samtykke hertil.
Hvad min personlige Stilling andgaaer, da er jeg for svag til heri at opstille Noget herom og
kunde en muntlig Samtale den betræffende senere finde Steed. - De vil maaske meget
forundre Dem over, at jeg ei ved min Nærværelse sidst yttret noget herom, men af Frygt for
et mindre hældigt Ressultat gjorde at jeg ei var istand til at udføre dette, om endskjønt det
værken manglede vist baade var min Pligt og Villie.
Jeg haaber derfor at saafremt De ikke finder Omstændigederne altfor betænkelige er saa god
og lader mitt Ønske bestemmes af min beste Karen og er jeg derfor saa fri at indslutte Brev til
hende, hvilke De maaske vilde være saa snild at overlevere. Jeg imødeseer Deres behagentlige Svar med Længsel og er jeg da bestemt til at gaa
Skjæbnens gang imøde med Taalmodighed om Lykken skulde være mig saa aldeles ugunstig
og forbyde mig oftere at saa hænder.
Skulde De finde mit Forslag forkastelig, da maa De have for Eftertiden at behandle mig, som
Ven, samt tillige aldrig at lade dem Mærke hermed til Nogen, og skal det være mig en kjær
Pligt herefter at opføre mig saaledes at hun ei skal have Skam af, at have staaet i mit
Bekjentskab.For sidstegang beviste Godhed i Deres ærede Huus vedlægges min forbintligste Tak til Dem
med ærede Familie, og hilser Dem med Familie fra Deres mæst
Forbundne og Hængivne
Lilleh. 29de April 1844
J. Elstad

1846-11/3
Elstad, 11te Marts 1846
Højstærede!
Min forbintligste Tak for Sidst der saavel som for Skydsbefordringen Hjem aflægges herved ,og skulde Leilighed gives i sin Tid, er jeg villig som skyldig til Lignende. - Pligt og Skyldighed
har vel for lengst været for mig, for at anhøre, om I vil være af den Godhed at holde en Aften
til Karen og min Sammenknytelse, hvilket maatte ske naar Eder fant det best beleiligt, dog
hviis det var muligt om samme maatte ske med Første over Vaaraanden; for at Auksionen her
kunde afholdes før Tinget, som formodentlig bliver berammet til 24de Juni.Jeg har til enhvær Tid saameget at bestille, at jeg ei seer mig istand til at komme Didover
førend til Paaskehælgen, som vel er behørig Tid i Henseende til Lysning.- Hæst findes her
ikke at faa kjøbt dersom ikke Grundsætmanden kommer tilbage med formange Hæster.-
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Harildstad med Familien hvilede her som snarest paa sin Didreise og sagde sig tilbage paa
Mandag, men endnu Ingen seet. Gud ved hvilken Vei dem har taget.Føret er for det mæste forbi, især over Froen og Jordene ere næsten bare end ogsaa her i
Ringeboe. Vi ere væl opskjørtet, da vores mæste Kjøring er over Isen og den er næsten
kassabel.- Hvorledes vi kommer udaf det ved jeg ikke.- Har Føret været fremkommelig,
maaske De har taget Dem en Kjøretur hid, da De formodentlig nu er færdig med Kjørselen.Tegn paa et frugtbart Aar viser sig her i Egnen af stor Betydenhed og isærdeleshed hos vore
Naboer. En Mands Kone fødte Tvillinger (2 Pigebørn) og en anden Mands Koe ligeledes 2
Kokalver. Mon dette ei maa føre et frugtbart Aar i sit Skjød.- Vi ere samtlige friske og det
samme vil jeg haabe er Tilfeldet hos Eder og hilses De med Familie fra os alle her ved Deres
hengivne
J. Elstad
PS: Indlagde Seddel til Karen bedes Godhedsfuld afleveret.
Hvordant traver Hingsten? Han har vel allerede kommet sig betydelig.
Sr. Christian Lundgaard
1846-3/5
Kjære Svigerfader!
Vores sidste Samtale gjør det nødvendigt strax at gribe til Pennen, for at meddele de
Hindringer og mulig uopserveerte Feil om Bestemmelserne.- Bryllupet blev paa en maade
bestemt til Ugen efter Pindse, da nye Maaned efter vores Formening skulde indtræffe, men
heri troer jeg vi har begaaed en Bombert, da det nettop er det modsatte vi faaer da.- Vi faaer
vel ikke Nye førend Dagen før Stefansdag, og hviis dette var nødvendigt, fik man formentlig
udsette til den Tid.- En anden Hindring er ogsaa indtraat nemlig: Tinget er berammet til
afholdelse Fredagen den 12te og Løverdagen den 13de Juni altsaa den før paatalte
Bryllopsuge. Auksionen her er efter vores Bestemmelse paatenkt 3die eller 4de Pindsedag for
at kunde faa det ene ordnet efter det andet.Skulde Bryllopet udsættes til ved Santehanestider, da bliver jeg maaske nødt til at tage
Huusholdningen før, imidlertid maae jeg før have til Sæters, det vil sige hviis Sneen gaar af.Det overlades til Eder foresten at bestemme hvad Tid Eder finder det mæst beqvemt, samt
om Nye er nødvendigt.- I afvigte Torsdag begynte vi at pløye og Fredag saaede jeg mine
Vikker hvormed jeg troer at være hældig, da om Natten kom dygtig Snee, hvilket regnes som
Gjødsel.- Sneen ligger endnu saa ingen Udsigter er til at fortsætte med Ploven i morgen, da
Veiret er mindre end godt. - Nærmere Underetning om Auksionen skal avholdes. - Ole og
Andreas fortsætter Turen nordover og ventes tilbage om 14de Dage. Alt er her vel og hilser Eder Samtlige fra os Alle her ved din stedse hængivne og tilkommende
Svigersøn
J. Elstad
Elstad 3die Maii 1846
P.S. Indlagde Seddel til Karen bedes godhedsfuld afleveret. - Elstrand forlangte 2 Spd og
derved var jeg bæst tjent
Innlagt kvittering:
No 12
Christian Lundgaard ved
J. Elstad kjøbt ved Auksjon
Elstad 1846
1 Koe 13 Rd 4 o 23 Sh
1 Do 14 Rd
2 Sh
28 Rd
1 sh
Omkost a 12 sh pr Rgd
2rd 4 o
Betalt S. Fougner
= 30rd 4 o
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1846-3/6
Høistærede!
Du var Vidne til hvad Klokkeslet vi reiste fra dit Hjæm og efter at have været oppe paa
Glømmen spist Middag og drukket kaffe, samt, atter kaffe paa Opsahl, kom vi vel Hjem kl
omtrent 10 igaar aften, hvor vi fant alt i sit gamle vel. I dag har vi udtaget mine Kjøer og har jeg vist Karen omkring i mine, for det mæste tomme
Huuse, hvilket inderlig glæder mig at hun enda ei har vist mig sure Miner, men tværtimod
overbar de Mangler hun har truffet, ligesom hun er overbevist om at jeg har gjort efter
bedste Evne. Hingsten har allerede gjort sine Sager godt idag og troer jeg han befinder sig vel efter Timen.
- Fru Opsahl kan jeg hilse paa at alt var vel og vænter Dem hid i morgen. - Skulde vi faa
overtalt Karen til at blive over Thinget skal Du derom samme blive underrettet. - Da Karen
heller intet særdeles har at erindre hilses Eder Samtlige fra Karen og mig, samt tillige fra
Øvrige ved din
J. Elstad
Elstad, 3die Mai Juni 1846

1846-23/6
Velædle
Hr Chr. Lundgaard!
For Deres og Kones særdeles venskabelige Indbydelse til deres Datters og min Kjære
Jørgen Elstads Bryllup, takkes paa det venskabeligste. Naar ei flere sammenstødende
Omstendig-heder, og den vigtigste, at jeg om faae Dage skal foretage en Reise til
Ullensager, til min Svoger Præsten Hartmand, og videre til Christiania, i for mig, ej
uvigtige Anliggender, havde indtruffet; havde jeg sandelig og ville nydt godt deraf.
Min Søn Simon har derimod ikke været at tilbageholde fra at benytte sig af deres og
Kones venlige Indbydelse og han overbringer saaledes nærværende Linier.
De bedste Ønsker om glade Dage og varigt Hæld, i den indtrædende nye Stilling, for
deres gode Datter og hendes hæderlige og brave Brudgom, fremsendes, i det jeg
tegner mig som deres alles forbundne og venskabeligst hengivne Ven.
Forkaldsrud 23de Juni 1846.
Fougner
1846-16/7
Gode Svigerfader!
Med Wedumfolkene som nu er her kan jeg ei undlade at berette vort Befindende i den
endnu Tid værende strænge Tørke. Vi har fremdeles siden Du var her forsat med Slaatten og
er efter den lille Hjelp jeg har haft til den Tid, godt paa Veien kommen og agter fremdeles at
vedblive saalænge Veiret er uforanderligt.
I denne Uge har jeg blodt haft 7 Karle, men da Veiret stedse er gunstigt udrettes noget for
Dagen alligevel. I Aften ventes Thing Øvrigheden og Natten til Søndag skal Stiftamtmand
Arentz ligge her med 10 Pærsoner, saaledes nok at bestille for Konen saa hun ei kommer til
at savne Hjemmet. Karen beder om at Johanne vil være saa snild at kjøbe for hænde en Bmp
blegt Garn til Lagener hvortil sændes indsluttet 2 Spd., samt om hun til Slutning vil besørge
det vævet skal det kostende senere blive betalt.
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For denne Uleilighed, saavel som hafte Udlæg om saadant udfordres faar hun selv godtgjøre
Johanne for, da jeg ei vil staa i nogen Regning, men derimod saameget som muligt see at
hjelpe hende med at faa dem opslidt.
Vi har nu endelig faaet nye Postvogne og de som er ret pene om de blodt vilde svare til
Hænsigten. - Hvordant kom du Hjem? formeentlig tidsnok. Fra Opsahl har vi intet hørt.
Tak for din korte Nærværelse her og haaber jeg du en anden Gang gjør det længere, samt
heller ikke opsætter forlænge hermed. Du med Familien hilses med Agtelse fra mig og Kone.
Din hængivne Svigersøn
Elstad 16de Juli 1846
J. Elstad
1846-4/8
Høistærede!
Den strenge vedvarende Heede gjør Een næsten ud af Humør saa man er aldeles uskikket til
nogensom helst Foretagende; idag vil jeg alligevel nedskrive nærværende Linier, for at Eder
kan erfare hvorledes vi befinder os. - Min Kone er idag noget skranten, men haaber snart at
hun maatte blive rask, da Sygdommen er som gammel bekjent vil jeg haabe den ei er
betænkelig. - Den 3die Dennes begynder jeg at skjære Rug og i morgen begynder med Byget.
- Jeg har nu slaat af Agerjordet og i Øverlien og denne Uge har jeg 15 Mand paa Øen og da
Veiret er stedse gunstigt for Høaanden vil vist det mæste der blive færdigt til Hælgen. Idag har Torden slaaet Ild i Johannes Høgstads betydelige Skoug og seer vi at Røgen stærkt
formerer sig, hvilket er Spor til hurtig fremgang med Ilden.
Her er mere end nok at bestille med Reisende og andre huslige Forretninger saa jeg næppe
troer at Karen har Tid til at tænke paa Lundgaard. Inat væntes ogsaa 3 Pærsoner til
Natteqvarter, som har bestilt færsk Fisk og nye Poteter, hvilket passer os, da jeg igaaraften
var saa heldig at faa dygtig Fisk med Noten. - Tre Landskapsmalere har vi haft i 9 Døgn. Nu har vi da endelig været i Sæhteren og fant min Karen der alt vel. - Jeg længter stærkt efter
at kunde blive saavidt færdige meed Aanden at vi kunde have den Fornøielse at besøge det
kjære Lundgaard. - Kjære hviis nogen af Eder har Tid saa besøg os snart, hvilket maaske
kunde lade sig gjøre mellem Aandene. Kommer Du til Stafsmarkedet? Jeg reiser did for at
bytte Hæster. Moder er endnu meget daarlig saa gud ved om hun snart vil blive rask. Bestemoder er endnu
ikke kommen til os. - Fra Opsahl kan jeg hilse. Jeg talte med Eielsen i forige Uge. Alt var den
gang vel. Copist Broches Hæst er sændt mig til Havning og faaer vi maaske beflitte os paa at skaffe
ham en bedre Hæst. Du med Familie hilses med Agtelse fra mig og Kone.
Elstad, 4de Agst 1846
Din hængivne
J. Elstad
P. S. Min Karen vænter stærkt paa Tøier[?] og beder hun om at Johanne maatte komme her
om hun nogen Tid dertil maatte have, som sagt Skyds skal møde herfra efter Ordre.
D. S.
1846-31/8
Høistærede!
Johanne fulgte mig hertil ved min Hjemkomst fra Stafsmarkedet Tirsdag og har været her til
igaar saa min Karen fulgte hænde did igaar og kom igjen sent om Aftenen. -Alt saavel paa
Opsahl som her er vel. - Jeg kjøbte en Hæst paa Markedet, som Du af Ole formodentlig
allerede har hørt og byttede bort min gamle Posthæst i en gul Hoppe 4 Aar gl.
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I morgen Middag haaber jeg at blive færdig med Indkjørselen af Byg og Havre saa jeg blodt
faaer igjen Erter og Hamp. - I næste Uge om Gud vil haaber jeg at fru Lundgaard tilligemed
Karen som ogsaa vil være med.
Skulde vore Landskabsmalere som nu er i vente komme i disse Dager, er det muligt det for
Deres Skyld maa blive udsat da disse agter sig til at blive for en Tid. Formedelst knap Tid
slutter disse Linier i det jeg beder at hilse paa Hammerseng, Fliflet og Andre som spørger
efter os og vær Du med Familie hilset fra os, Opsahl og Johanne ved din stedse hængivne
Svigersøn
Elstad, 31te August 1846
J. Elstad
1846-22/9
Opsahl, 22. Septbr 1846
Kjære Svigerfader!
Allerede igaar med Posten, var jeg ifærd med at tilskrive Dig, hvori jeg berettede om Olines'
Barselsnød, men da jeg ei kunde medele nogen sikker Underretning om Udfaldet ansaa jeg
det som rettest at udeblive dermed for ei at forskrække Eder. - Hun er nu vel overstaaet og
har faaet en stor Søn, hvilket foraarsagede at jeg ved min Hidkomst idag, tog min H? i beste
Forvaring. - Eielsen skriver selv og derfor bedre berætter det hele. - Min Kone kom her igaar
saa hun var nærværende ved Fødselen og jeg kom her idag for at medtage hænde Hjem. Jeg har begynt med at optage Potteter, men kun lidet paa Veien kommen, dog haaber jeg
snart at kunde blive færdig dermed. Broches Hæst er nu Hjemkommen, om Du kunde træffe
Nogen som vilde tage den med, beviser Du mig en Tjeneste, da jeg næppe troer det bliver
godt herfra at faa den sændt. Paa Hjemturen sidst besøgte vi Jevne og efter at have opholdt os der et par Timer ankom vi
til Glømmen omtrent kl 10 om Aften. Derfra tog vi ud kl 11 om Morgenen, spiste Middag,
drak Kaffe paa Opsahl og derefter spores Hjem. - Min og Kones forbintligste Tak for Sidste
aflagte saavel for Dig og Familie som Fliflet og Vedum, Eielsen uforglemt, og hilses Du med
ærede Familie fra os, tilligemed Envær som vil hilses
ved din hængivne Svigersøn
J. Elstad
P. S. Naar Nogen af Eder har Tid saa vær saa snild at besøge os, overbevist om at være
hjertens velkomne. En lykkelig Lagesildsfangst tilønskes Dig
Din J. Elstad
1846-27/9
Høistærede.
Ved at aflægge min mest forbindtligste Tak for sidste Gang nytte Godhed i den lange Tid jeg
var i Deres ærede Huus til Dem og ærede Familie, den jeg ikke paa nogen Maade seer mig
istand til nogenlunde at kunne gjengjelde, beder jeg ogsaa om Tilgivelse for det Bryderie og
Uleilighed jeg volder Dem efter nærværende Brev.
I afdøde Kjøbmand Nielsens Boe bliver solgt en Mængde Fordringer formentlig for godt Kjøb
og jeg troer mod Contanter. I ethvert Tilfælde bliver det sikkerlig godt Kjøb paa disse og jeg
kan ikke nægte for at jeg skulde have inderlig Lyst til at kjøbe disse. Desuden er jeg nu overdraget en heel Mængde Incassationer, som jeg kunde haabe at drive med taalelig Fordeel,
naar et tilstrækkerligt Fond til Indrivelsesomkostninger og Forskud kunde tilveiebringes. Men
uden Penger er det ligesaa forgjeves at tænke sig til nogen Fortjeneste i denne som nogen
anden Retning og enhver saaledes anlagt Plan vil saaledes paa den vanskelige Klippe
– Pænge – strande.
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Af flere har jeg hørt at den gamle Kone paa Vedum redder slige Personer med Pænge, naar
hun har Sikkerhed; men da hun ligesaalidt kjender mig som jeg hende, er det ogsaa al
Formodning om at en Begjæring af mig om at laane Pænger af hende vilde være forgjæves.
Jeg har derimod tængt at hun maaske med Deres gode Mellemvirkning kunde maaske
bevæges til at laane mig 100 Spd og har jeg derfor udstedt en Sikkerhed som jeg kan byde til
Dem eller til Ihendehaveren af Samme. Vilde hun ikke antage Denne for god, er det min
inderlige Bøn til Dem om De vilde gaae ind som Caution for mig for Laanesummen, mod til
Sikkerhed for Dem selv at tage indlagte Skadesløsbrev, og jeg vil med Guds Magt haabe, at
Deres hermed udviste Godhed og Beredvillighed til at hjælpe en Mand til Fortjeneste, ikke
nogensinde skal lide til Opoffrelse fra Deres Side, samt at Deres Tiltroe ikke skal blive skuffet.
Laanet ønskede jeg helst at kunne faae tilbagebetalt saaledes at 25 Sp avlagdes til
førstkommende Nytaar, 25 Dec til paafølgende 14 April, 25 Sp til næste 14 October og
Ræsten til næste Nytaar, foruden Renter af Capitalen til enhvær Tid, og jeg skal give Dem mit
Æresord paa at ethvert Afdrag skal blive promte betalt, samt De ingen Uleilighed skal faae i
denne Henseende.
Vel veed jeg at De nyelig dyrt har kommet til at angre en lignende Caution, nemlig til
Landgraff, og der kan nok være Betænkeligheder for Dem at indgaae for mig, der for Tiden
eier Lidet eller Intet; men jeg haaber ogsaa, at De ikke tiltroer mig den Nederdræktighed at
jeg vilde belønne en Velgjerning med Utak.
Dersom den gamle Kone paa Vedum vilde laane mig Summen paa indlagte Document, saae
jeg helst dette, og ved Gud hun skal ikke blive bedragen og da slap jeg rigtignok en
Forbindtlighed, som tillagt alle andre jeg ikke nogensinde formaaer at gjengjælde.
Jeg ønskede meget at kunne faae en 30 Spd 40 Spd med Budet, om ikke den hele Laanesum,
da jeg veed med Bestemthed at jeg i morgen kunde gjøre en meget god Afaire og jeg er nu
for Tiden ikke i Besiddelse af mere end 20 Spd. Kunde De skaffe mig dette Beløb med Budet
gjorde De mig en sand Tjeneste, og da kunde vi jo forøvrigt faae snakke med hinanden, naar
jeg kommer paa Thinget paa Jørstad den 6te October, men hvis det var muligt ønskede jeg
dog den hele Laanesum med Overbringeren.
Jeg beder Dem meget om Tilgivelse for denne min Anmodning, som alene det Haab at kunne
komme i en Virksomhed, der med Tiden kunde sætte mig i en taalelig uafhængig Stilling i
Livet, alene har formaaet mig til at fremsætte.
Som Nyheder meddeles, at C. Andersen nyelig har mistet 156 Tønder Salt; dermed at Baaden,
som røg tilbage i Mindestrygen splintredre og hele Ladningen forliste. Sandelig et stort Tab.
Idet jeg i ethvært Tilfælde tør udbede mig Deres Svar og om muligt endeel Penger med
Budet, hilses De med ærede Familie fra
Deres mæst forbundne og hengivne
Lillehammer, den 27 September 1846
Edv. Elstad

Jeg er nu taalelig frisk. Igaar vandrede jeg til Berg i Uggedalen til Forhør over Dødsmaaden til
Johannes Berg og kom først tilbage seent i Gaaraftes. Sandelig vaad som en Krage. Idag
kommer jeg nok ikke af Contoiret.
Den Samme
1846-8/10
Kjære Svigerfader!
Jeg bruger herved Frihed vedlagt at tilsænde et Brev til Indkassator Fliflet med 26 Spd, hvoraf
16 Spd gaar i Afdrag paa min Gjæld paa Onsum og de øvrige 10 Spd ligeledes for Eielsen. - I
ommelte Skrivelse har jeg søgt om Hendstand paa de resterende 12 Spd til henimod Juel, da
jeg for nærværende har andet brug for Penger, men skulde Ansøgningen ei indvilges, da er
jeg gudskelov saa god at Afgjørelse strax kan finde Steed. Jeg staar i haard acord med Rønnog
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Vestad om en 4 Aars Oxe (gjelding) og en Gjeldkoe, hvorfor hun har forlangt 24 Spd og jeg
har budet 23. Oxen holder 10 1/2 Korter og Koen 9 1/2 Korter. Hvad synes Du herom? Jeg er
nu paa Opsahl og da Johanne agter at reise hjem i morgen er det for mig ei nødvendigt at
tilføie noget om Tilstanden. Her er alt vel. Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine ved
din hængivne
J. Elstad
Opsahl, 8de Octbr. 1846
1846-14/10
Kjære Svigerfader!
Moster Steig kom her i gaaraftes for at see til os og da foreslog jeg strax, at hun og Karen
skulde reise til Opsahl, hvilket uden Ophold blev udført. - Dem er endnu ei tilbagekommet,
men ventes vært Øieblik, og saasnart dem er ankommet skal Paategning blive tilført for at Du
da kan vide hvordant det staar til med Oline. Sidst jeg hørte derfra var det omtrent med det
samme. Med Broches Hæst modtog jeg intet Bidsel, hvilket jeg ved Afsændelsen glemte at
underrette Dig Om. - Igaar modtog jeg et Brev fra Ole Formoe hvori han har kjøbt en gl
Hoppe omtrent 10 Korter høie og af god Rase samt feilfri, hvilken han agtede at sænde mig til
Alings-Hoppe. - Jeg solgte derfor strax en af mine andre Hopper og tilstaar Ole Formoe om at
han uden videre vilde afhænde Hoppen for min Regning, da jeg havde Lyst til at faa et
fuld[tekst borte] - Prisen kunde jeg tillige selv bestemme. Du kommer vel snart hid, hvortil du
inderligen ventes baade af mig og Kone. Omtrent kl 5 i aften kom min Kone og Anne Steig
tilbagefra Opsahl og da befantes Oline lidt bedre saa Karen nu havde et bedre Haab. Hun
havde lyst paa Mad og var serdeles tilfreds med disse Koners Ankomst, saavel som Moder var
inderlig fornøiet med at see sin Søster og Datter i den bedrøvelige Stilling hun var bragt. –
I morgen har vi her Mandskabstagning. - Alt vel og hilses Du og Dine fra os alle her, men især
fra mig og Kone.
Elstad, 14de Octbr
Din hængivne J. Elstad
1846-30/11
Høistærede!
I Anledning Deres ærede Skrivelse af Dags Dato, giver jeg mig den Fornøielse at tilbgemelde,
at der vist ikke er noget i Veien for at De kan faae det omskrevne Thungsvidne om Morgen
paa Onsdag.
Nærmere Beskeed skal De forresten faae i Morgen, da jeg skal til Commmisionen, og jeg
troer da at jeg tager mig den Frihed at hilse pa Dem og Familie.
Med Hilsen til Dem og ærede Familie forbliver jeg

Lill: den 30 November 1846

Deres stedse forbundne og hengivne
Edv. Elstad

____________________________________________________________________________
1846- 19/12
Kjære Svigerfar!
Dit meget kjærkomne hviis Dato jeg for Nærværende ei husker modtaget, og er det deri
Forlangte paa det bæste udført med Hindrum, men derfor ei noget Resultat, uagtet jeg
purrede ham en heel Dag om en Erkjendelse fra ham, fik jeg ei andet en gode Løfter og
inderlig det sidste, han vil komme til mig under Sagen med Simon Vedum, hvilket heller ikke
gik i Opfyldelse. - Det vil derfor vist blive det bæste Du kommer her i Juulen, skal jeg tage en
Hæst og gjøre Følge med Dig til Hindrum og som helst burde skee saa betimmelig at
Tingturen i nordre Gulbrandsdalen kunde hindre os, dog var lidt mere Sne nødvendigt. I
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denne Maaned har jeg udstaaet 2de haarde Prøver, nemlig betalt Skat og leveret dette Aars
Føderaad. - Fader har nu solgt sin Hæst for 80 Spd. - Mine Folk er nu i Sælstenen og kjører
Vee og væntes Hjem i aften. - Inat har vi slagtet 3 Sviin som gudskelov var nogenlunde. Det
4de har vi tilbage til over Juul. Vi har tillige for vel 8te Dage siden faaet igjen en Koe, men da
min Kone i dag bestemte at Kalven maatte leve, bliver vel ingen Mælk at regne paa. - Du
hørrer derfor vi har Mad og Du beviser sandelig en Fornøielse om Du og dine vil besøge os i
Juulen. Ovenbeviste om at være hjærtens velkomne paa det tarvelige Omstændighederne
have at byde.
En streng Kulde hersker den hele Tid saa liden Udsigt er til et bedre Føre. En glædelig Juul
tilønskes Eder alle og hilses Du og Dine fra os alle og især fra Karen og mig
.

Elstad, 19de Debr. 1846

Din stedse hængivne og
mæst forbundne
J. Elstad

1847-31/1
Kjære Svigerfader!
Min og Kones forbintligste Tak for sidste nytte Godhed i deres Huus, fremføres herved og
kom vi vel Hjem same Aften som vi forlot Lundgaard kl. 8. - Ved at aabne Posten same
Aftenen kl. 10, gjorde jeg en Paategning paa et Brev til Tøsti, hvorved jeg bad hilse alle hos
Eder. - Alt var vel hjemme ved Ankomsten og omenskjønt baade min kone og jeg var lidt
upaslige efter Reisen, ere vi nu gudske Tak vel ind i det daglige igjen.
Eielsen laa her Natten til Fredags og om Morgenen kjøbte en liden brun Hæst af A. Fræng,
omtrent 8 1/2 Korter høie. Han bad mig paa dine Vegne at være med ved Afslutningen af
Handelen, men jeg frasagde mig alt muligt i saa Hænseende. Fader reiste i Fredags til
Glømmen for at møde Harildstad og venter vi ham i dag her til Middags. - Naar kommer Du
her for at reise til Harildstad? formodentlig med første. - Hils saa flittig hos Tøsti og paa Fliflet
og sig Tak for sidst. Igaar havde jeg af Loven 12 Tønder Byg. Vi har nu begynt med
Steenkjøringen og haaber snart at blive færdige dermed. Ved min Hjemkomst modtog jeg
Brev fra A. Mæhlum, hvori han beretter at have afsent 2de Plougplader og behørig Jern til
mig; saaledes faaer jeg flere end jeg virkelig var i Tanker om, men bedre formeget end for
lidet. - Du og Dine samt Tøstis og alle Du ved bør hilses, hilses med Agtelse fra alle her ved
din stedse hængivne og forbundne
J. Elstad
Simen beder at hilse og sige Tak for sidst.
Elstad, 31te Januar 1847
1847-3/2
Kjære Svigerfader!
Da vores Tjenestepige Kjersti skal vandre Didover i morgen, for at se om sine forlate Faaer,
kan jeg ei undlade at berette at vi alle her ere friske og vel. - John Harildstad reiste her igaar
og fortalte at din Bestemmelse var at komme her i Slutningen af denne Uge, for at gjøre en
Tur til Harildstad, hvortil Du af os er inderlig vælkommen. - Det bemærkes at Du ei til denne
Reise her tage Dig for svær Tid, da jeg haaber Du erindrer dit gode Løfte, med at takkes her
hos os, et Par Dage.
Jeg har nu haft Smed til at gjøre mig 4 nye Øxer og standset nogle gamle, saa nu er jeg
endelig godt forsynt af det Slags. - Naar Du kommer hid vil jeg faa Dig til at kjøbe mig noget
Jern paa Grundsæt, helst viis jeg kunde være saa hældig at faa solgt Dig en Hæst. John Frøsen har allerede været hos Fougner og Broch for at kjøbe Vestad, men har intet hørt
om Udfaldet, dog vides vist at ingen Handel blev af denne Gang. - Indlagde Seddel til Johane
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bedes leveret. - Sluttelig aflægges min og Kones bæste Hilsninger til Dig, Kone og Børn og vær
velkommen til din stedse hængivne Svigersøn.
Elstad 3dje Febr. 1847
J. Elstad
Vær saa god og hils hos Tøsti.
Innlagt ark:
At jeg er villig til at indgaae som Postkarl ved Poststationen Elstad i Ringeboe, med de
Forpligtelser som maatte blive mig paalagte, bevidnes herved.
Lundgaard i Faaberg den 12te Febr 1847
Ole Christiansen Lundgaard

1847-24/2
Kjære Svigerfader!
Pligt og Villie har vist været forlænge siden at tilskrive dig, men de mange Hindringer som har
været i veien har foraarsaget at det er bleven opsat til nu. Først kom Glømmefolkene tilbage
fra Froen og efter deres Afreise Opgaardsfolkene, der paa Grund af det stygge Veir blev
hindret fra at reise tilbage over Fjældet. - For din Nærværelse her aflægges min og Kones
forbindligste Tak og skal det være os kjært om Du og Dine atter i Vaar vilde forunde os et kort
Besøg, for saameget sikkrere grundfæste Familieforbindelsen. - Jeg har nu endelig taget den
omtalte Hæst i øiesyn, men om endskjønt jeg ei fant Hæsten uskikket blev vi ei forente om
Priisen, hvilket jeg nu er meget glad over at jeg ei kjøbte den, da jeg har hørt at Afsætningen
var meget sledt i Christiania, hvorom jeg igaar erholdt sidste Underretning. - Han er at faa for
95 Spd. - Eielsen har nu solgt sin lille Hæst til Broch for 39 Spd. Jeg har ikke hørt at Eielsen har
kjøbt flere Hæster og saaledes har han vel heller ikke noget at reise med, men han skal
desuagtet have bestemt sig til at reise til Grundsæt. Jeg antager at det vil være en Rafine at
stole paa Afsætningen paa Grundsæt, da fra Xtiania gik hjem saamange skikkede Hæster og
ei engang blev antagelige til Ridehæster, omendskjønt de holdt 10 Korter og feilfrie. - Den
brune Hæst, som blev solgt paa Vestad for 95 - blev solgt i Christiania for 75 Spd. Altsaa 20
Spd i Tab. Jens Vaalen skulde ingengang været buden meere end 85 for sin brune Hæst, kjøbt paa Loe
og deraf synes jeg man har et godt Exempel paa en slet Opfatning. Flere skulde virkelig have
solgt Hæster til Tab. - Igaar bortsatte jeg Anbudet paa af Høladen paa Øen paa egen Kost.
Idag væntes min Sildkjørrer Hjem og dersom Du ei er forsynt med Sild saa underet mig om
hvad Du vil give for Tønden kunde jeg muligens skaffe Dig en Tønde hviis Silden er god. - Hær
har jeg lov til at sælge den for 5 Spd 1p 12 s, altsaa kunde det gaa an at skaffe den til Faaberg
for 5 Spd 2p 12 s eller muligens billigere. - Nu er Kjørreren hjemkommen og har det gaaet
ham alt vel, samt Silden befindes at være særdeles god. - Eielsen laa her inat og er hans Reise
bestemt til Løverdag. Hos ham var alt vel. I morgen reiser jeg til Stav for at sænde min
Plougdonskab. Du med Kone samt Børn hilses med Agtelse fra din stedse hængivne Ven og
Svigersøn
J. Elstad
Elstad 24de Febr. 1847
1847-13/3
Kjære Svigerfader!
Jeg fik med Posten i dag tilbage mit Andragende om at faa Ole afgivet til Postkarl af den
Aarsag at Post-attest skulde vedlægges om hans Alder. Du anmodes om derfor strax at faa Præsteattest over hvad Tid han er fød og indlægge den i
indlagde Svar til Postcontoriet, samt derefter strax at bringe det til Lillehammers Postaabneri.
Det er bæst at lade Postaabneren forsegle Svaret. Det er tillige indlagt en Attest fra Ole over
at han er villig til at indgaae som Postkarl, som han tillige kunde avskrive egenhendig.
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Din med Agtel. hængivne
J. Elstad
Elstad 13 Marts 1847
1847-19/3
Kjære Svigerfader!
Med Harald Gustom som nu er her efter lidt Rug og Byg jeg solgte ham sidst han var her, kan
jeg ei forbigaae at berette at alt er vel, ligesom det skal være mig en sand glæde at høre det
same fra Eder. Jeg vil haabe mit Brev til Postcontoret allerede er afsendt i behørig Stand. - Jeg
har ventet Ole opover paa Faarehandel, men endnu ikke ankommet, formodentlig er han
frafalt at foretage denne Tur. Eielsen gjorde det godt med sine Hester paa Grundsæt og nu
troer jeg han speculerer i Gaardsalg til en Valdris. - Du og Øvrige hilses med Agtelse fra mig
og Kone.
Din stedse hængivne
Elstad 19/3 47
J. Elstad

1847-23/3
Sr. Chr Lundgaard, Faaberg
Med eget Bud
Høistærede Svigerfader!
Med glæde har jeg i dag modtaget din Skrivelse af 21de Dennes tilligemed 2 Læs, for hvilke
afsændes min og Kones forbintligste Taksigelse, især hvad Sængen anbelanger, da er den for
nærværende mæst passende, men om den ei med Tiden vil blive væl snæver; imidlertid vil vi
lade saadant gaae ubemærket til Tiden vil vise det. Ole og Iver har paatalt at drage Nordover i morgen og vil jeg haabe dem kommer tilbage hid
til Paaske og da tækkes her medens Hjelpen er.
Føret er her ventet forbi, og jeg har endnu betydelig tilbage med Kjørselen men det gaaer
umulig an at gjøre mere end man kan række. - I dag fik jeg Hjem mit sidste Foder fra
Øverlien, men endnu har jeg vel omtrent 100 Læs tilbage paa Øen foruden 6 Favne Skigard
og Vee. Hingsten skal blive tilsent med Ole og Iver.
Du, Moder og Børn samt Tøsti hilses med Agtelse fra os alle her ved din stedse hængivne og
forbundne
J. Elstad
Elstad, 23 Marts 1847
1847-21/4
Kjære Svigerfader!
Du venter maaske mig udover i disse Dage med Hingsten, men da jeg mærker at Vaaraanden
begynder at nærme sig er ingen Tid til at reise. Min Nabomand som i morgen reiser til
Hammer sænder disse Linier til Bronlaug, hvorfra jeg vil haabe Du faaer dem sændte.
Du vil maaske være saa snild med første at underrette mig om hvad Tid Du ønsker Hingsten
skal han uden Ophold blive Dig tilsændt. I denne Uge har jeg tænkt at lade min egen Hoppe
bedække som vel synes noget tidlig, men da jeg før har været udsat for at det er bleven for
seent, vil jeg denne Gang prøve det tidligt. - I morgen begynder jeg med Gjødselbredning og
nu holder jeg paa med Gjødselkjøring paa Nybrottet. De første 8te Dage i Plovaanden vænter
jeg mindst at kunde faa 6 Plover, saaledes er ei det Mindste genangse for mig at undvære
Hingsten.
Vi ere alle friske undtagen Bestemoder er lidt skranten og er flyttet ovenpaa, uden at hendes
daarlige Forfatning endnu er betænkelig. Vi vænter at see Eder her naar Vaaraanden er vell
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overstaaet, da vi imodsat Fald sikkerligen kommer til Lundgaard. Du tilligemed Moder og
Børn hilses med Agtelse fra mig og Kone, samt tiltænkte Børn.
Din stedse hængivne og mæst forbundne
Elstad, 25te April 1847
J. Elstad
1847-27/4
Da en sikker Leilighed med Edvard og Simon Fougner tilbyder sig, kan jeg ei forbigaa at
nedskrive disse Linier for at Eder kan faa høre vi ere alle friske og vel. Jeg venter hver Dag paa
et bedre Veir saa jeg kan faa begynde Vaaraanden hvortil jeg nu er promte færdig. Igaar lod
jeg min Hoppe bedække, saa Hingsten en af disse Dage skal blive dig tilsændt. – Kjære forsøg
alt muligt ved at faa af Edvard da det for ham vist er ingen Redning til noget fremtidigt godt.
Jeg tænker at begynde Vaaraanden med 5 Plouger og Harvhæste for første. – Vi har nu faaet
bakt 2 ½ Støe med Brød og Marit vedbliver fremdeles. Alt staar efter Omstendighederne –
mange Reisende gjør at vi ogsaa sanker Pænger nu i disse Dage, da Trondhjemmerne nu
kommer tilbage ifra Hamburg - -. Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.

Elstad 27. April 1847

Din mest hængivne og forbundne
J. Elstad

1847-29/4
Høistærede Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af 26de dennes haft den Fornøielse at imodtage og er det os kjært at
erfare at alt er vel hos Eder, hvilket Gode jeg tillige har den Glæde at tilbagemelde herfra,
med Undtagelse af at Bestemoder er noget skranten. – Iver kom her først i dag og har
allerede været ude en Tur paa Handel, men forgjæves. Hingsten har begynt saa smaat med
bedækningen, da Iver Glømmen har været her med en Hoppe. Du klager over at Du ei kan
skaffe mig Pænger nu for Tiden, hvilket er ganske unødvendigt for Nærværende, da det vilde
være langt behageligere for mig om jeg var istand til nogenlunde at hjelpe mig selv, desuden
er det vist lige saa godt som Pænger hvad jeg ellers har faaet, da det vist har kostet mig
Pænger, at tilveiebringe disse nødvændige Ting, hvormed Du har sat os i Virksomhed, for
Exempel Grønvarerne som jeg vil antage betydelig forbedrede vor Stilling, da vi maaske knapt
har forsynt os saa vel af det Slags, hviis vi ikke har bekommet det saa tidt. - Nok herom, naar
Enhvær er fornøiet i sit Kaar, glider en Dag efter den anden. – Paa Løverdag haaber jeg at
kunde begynde Vaaraanden, da vi nu gudsketak har har faaet baade Regn og Snee vil jeg
haabe Veiret bliver godt. – Vi mangler Staur til Folket og tillader jeg mi derfor at udbede mig
om Du vilde see at skaffe mig 20-30 Al. af det Slags og om muligt at faa det bragt til Hammer.
Leveret Postfører Lie paa en Fredags Eftermiddag kunde vi maaske faa det med ham. –
Pængerne skal efter opgivende strax vorde Dig tilstillet.
Kjære fortryd ei paa dette Bryderi da jeg til enhvær Tid vil være villig til Gjendtjeneste. – Jeg
vil haabe Iver bliver til Hælgen da det lader til at være for tidlig at paabegynde Sauflytningen.
– Du, Kone og Børn hilses med Agtelse fra mig og Kone som eders hængivne Børn.
Elstad 29de April 1847
J. Elstad
Efter at jeg har fuldskrevet disse Linier modtog jeg dit sidste Brev og erfarede til min store
Bedrøvelse dets Indhold. – Edvard er nu tilbagevist til Lillehammer og faar Du prøve at
erholde hans Ting. – 7 Spd skal han have til gode af Ole Stormorken i Qvam og nogle Daler af
en Mand paa Koloen. – Tag alt hvad du kan faa, da jeg ellers intet ved til Betryggelse. –
Modersarven har jeg forlænge siden udbetalt ham ved at indgaae for ham til Lensmand Staff.
Kjære prøv alt muligt og see at faa en anden der til Hjelp. –
Din stedse hengivne J. Elstad
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See at bringe ham atter i Tjeneste hos Lunde og faa advis paa hans Løn. – Har han reist til
Amerika skulde jeg været glad, for aldrig mere at see ham.

1847-10/5
Høistærede!
Simon kom igaar vel tilbage fra sin Sognereise og medbragte din kjærkomne Skrivelse, hvori
Du beretter at alt hos Eder er vel, hvilket Gode jeg har den Fornøielse at tilbagemelde herfra.
– I dag pløjer jeg af udenfor Gaarden, men har igjen noget usaaet, da det gode Regn hindrer
mig for at saae. Elven her nede er i disse Tider meget vidløftig, saa den flere Gange har været
paa Veien med at gjordt Skade men bleven reddet.
Sigri kom ogsaa hertil igaar. – Iver kom igjen tilbage og i morgen fortsætter Reisen, men er i
yderst Knibe, da han er allene med Driften hvilket er aldeles umulig. – Den 15de Juni har vi
Valg paa Valgmænder her i Præstegjældet. – Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
Din stedse hængivne
J. Elstad
Elstad, 10de Maii 1847
1847-2/6
Høistærede Svigerfader!
Med min Dræng som i morgen skal reise til Hammer for at hænte en Deel Varer til Tinges,
sænder jeg Dig min lille Vogn med vænligst Anmodning om Du vilde sørge for det
Nødvendige, med at faa gjort en nye Kasse paa den, saavel som i alle Dele at faa den
bekvæmt indrettet med et Sæde til 2 Mands Rum, som jeg før har bestilt og derefter at faa
den mahlet, da jeg ei ser saa nøie paa dets Kostende mod at faa den peen. – Jeg har bestilt 2
dobelte Vognfjæder af en Smed i Øyer til Benyttelse under Sædet, men skulde disse ei blive
at erholde, haaber jeg Du sørger for at faa den lagt paa Fjæder. Da det ei her er nogen
Vognfabrikant haaber jeg Du undskylder min Paatrengenhed og skal dets kostende efter
Regning blive Dig betalt, saave som jeg med Taknemlighed vil være villig til Gjendtjeneste.
-Det før anskrevne Sæde skulde benyttes til Vognen. – Det er for mig om at gjøre at kunde
faa den istand snarest mulig for at jeg og Kone kunde faa benytte den paa vor reise til
Faaberg. – Ligeledes tør jeg udbede mig om Du vilde laane min Dræng en Arbeidskjører
Hjem, som saa snart Leilighed gives skal blive tilbagesændt. – Hingsten begynder at væntes
hæntet af Flere og haaber jeg at Du nu er færdig dermed og isaa Fald, er vel Ole saa snild at
komme her med den. – Har nogen af Eder Tid saa vær saa god at besøge os og dersom min
Svigerinde Johanne vilde komme her for at hjælpe min Kone paa Tinget, var det for mig og
hænde en sand Tjeneste. Tinget er den 11te og 12te næstl. I dag har jeg sændt mine Hæster
til Fjælds da jeg vil haabe det i Sæhteren er god Havn. Det er i dag den sidste af Bakningen og
vi har rigtig faaet en god Slump Brød.
Eielsen har ogsaa paa det nærmeste gjordt sig færdig med Vaaraanden, da jeg fik mine Hæste
tilbage i Søndags. – Med Malningen er jeg ogsaa færdig. – Jeg har nu begynt med 2 Mand at
bryde Ager og vænter Een til som vil begynde. – Kjære sørg for min Vogn istandsettelse, da
jeg stunder paa Didreisen. – Vilde Ole komme her med Hingsten saa bed ham at han bliver
her til vi reiser Didover, hvilket vil skee over Tinget. – Igaar kjøbte jeg en færsk Røge Lax,
hvoraf jeg tager mig den Frihed at sænde Dig et Støkke med venligst Anmodning om ei at
forsmaa samme, samt ved Spisningen errindre dine Børn. – Du og Dine hilses med Agtelse fra
mig og Kone.
Din hængivne
Elstad 2den Juni 1847
J. Elstad
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1847-23/6
Høistærede!
Jeg har faaet mange Bud gjennem min Broder Jørgen fra Dem, og det kan ei forundre mig at
De er en Smule ængstelig.
Forskjellige Omstændigheder har imidlertid hindret mig fra at kunne afgjøre noget af min
Gjeld, og jeg haabede nu at dette snart vil kunne skee. Saalænge Lysgaard ikke driver paa
mig, har det jo slet ingen Fare, og dette troer jeg ei han saa snart gjør. Renterne bleve paa
Dagen betalte og da staaer det nu med Capitalen til 14de November dette Aar. Imidlertid skal
jeg ved Gud stræbe alt muligt for med det Første at kunne afgjøre endeel og jeg nærer ingen
Frygt for at Lysgaard strængerer mig over Evner; ligesom jeg og nærer det Haab til Deres
Høistærede, at De ikke er alt for bange, førend form(?) er for Døren. Smaae Ord kunde
lettelig falde og gjøre mig stor Fortred i min egen Familie. Jeg har allerede høstet adskilligt af
Deres Svigersøn og min Broder, der bedre husker det Nærværene end det Forbigagne!!! Nok
herom.
Ved en af disse Postdage skal De have nærmere Underretning fra mig, og som sagt, jeg
haaber da at kunne tilfredsstille Dem for største Delen.
Jeg er nu paa en Udpantningstur og har liden Tid til at skrive; heller ikke er jeg i det bedste
Lune. Med de hjerteligste Hilsener til Dem og ærede Familie tegner jeg mig med Agtelse
Den 23/6 47
Deres meget forbundne
Edv. Elstad
__________________________________________________________________________________
1847-15/7
Høistærede!
Din meget kjærkomne af 10de Dennes modtaget og er det os særdeles kjært at erfare at alt
hos Eder er i sit gamle Stell, hvilke Gode jeg har den fornøielse at tilbagemælde herfra. – Min
Kone er endnu fuldkommen rask, saa hun uagtet den trable Tid, med Tillavning til Tings,
saavel som den indfundne Høeaand, godt kan klare sig. - Den strænge Tørke sætter mig med
Andre i slet Humør og har den allerede anbragt en ikke ubetydelig Skade. – Paa Froen staaer
det vel endnu daarligere, saa Enkelte har begynt at slaa ned en Deel af sin Ager, uden den
mindste Mad er kommen i Straaet. – Gud ved hvad Ende det vil tage. - Engelandet er
derimod ikke saa ganske fortæret og er det for Høeindhøstningen et særdeles gunstigt Veir. –
Tinget er i morgen og paa Løverdag.
Lille Christian beder at hilse, han trives ganske godt og kan han trykt blive her til en sikker
Leilighed tilbyder sig. Vi har nu en Læctor Monrad, som er hidkommen for at besee sig, og vil
han herfra vænde tilbage til Christiania. Han har i dag haft en Dreng med paa en Fjældtind. – I
dag modtog jeg et Brev fra Chr. Dahl, hvori han tilbyder sig at tage Anpart med mig og
muligens Flere i dette nye Veianlæg her i Præstegiældet, imidlertid har jeg bedt Manden hid
naar Licitatonsforretningen skal holdes og vil jeg betænke mig paa Tilbudet. –
Du med Flere er velkommen hid naar Stavsmarkedet skal foregaae, og er det bestemt at jeg
venter Eder hid saa betimelig forud at Eder kan anvænde at Par Dage her og derefter at
bivaane Markedet. – Indlagde Brev til C. Dahl tør jeg bede Dig besørge. –
Du og dine hilses med Agtelse fra mig og Kone.
Din stedse hengivne
Elstad, 15. Juli 1847
J. Elstad
P. S. Har Johanne Tid, muligens hun vilde see hid i Løbet af denne Maaned. -

1847-5/8
Høistærede!
Til min og Eders store Glæde, har jeg herved den Fornøielse at berette min Kones lykkelige
Nedkomst med en velskabt Gudt, igaaraften til 6 1/4. – Moderen saavel som Barnet ere
gudsketak friske og vel, uagtet hun af og til havde ondt lidt over et Døgn. Omendskjønt hun
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er særdeles brav, skal den strængeste Forsigtighed blive avvændt, og vil jeg da haabe at
ingen Betænkelighed vil infinde sig. Jeg haaber derfor at Eder, saamange som Tid har, ser hid
og skulde Johanne have Tid til at komme her vil hun maaske kjøbe Vedebrød paa Hammer for
½ Spd. og tage med. –
Kjære lad Nogen komme hid. Jeg holder paa med Slaatten paa Øen, dog ikke med flere end
12 Mand, men, da Veiret er gunstigt, kan med disse ogsaa udrettes noget. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine. Din stedse hængivne
Elstad, 5te August 1847.
J. Elstad
Jeg tegner paa Barnets Bog ved Præstens Ankomst og du tilfører Klokkeslettet og Tilstanden.
J. E.
Kl. 3 kom Eielsen og Oline hid og kl 5 alt vel
1847-9/8
Kjære Svigerfader!
Min og Kones inderligste Tak fremsændes herved til eder, for at I var saa snilde at lade Nogen
see til os. – Karen er fremdeles i god Bedring saa jeg nu vil haabe at det ingen Fare mere er
paa færde og skal al mulig Forsigtighed blive andvændt. – Du vil undskylde at Ole blir her lidt
længere end han havde meent, da han og Simon igaar drog til Fjelds og kom igjen i dag. – Til
Erstatning for saa længe Stans fik dem see vores Hæste samt en Deel Reinsdyr og vil Ole
fortælle hvorledes din Hoppe saa ud. – Smaagutten er ogsaa rask, har god apitit og sover
godt, hvilket er et godt Tængn paa at han er frisk. –
Jeg haaber sikkert at see Dig her naar Stafsmrk. bliver og tag dig da ei for knap Tid, muligens
ogsaa Du og jeg kunde faa Lyst til at se til Seteren. Igaar kjøbte jeg en Hæst 4 Aar gl. omtrent
3 korter og 2 Tomer høy, rødblak, og foresten feilfri for 48 ½ Spd. Hvad synes Du herom?
Naar Du kommer saa tag ogsaa Moder med hid. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra os Alle her ved din stedse hængivne
Elstad 9de August 1847
J. Elstad
P. S. Jeg skar i aften udenfor Gaarden og i morgen haaber jeg at blive færdig med Slaaten paa
Øen og til Helgen i Øver-Lien. Derefter har jeg igjen 2 Sæterløkker og en liden Vold neden for
Gaarden. –
Din J. Elstad
1847-12/8
Høistærede!
Min Kone er fremdeles i god Bedring med Undtagelse af at hun lider svært i den ene Pappe,
da hun er næsten Hudflægt over Vorten, men jeg troer ingen Betænkelighed er om
Brystbyrde eller noget saadant. Det er i dag den 9de Dagen efter Forløsningen og naar alt er
vel nu, har jeg efter Doctorens Paastand det bæste Haab, om ei at sige ganske sikker for min
Kones Helbred.
Jeg har slaaet af paa Øen, men har tilbage lidt Haae, men i dag tegner det sig til Høeaand.
I Øverlien er jeg ogsaa færdig med Slaatten, men mangler godt Veir. – Igaar var jeg i
Auctionen paa Kaus, men det blev kunn Skaab solgt der, da de beste Sager, saavel som
Kreaturene ere tilbage til i dag.
Du og Dine hilses med Agtelse fra mig, Kone og Johanne, samt den Lille, der endnu ei har
faaet Navn, ved din stedse hængivne
Elstad, 12 August 1847.
J. Elstad
P.S. Gutten har jeg tengt skulde kaldes Ole Christian Nøiberg. Hvad synes Du herom? Alle
Bæstefedrene er derved opkaldte paa engang.
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1847-15/8
Kjære Svigerfader!
Omendskjønt jeg sikkert antager Du nu er paa Stavsmarkedet, vil jeg ei undlade at berette
min kones fremdeles velbefindende. Hun har af og til været oppe og gaaer hurtig fremad
med Forbedringen, men lider noget af sine daarlige Bryst. - Jeg troer neppe hun bliver tjenlig
til at patte, da hun plages af de saakalte Hulvorter. - Gutten er ogsaa frisk, voxer og trives
godt, men har endnu intet Navn faaet. Vi har saa smaat tengt at opkalde alle hans 3
Bæstefædre paa engang, men nogen sikker Bestemmelse er ei foregaaet. - Ere Du paa Stav
saa haaber jeg at see dig her, hvortil Du med Følge er meget velkommen. - Om kort Tid
haaber jeg at være færdig baade med Slaatten og Skuren, saa jeg snart skal faae en Fritime. Alt vel inden Bords og vær Du med Familie hilset fra os alle her ved din stedse hengivne og
forbundne
Elstad, 15. August 1847
J. Elstad
1847-26/8
Kjære Fader!
Dette Øieblik har bragt mig flere ganger til at tænke paa Dig, efter som vi havde os en deilig
gul Ertekol til Middags, hvortil jeg ogsaa havde ønsket din Nærværelse. Jeg vil derfor ei lade
Tanken gaa ubenyttet, jeg vil i dag paabegynde en Skrivelse, som jeg i morgen agter at
fuldføre. Paa Mandag byttet jeg væk min gamleste Posthæst til en Reisende fra Trondhjem, i en stor
brun Hæst omtrent 9 a 10 Aar gl. men maver og sønderbrudt, og tegner sig til en særdeles
dynabel Arbeidshæst. - Formedelst denne Handel blev jeg i Forlegenhed for en Hæst, som jeg
igaar var afsted og kjøbte. - Du skal see jeg nu har besat mit Antal med dygtige om ei at sige
udmærkede Arbeidshæste, saa jeg nu kan for det Slags udrette hvad jeg finder fornødent.
-Korn udenfor Gaarden har jeg faaet indkjørt, men faaer ikke Hæsten Hjem til Resten før
næste Søndag. - Inat var det meget kaldt, saa Potetesgræsset paa engelte Steder har taget
Skade, dog ubetydeligt. Min Kone er fremdeles i Bedring, men er lidet Haab om at hun
nogensinde kan patte. Hun er meget engstelig derfor, men jeg trøster hende dermed at hun
næste Gang kan blive bedre. - Gutten trives ogsaa godt, er frisk, men voxer smaat. Fra Eielsen har jeg intet hørt siden han var paa Stavsmarkedet, uagtet jeg har tilskrevet ham
flere Gange. - Nu nok for i dag og i morgen noget Mere. Kl 3 1/4 Efter den følgende Dag er alt vel. - Kapitain Finne og Leutnant Brun er her for at
undersøge hvorvidt det vil lade sig gjøre stenges hele Søkysten her, at faa Veien anlagt ved
Strandkandten og skulde det blive af vil et Dampskib være unødvendigt. - Posten kommer og
hilses Du og Øvrige fra os alle. Din hengivne
Elstad 26de August 1847
J. Elstad
1847-27/8
Høistærede Svigerforældre!
Atter tager jeg mig den Frihed at tilskrive Dig nogle Ord, dels for at berette vordt Befindende,
hvilke er som sedvanlig godt, og dels for at faa Dig eller Moder til for os, at udføre en
Komision.
Da min Kone formeentlig ei vil komme til at patte, finder vi det høyst nødvendigt at forskaffe
os et aldrende Fruentimmer som forstaaer at passe et lidet Barn, hvilket saameget mere er
vanskeligt med et, saa lidet Barn. - Jeg tillader mig derfor at udbede mig om Eder ved Nogen
der, som kunde være skikket til Barnepige og derefter efterhører om hun var at faae strax,
Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.

side 15

A-01151 Jørstad nordre
vilde jeg ei knibe formeget med Betalingen, naar hun var duelig i sit Fag. - Vi ønskede hende
snarest mulig og haaber jeg at Moder er bekjendt med Een dertil skikket. Jeg staaer endnu i same Stilling som i sidste Brev med Aanden. Skulde nogen Leilighed indtræffe, da vær saa snild sænd os den Svamp Johannes har kiøbt til
os. - Du og dine hilses med Agtelse fra os alle her ved din stedse hængivne og mæst
forbundne
Elstad, 27de August 1847
J. Elstad
P.S. Efterat jeg havde nedskrevet disse Linier vilde Du før Du afsente nogen Barnepige, først
underrette mig derom, da vi muligens kunde faa en Saadan her. - Karen vilde helst have
Nogen her dersom Nogen var at faa og derfor var det bæst derom at afgive nærmere
Underretning. Alt væl inden Bords og det skulde glæde mig at see Dig her med Første. Din med Agtelse mæst forbundne
J. Elstad
E:S. Endnu efter at jeg har skrevet den sidste Paategning, har min Kone og Johanne fundet op
en nye Maade at opstude Gutten, som er ret fortreffelig, hvilket har givet os alle friskt Mod. Min Kone ønsker at faa beholde Johanne en Stund dersom det er muligt for Moder at
undvære hænde. Din stedse hængivne Svigersøn
J. Elstad
Hils Christian fra Iver

1847-2/9
Høistærede Svigerforældre!
Dit meget kjærkomne af 27de f.M. rigtig modtaget og er det os kjært at erfare, at alt hos Eder
er vel, med Undtagelse af Faster Christense, som formentlig snart vil gaa over. - Min Fornøielse er ogsaa at berette at alt hos os er som sedvanligt i sit Velbefindende og er Karen
saavel som Smaagutten i Fremadskridende til det bedre. - Jeg er nu færdig med
Indhøstningen men Undtagelse af at jeg nogle faa Læs Høye udestaaende, samt nogle faa
Herser Rug og Hamp. Forresten er alt godt Indbjerget. Af alt dette er det verst med Rugen,
men da jeg har faaet ind omtrent det halve af den faaer jeg finde mig deri. I næste Uge har jeg tengt saa smaadt paa at tage mig en Tur til Faaberg og med det samme at
besøgt det kjære Lundgaard, men da Tiden for mig er uvis, tør jeg ei lade det være bestemt.
Vi skulde vel om en Tid have et lidet Barsel, til hvilken Høitidelighed jeg vil haabe at see Dig
med Flere hos os og skal Tiden ved min Ankomst blive Eder nærmere bekjændt. Eielsen med Kone og Søn var her i Søndags og fortalte han at have igjen uslaaet op i Dalen,
men derimod har faaet ind Loen. Johanne begynder nok saa smaat at længtes Hjem, men vi
har gjordt formelig Beslag paa hænde til Barselet er over. - Fra Harildstad har jeg faaet Brev
nylig hvor alt er godt. - Har du Lyst til at besee Nikkelværkets Anlæg, saa bestem Dig derpaa
til du kommer til Barsels skal jeg med Flere som ogsaa har [tengt?] os did være Dig
Følgeagtig. Min Kone sidter nu og tusker med sin lille Søn og er særdeles glad ved at have faaet noget at
bestille. - Du og Kone samt Børn hilses med Agtelse fra os alle her, saavelsom Johanne beder
at hilse Ragnhild Kongsvold ved din stedse hængivne og meget forbundne
Elstad, 2den Septbr. 1847
J. Elstad
P. S. Gutten har nu begynt at patte Flasken godt, saa jeg er særdeles tilfreds med hans
Fremgang. - Nu suger det godt og tegner sig til at blive langvarigt. - I dag var vi budne til
Sælskabs hos Sr. Broch, men formentlig bliver det kun jeg herfra Huuset som kommer til at
have den Ære. - Din med megen Agtelse lille Gjæstgiver
J. Elstad
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1847-10/10
Høistærede!
Da min Landskabsmaler Bagge i morgen agter sig til at reise herfra, vil jeg benytte Leiligheden
for at berette Eder at alt her er vel. Lille Gutten har været lidt upasselig af en daarlig Mave,
men nu gudsketak til Bedring. - Paa omtrent et Døgn har jeg nu haft 4 Poster og et af de
største Hændelser er derved skeet. Paul Odens Hund fulgte Posten hid iaften og i det same
den kom hid mødte min Hund noget bitter og de greb strax samen, i det same kom
Postvognen ligeover, saa P. Odens Hund blev liggende død paa Stedet. Min blev ogsaa noget
beskadiget, men haaber det med ham staaer over. Jeg takker saameget for at Guttene vare saa snilde at besøge os og haaber jeg dere kom alle
vel Hjem. - Naar har vi den Fornøielse at se Dig her - jo det er sandt naar Du faaer Tid-, men
naar bliver det. - Jeg har nu faaet fra Christiania 1 Sæk Kaffe og 4 Topper Raffinade, saa
dersom Du kommer med det første har jeg noget af det slags. - Vi vil formentlig ei komme til
at komme Didover i Høst, da min Kone næppe vover sig ud med Smaagutten i for det første. I gaar Aften var jeg hos Hr. Lensmanden og fik opgjordt Postregenskabet for dette Qvartal,
hvorpaa vi tog os et godt Glas Madeira. - Leutenant Brun var her i dag, og fortalte han at
Lecitation over Veianlægget skulde foregaa for omtrent et 8te Dage og at jeg burde lade mig
tilslaa en Deel af den, vis Priisen blev nogenlunde antagelig. - Det vilde derfor være
morosamt om Du har villet kommet opover, skulde vi tage Veilinien i Øyesyn, havde jeg
ogsaa kunde afæsked din Formening i Sagen. - Du og dine hilses med Agtelse fra mig og
Mine, din stedse hængivne og meget forbundne
Elstad, 10de Octbr. 1847
J. Elstad
1847-2/11
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne med Iver rigtig modtaget og er det os kjært at erfare at alt hos Dig er
vel, med undtagelse af Christense som formentlig snart vil overgaa til det Bedre. - Vor lille
Søn har i nogle Dage hværet noget upasselig, men i dag troer vi han er noget bedre. Han er
stærk forkjølet, hoster og er meget daarlig i Øinene. - Vi har i dag slagtet 3 Nød og agter
senere at slagte Eet til og den store Galte som vi fik af Dig i fjor og som i Sommer har hværet
inde. Vi har endvidere sat ind 4 Sviin til Gjødning, men er endnu ikke kommen vidt med
Foderen. - Det er godt du har holt os til hende med Lagesilden saavel som Fougner og Fegth
var meget tilfredse dermed uanset om Priisen er noget svær. - Jeg har nu modtaget mit
Qværnhuus, og agter at Grundmure Underhuuset, hvilket Arbeide saavel som Steenkjøringen
har jeg bortakaderet paa egen Kost. Arbeidet, hvorved forstaaes hele Bygningen, saavel Murning som Tømring med Inredning har
jeg betalt med 8 Spd. og Kjøringen af Stenen med 2 Spd 1 o 12 s., alt paa egen Kost og
Tæring. - Hvad synes Du herom? Jeg har ogsaa kjøbt Skaug til Hæsteruuder af Eielsen og
Jacob Opsahl, men nu er Jacob indkalt for Odelsret. - Det vil derfor maaske være tvivlsomt
om Jacob tør indlade sig herpaa, uden Odelspretendentens samtykke. Odelsretten bliver nu en stor Skræk, hvormed man kan jage Folk til det aabne Vand. - Alt her
er som sædvanligt; mit Arbeide gaaer meget smaaet fremad, men faaer vi nu en
Eftersommer som vil vare til Juul, vil ogsaa jeg komme efter. - Jeg har lige til nu haft
Agerbrydere og nu holder jeg paa at nedlægge det sidste af Veiten og som trekker en heel
Deel Vand. - Jeg troer det lykkes mig at faa Vand nok, dersom det vil holde ud i Vinter. Kjære forglem nu ikke at besøge mig, jeg er betænkt paa hvad som hælst med Hingsten. Disse Linier sændes med S. Vedum som nu er kommen tilbage efter at have udforsket Dalens
Noblisse. - Du med ærede Familien hilses med Agtelse fra mig og Mine
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Elstad, 2den November 1847

Din hængivne
J. Elstad
P. S. Den 29de Dennes er Lecitationsforretning over Veianlægget og har du Lyst til at
speculere, saa kom hid skal vi tage Linien i Øiesyn. Kom hælst i forveien, saa betimmeligt at vi
kunde tage det i Betraqtning føren Sneen kom. Din J. Elstad
1847-14/11
Høistærede!
Dit meget kjærkomne af 10de Dennes, haft den Fornøielse at imodtage og er det os kjært at
erfare at alt hos Eder er vel, saavel som Christense er i Bedring, hvilket Gode jeg har den
Fornøielse at tilbagemælde herfra Stædet. - Den 9de Dennes benyttet jeg ogsaa Anledningen
til at valdpløye og kunde vel have bragt det videre, dersom jeg havde indseet jeg kunde
rekkes til med Gjødningen. - Inat laa Anne og Ole Steig her paa sin Hjemreise, den første af et
langvarigt Besøg og den Sidste af det overordentlige Formandskab. - Af den sidste Tilskuer
erfarer jeg en paapeget Misereen med det nye Dampskibs Navn, og er de der paapegede
Exempler ganske vitterlige og same muligens tidt kunde indtreffe. - Jeg er ganske uenig med
Forfatterne af hint Støkke i saa Maade, at det er mig lige saa ugrundet som upassende. - Ved
du nogen Grund hvorfor Skibet skulde kaldes Droningen? - Paa Tirsdag skulde Jorden til det
nye Kaianlæg Taxeres. Faaer jeg Tid, er det muligt jeg gjør mig en sving for at tage Linien i
Øiesyn. Du er velkommen hertil naar Du kommer, og lad mig see det endelig engang bliver noget af. Du og Dine hilses med Agtelse fra os alle her ved din stedse hængivne og meget forbundne
etc.
Elstad, 14de Novbr. 1847
J. Elstad
1847-17/11
Høistærede!
Jeg har erholdt Underretning fra Randklev om, at han vil beholde det Fænnakjød som Iver har
paa Opsahl for den med Iver aftalte Priis 2 o 6 s p. Bmp, hvilket Du maaske vilde underrette
ham om. - Igaar var det Taxtforretning over Jorden som skulde afgives til det nye Veianlæg,
men har paa Grund af det indtrufne Sneveir ei kunde blive noget af; imidlertid bliver
Licentationsforretningen afholt efter Bestemmelse.
- Den 15de Dennes om Morgenen, medens Budeien var inde og spiste, Fjøsbygningen
nedbræntes med 2 St. Storfæe og 22 St. Smaafær. - Ilden skal have opstaaet af, at de have
lagt Løvkvist under Panden i Fjøset og strax derpaa gik Budeien ind for at spise. - Manden var
desværre før i en tarvelig Omstændighed og endnu daarligere vil det nu formentlig blive. Gud hjelpe Enhvær i saadanne Omstændigheder. Nu har vi endelig faaet lidt Sne, men det forlidet til nogen videre Nytte og tegner sig godt til
at blive lindt. Her er som sedvanligt vel undtagen vi af mangel paa Veed er færdige til at fryse i hjel. - Jeg
gratuler med den nye Naboe. Nu har vi faaet Føre, og saaledes er Du vel snart [i?] Farten med
at komme hid, maaske Du blir til paa godt kjøreføre igjen. - Hvær velkommen naar som helst
og hilses Du med Familie hilset fra os alle her ved din stedse hægivne og forbundne
Elstad 17de Novbr. 1847
J. Elstad
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1847-15/12
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af 8de Dennes, med S. Vedum, rigtig modtaget og hvorfor aflægges
min skyldigste Tak. Ikke mindre takkes for Smaaguttens tilsænte Kjole, hvilke han i den
kommende Vinter pærsonlig vil komme for at aflægge sin Taksigelse. - Jeg beklager mig og
mine Kolegier som i dette slemme Føre skal præstere Postskydsen, hvilket hidtil har været
forrettet med forskjellige Redskaber, snart med Kjærre og snart med Slede. I dag har vi slagtet vores sidste 4 Sviin tilligemed et Nød. - Disse vare mindre end fede, men i
dette trange Grønaar fandt jeg det aldeles urimeligt at have dem staaende. Eielsen er nu aldeles af en anden Formening med det nye Veianlæg, saa han nu er fast
besluttet paa hværken at tage Anpart med J. Dahl eller at gjøre Underbud. - Det vil derfor
være meget uvist om ogsaa Du vil indlade Dig paa at blive Parsipant med J. Dahl. - Jeg hørrer
største Parten antager at Dahl vil komme slet udaf Akord. Skulde vi nu faa Føre til Juel, saa kjære besøg os i Juelen. Du med Flere paa det kjære
Lundgaard, skal vi senere ud paa Vinteren tage os en Tur til Lundgaard. - Forleden Dag var jeg
budet 60 Spd. for den rødblakke Hæst jeg kjøbte ihøst. Jeg takker for Befordringen af Lagesilden hvilken jeg modtog igaar og skal jeg ved første
Samentræfning betale saavel Sildens kostende som Bryderi etc: . - Du havde ytret til
Postførererne at vilde overlade lidt Brændeviin til Juel, som jeg ønsker at benytte mig af
dersom Føret skulde tillade, at man inden den Tid kunde komme saalangt. Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
Elstad, 15de Debr. 1847
Din stedse hængivne
J. Elstad
1847-20/12
Kjære Svigerfader!
Med Sr. Landhandler T. Lium som nu er paa Reise til Hammer skal jeg ei undlade at tilmælde,
at vi alle ere friske og vel, men Føret set os alle i et slet Humør. Kan Nogen af Eder komme
her til Julen er de hjærtelig velkomne da Ingen af os kan komme det mindste ud i Julen. Vil Du have en Purkegriis af den nye Svinrase, da har jeg een til Tjeneste som kom til i
Sommer. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad, 20de Debr 1847
Din hængivne J. Elstad
1848-5/1
Kjære Svigerfader!
Med en forgjæves Længsel gaaer jeg fra det eene Vindu til det andet, for ihaab om snart at
see Nogen fra det kjære Lundgaard, men det bliver kuns med Haabet. Ikke en eneste Glimt
langt mindre en pærsonligt Besøg er at vænte derfra og hvad er Aarsagen dertil?
Formodentlig antager Eder at Eder er os ligegyldige eller at det ikke er vor Leilighed at
modtage Fremmende, men alt dette er kun en unødvendig Indbildning. Kjære lad os derfor ei
vænte altfor længe. Vi har tilbage fler Ribensteger, som formodentlig bliver skjemte af
mangel paa nogen Fremmed. Formodentlig kommer vi Didover til den almindelige Markedstid. - Du og Dine hilses med
Agtelse fra Mine og Mig.
Elstad, 5te Januar 1848.
Din hængivne J. Elstad
1848-13/2
Høistærede!
Jeg var igaar i Fodevang for at bortacodonere min derværende Tømmerhugst og med det
same tog en Tur om Opsahl og traf Ole der. Han fik saaledes Skyds med mig Hjem og i
morgen reiser vi til Foldalen. Min Kone er af og til plaget af Tanpine og Smaagutten plages
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stærkt af Forkjølelse, men jeg troer noget til Bedring. Det er ei det bæste for mig at forlade
Hjemmet, især den som er saa skjeldent vandt til at forlade Kone og Barn, men jeg finder
Reisen absolut nødvendig. Igaar leverte jeg Resten af min Føderaad og jeg er glad for hvær Tid jeg kan sige jeg har
udgjort mine Pligter. Med Tak for sidste hilses Du og Dine fra mig og Mine
Elstad 13de Febr. 1848
Din hængivne
J. Elstad
1848-5/3
Høistærede!
For din behagelige - men korte - Nærværelse her sidstegang takkes Du saa meget og haaber
vi Du en anden Gang tager Dig bedre Tid. Jeg haaber Du ved din Hjemkomst fandt alt i sit vel, saavel som Reisen formodentlig var
behagelig. - Dagen efter jeg forlod Opsahl og Dig solgte jeg min brune Tunghoppe, den i det
andre Aar, og det for den liderlige Priis ikke fuldt 50 Spd, blodt 45 Spd. Igaar solgte jeg min
store Foldals Hæst, saa nu gaar alt hendt fra Haanden, naar man blodt forstaaer at moderere
Priisen.
- Jeg har tillige været buden 60 Spd for min mørke Hoppe, men jeg fandt det betænkeligt at
sælge den, især da hun er Føltung, om Følet ei kunde blive saa betydeligt, er det altid noget
værdt i denne Tid. - I dag var jeg buden en Hoppe og1 Skaarung paa Foder fra Slutningen av
Marts, men da jeg skal beholde disse jeg solgte, antager jeg at være godt forsynt. Ole blir
formodentlig med til Grundsæt. Denne Uge skal jeg fortsætte med Steenkjøring og i næste
paabegynde Tømerkjøring, maaske ogsaa noget bliver foretaget dermed i denne Uge. - Igaar
leiede jeg Postgut og Skydsskaffer i en Person, men mere til Drænge har jeg endnu ikke faaet.
- Jeg stoler paa Tiden. - Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
Elstad 5te Marts 1848
Din hengivne og forbundne
J. Elstad
P. S. Min Kone plages fortsat af Tandpine, men igaar aarelod hun sig og i dag temmelig bedre,
saa med Forsigtighed vil jeg haabe det retter sig. En Mængde Hæste troer jeg er passeret til Grundsæt, men efter Priiserne her, er det vel intet
godt Kjøb at vænte der. - Karens lille Gudt er nu temmelig frisk, bliver hvær Dag bedre og
bedre, men bliver tillige mere vidløftig. Han vil gjærne være inde i Dagligstuen og ellers
vandre Omkring pa flere Steeder. Den 22de Dennes bliver Auksion paa Flyen og til hvilken Tid jeg vil haabe nogen af Eder vil
komme her, da det uden Tvil bliver en rask Auksion, samt tillige solgt mange vakre Mømbler
m.m.M. - Simon beder at hilse sin Companjong med Øvrige paa Lundgaard. En flittig hilsen
J. Elstad
P. S. Min Kone ønsker at Johanne og Berthe Fliflet maatte komme her til anskrevne Tid eller
Auksionen paa Flyen - hos Kahrs
1848-16/3
Høistærede!
Din kjærkomne Skrivelse af 13de Dennes modtaget og anhører deraf at Alt for Eder er vel,
hvilket Gode jeg har den Fornøielse at tilbagemælde herifra. Kahrs reiser i morgen til
Lillehammer for at giøre et betydeligt Indkjøb til den henstaaende Auksion, hvoraf jeg ledt
kan slutte at Auksionen vil blive ret lystig, hvorfor det skulde fornøie mig om Du ogsaa kunde
komme. Jeg haaber sikkert at Ole i det Mindste kommer. Jeg har kjøbt en ny Kagelovn som
jeg har faaet igjend efter Indkjøb. Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
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Elstad, 16de Marts 1848

Din hængivne
J. Elstad

1848-29/3
Kjære Svigerfader!
Endelig maa jeg driste mig til at lade 2 Hæste gaa til Faaberg, omendskjønt Føret er mindre
fordelagtigt, men da disse Vahrer næsten hvært Øyeblik tiltrænges, maa jeg gjøre Forsøg. Drengen reiser til Hammer efter 1 Skp. Jern, 1 Kasse Spiger og 1 par Slibesteen og medtager
Saltfustaget hos Dig, samt Naveren, hvilket Du maaske vil paasee han paa beste Maade bliver
transporteret, saa han paa ingen Maade kan komme til Beskadigelse. - Vil og kan Ole Hansen
strax følge med for at paabegynde Borringen, seer jeg det gjærne, dog for dette beroe paa
ham sælv, om han senere vil komme efter, dog vilde han da nogenlunde bestemme
Ankomsttiden. - Efter at have kjørt vel ud mine Hæster, har jeg da endelig snart Hjem PostTømeret, men har endnu meget Kjøring tilbage. I dag antager jeg at faa Hjem det sidste fra
Øverlien. Paa Øen har jeg en god Deel tilbage, men vil haabe ogsaa at faa det Hjem. - Med min Steenkjøring ved ikke hvordant det vil gaae, men jeg faaer finde mig i Skjebnen,
dog troer jeg at faa det afgjordt om jeg endnu mere vil komme til at slide mine Hæster. Auksion paa Flyen er nu endelig tilendebragt og gik det temmelig muntert, rask Afsætning og
ellers alt muntert. Udenom Auksion kjøbte jeg 1 Underdyne og Hovedlag for den pene Priis
18 Spd., men har jeg ogsaa tillige saa store Tanker at Magen neppe findes i Gudbrandsdalen.
Bolsterne er kjøbt over i England for 2 o 16 s. p. Al. - Vel er disse Klæder noget kostbare for
den som skal bruge det saa ofte som jeg, men hvem ved om det med Tiden ikke vil komme til
at svare god Regning; imidlertid har jeg alt hværet buden Fordeel. - Vi har allerede taget 6
Kalver hvorved vi vil sige stop, da vi her lade det beroe hermed. Ole kommer vel snart
Nordover og maaske ogsaa Iver for at forsøge Sauhandelen. - Anser Du Føret for at være
bedre hjennem Gusdal, vil Du bede Drengen reise der Hjem. Efter at jeg har nedskrevet
Ovenstaaende hørrer jeg at Simon agter at følge med, hvorfor han bedre kan fortælle alt. Du og Dine hilses fra os alle her ved Din stedse hængivne og mæst forbundne
Elstad den 29. Marts 1848
J. Elstad
P.S. Hils Ole om han vil faa mit Uhr tilbage hos Magnussen og sænde med Hjem. - I dag
holder vi paa at gjælde alle slags Dyr og knavre Svinerne. - Lille Ole er nu udmærket flink,
skriger Himmelhøit og er frisk som en Fisk. - Vi skal nu kjøre Steen til Kjerketaget og levere en
Deel Bord til Reparation. Jeg har endnu ikke leiet nogen Tjenestedreng og ved heller ikke
hvor jeg skal faa Nogen, saa jeg tvivler om at jeg bliver Kapitain Folkeløs til næste Aar. Omendskjønt jeg paa det foregaaende har datteret 29de, var det skrevet den 27de og igaar
den 28de kom Iver som medbragte din kjærkomne Skrivelse, hvoraf erfares at alt hos Dig er
vel. Han nemlig Iver sætter sin Hæst tilbage her og tager Benerne fatt. Iver klager skrækkelig
over Føret, men jeg maa forsøge om det vil lykkes mig at faa noget Hjem. - Hilses alle flittig
og Du især
fra din J. Elstad
Nu er det 29de Marts
1848-18/4
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af 9de dennes, modtaget og vil jeg haabe at Iver nu er hjemkommen
med sin Hoppe. Niels er ei for Nærværende Hjemme saa jeg af ham kan erholde noget Svar
Edvards Sag betreffende, men skal snarest mulig bringe det ved en passende Anledning paa
Bene, dog den Karl har ei ledt for at give noget Svar i en Hast. - Hvad Listads Hoppen angaaer,
da skal han faa nærmere Ordre, da jag forinden han skulde komme, ønskede at forbedre
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Postbæringen er nu tilendebragt med et meget godt Udfald, men Ole har nogle faa Dage
været svagelig saa han endog har holdt Sengen, dog agter han i dag at fortsætte Reisen
Hjem.
Det vilde glæde os at faa Nogen af Eder her i den anstundende Paaskehøytid, hvortil de
skulde være hjertelig velkomne. Veiret er mindre gunstigt, saa det seer neppe ut til at Vaaraanden vil blive tidligt begynt. - Du
underrettes snarest om, at alt er vel inden borde, her paa Stedet, med Undtagelse af nogle
faa ubetydelige, huuslige Omstændigheder som vil indtræffe. - Den omskrevne Barnepige
kunde maaske komme her i Sælskab med Kirsti som nu agter sig Didover mod Hælgen er. Sluttelig modtager Du og Dine min og Mines bæste Hilsinger i det vi ønsker Eder alle en
glædelig Paaskehøytid.
Elstad, 18de April 1848.
Din med Agtelse mæst hængivne
J. Elstad
1848-30/5
Høistærede!
For sidste behagentlige Samvær aflægges min forbintligste Tak. - Allerede igaar var jeg paa
Vestad for at acedere med Broch om Graoxen, men vi skiltes ad paa 1 Spd. Jeg bød ham 14
Spd, men kunde ikke faa ham under 15 Spd kontant. Det forekommer mig at Oxen er dyr nok
med det jeg havde budet, saa det overlades til Dig selv at bestemme hvorvidt jeg skal gaa
høiere. Skulde Ole Hansen have Tid da ønskede jeg næsten at have ham i næste Uge, da jeg
til den Tid antager at være færdig det mæste af Veiten, dog fik det være som det kunde, naar
jeg sikkert kunde faa ham til 3die Pindsedag, da det før den Tid vil blive lidet at gjøre paa. Lille Ole har efter vor Hjemkomst været noget upasselig men haaber han nu er noget bedre. Vi kom paa Hjemreisen ei lengere første Dag end til Opsahl. Du og Dine hilses med Agtelse fra
mig og Mine.
Elstad 30te Maii 1848
Din hængivne
J. Elstad
Paa grund af Deres Skrivelse af 19de dennes saavel som Samme med midt Seigl og Same
muntlig muntlig overværelse med Dem som Deres paastand om at jeg ville afgive møde ved
midt gaarden tilhørende Sæterbolig som Deres formening i den Anledning at ieg skulde have
ladet udføre en liden ubetydelig bark eller neverflækning i Deres formentlige Sæter
Sommerskauge tilhørende kan ieg vel forsaavidt finde mig i at Afgive møde paa Ovennævnte
Stæd den 3die Julli næstkommende Kl:9 morgenen for der og da at prøve mindelig
Overenskomst med Skougs Udskiftning Retighed til her omhandlede Sæterbolig, skulde i mod
formodning være noget at Indvende der i mod bedes om nogle Ord tilbage.
1848-16/6
Høistærede Svigerforældre!
Vi har nu endelig faaet tilendebragt den velsignede Generalforsamling, hvilket først skeede
henimod Kl 12 i Nat. – Jeg havde opslaat en Placat som tilkjendegav at 2 Retter var at
bekomme Enhver som vilde og antager jeg at henimod en 30 Støkker spiste, hvortil udfordredes et ikke ubetydeligt antal Flasker. – Disse Linier sændes med en Gudt fra Hundskjøl
som nu er her med sin Hoppe.
Til min store Bedrøvelse fik jeg igaar Efterretning om at min gamle sokkede Hæst, den
saakaldte Trondhjemmen er dræbt af Bjørnen, som formentlig tilskrives, at Fæhund enda
ikke var kommen til Fjelds. – Hingsten er ogsaa alt sluppen, saa jeg vil haabe at ogsaa han
finder om sine følgere.
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Naar kan vi have den Fornøielse at see Eder her? Maaske strax over St.Hanstider, skulde vi
med det samme tage os en Fjeldtur, da det vel er den skjønneste Aarstid. – Du, Moder og
Børn hilses med Agtelse fra mig og Mine og hilses Du især fra din stedse hængivne
Elstad 16 Juni 1848
J. Elstad
1848-23/8
Kjære Svigerfader!
Kjære lad Ole komme her senest Tordag i næste Uge skal vi følges til Hammer. Johanne kan
blive her medens vi er paa Markedet. Jeg er nu næsten færdig med Slaatten og har skaaret af neden for Gaarden ytre Jordet.Alt vel og mere Næste Post. En vænlig hilsen
Elstad 23de Aug. 1848
J. Elstad
Disse Linier sændes med Ache som nu sidder i Kariolen
1848-25/8
Kjære Svigerfader!
For atter at gjøre Indberetning om hvor hvidt vi ere komne med Indhøstningen, vil jeg [ei?]
undlade at nedskrive disse Linier
Vi har endelig gjordt Slutningen paa Øen og i Øverlien hvilken jeg maa anse for Hovedbøllet. I
dag har jeg begynt med nogle Mand her nede paa Volden, samt tillige har sændt nogle til
Aasdalen, som nu er det sidste jeg har tilbage. Jeg blev i gaar færdig med Skaaraanden
indenfor Gaarden og har begynt ovenfor, men Ageren gaaer temmelig seent. Gud være lovet,
det seer ud til vi faaer et godt Aar, saa jeg kunde fristes til at troe, at jeg fik saa meget paa et
Aar, som jeg før har faaet paa to, tillige af en udmærket god Qvalitet.Jeg venter som før berettet, at Ole kommer her senest paa Torsdag i næste Uge og at
Johanne ogsaa følger med. - Har lille Christian Tid kunde gjerne følge med og være her over
Loekjøringen, da vi formentlig strax efter vil besøge det kjære Lundgaard. Fredag i næste Uge har jeg halvveies tænkt at gjøre en Tur til Sæhters, derfor vilde jeg at
Svoger Ole skulde være med. - Paa næste Tirsdag er det ny Lecitats over det nye Veianlæg i
Ringeboe og har du Lyst saa kom her til den Tid, skal vi spekulere. - Alt vel og vær hilset fra os
alle her ved din stedse hængivne
Elstad 25de Aug 1848
J. Elstad
1848-16/9
Kjære Svigerfader!
Efter endelig tagen Bestæmmelse, kommer vi til Lundgaard paa førstkommende Mandag,
men formeentlig seent om Eftermiddagen, da vi same Dags morgen reiser herfra. Jeg har nu faaet ind det sidste af Loen, saavel som Rugen saa jeg kan sige sige jeg er færdig
med helle Indhøstningen, Poteterne undtagne. - Jeg har underrettet Eielsen om hvad Tid
Reisen er bestemt, men ved intet til Sikkerhed om den kan blive med. - Jeg antager derimod
at Simon og Pouline bliver med os. Alt her er vel og hilses Du og Dine fra mig og Mine. Din hængivne
Elstad 16de Septbr. 1848
J. Elstad

P. S. Jeg var i dag paa at skulde kjøbe en Hæst til Reisen for 6 Spd. men Manden vilde have 1
Rul Tobak meere, hvorfor ingen Handel blev af. D. S.
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1848-10/10
Høystærede!
Med min Huusmand Johannes Kleven modtog jeg 4 St. Qvier, 2 i det 3die Aar og 2 i det andet
Aar, den 5te er bleven forbyttet med en Mindre, som gik igjen og kunde saaledes ei erholdes.
- Jeg haaber at Svend Waalen retter paa Sagen med Første endskjønt det vel er saa, at det fra
Tilslaget staar for Kjøberens egen Regning og Rissico. Manden fortalte tillige at Eder har faaet et godt Udbytte med Fiskeriet, hvilket glæder mig for
Sildens Skyld, da jeg anser hænde for een af de ypperligste fiskearter. Jeg har endnu ei faaet Moldpløyet det Mindste, men agter hvær Dag at fortage Noget
herved. - Jeg byttet bort min sorte Unghoppe til Johannes Steig og fil en ældre Do igjen som
Iver og jeg igaar var paa Steig for at modtage. Har Du Tid saa tag Dig en Sving hid i Høst. Jeg har fortabbet mig saa med Arbeide nu for
Tiden, at jeg paa ingen som helst Maade seer mig istand til at blive færdig, dog faaer jeg
haabe det bæste.Alt her er vel, og hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Elstad 10de Octbr. 1848
J. Elstad
1848-12/11
Kjære Svigerfader!
Jeg maa nu endelig berette at alt her er som sædvanligt i sit gamle. Min Kone er endnu bra
frisk og lille Ole har begynt at gaa raskt. – Igaar aften kom vi tilbage fra Berg efter at have
turet Bryllop der i 3 Dage, det vil sige foruden at se nogen Brud. – Bruden gjorde Barsel den
første Bryllopsdag, saa Vielsen maatte udsættes til engang senere, hvor det sansynligt vil
blive baade Brudevielse og Barnedaab paa engang. –
Mine folk reiste til Aasdalen for at kjøre Sæhterved paa Torsdag og har hittil truffet et
hældigt Veir.
Har Du hørt noget fra Bymænderne? Jeg har ikke hørt det Minste. – Idag ere vi budne i
Sælskab hos Feyth til tidlig kaffe og troer jeg baade Karen og jeg reiser. Jeg venter snart at
faa Hjem en Deel Kaffe og Sukker som forlængst er afsændt fra Christiania, nemlig 160 pund
af første og 80 pund af sidste Slags, hvormed jeg haaber at være godt forsynt et Aar. Kaffen
koster 13 ¾ s. og Raffinaden 17 s. p pund. Alt af bæste Sort.
Min Kone har løselig talt paa, at Kirsti har loft hende at komme her, for at være hos hende en
Tid, som hun maaske kunde gjøre om en 3 Ugers Tid eller høyst 1 Maaned. Jeg troer Karen
allerede er betinget til at bære det omskrevne Barn til Daaben til hvilken Tid hun ønskede at
faa sændt en ny Kjole som Johanne har loft at skaffe hænde.
Fra Opsahl har jeg intet hørdt, hvorfor jeg haaber at alt er vel. – Jeg haaber idag at faa sændt
din Slæde med Thor Smestad som nu er midlertidig Postfører i stedet for Hr. Lie. –
Sæhlen for være til en bedre Leilighed gives, men jeg antager Du nødig vil afse din Slæde, da
et godt Føre er for Haanden.
Du og Dine hilses fra mig og Mine.
Elstad, 12te Novbr. 1848
Din stedse hængivne
J. Elstad
P.S. Da jeg skulde efter se Slæden var Kragen paa den ene Staak sønder hvorfor jeg maatte
tage et Par mine.
Din J. Elstad
_________________________________________________________________________________
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1848-26/11
Kjære Svigerfader!
Min Kone beder at hilse og sige saamegen Tak for det hænde, med Eielsen tilsændte og
skulde det glæde baade hænde og mig om Eder snart kunde tage en Tur hid, hvormed hun
kunde faa Anledning til pærsonlig at frembære sin Tak. - Ligeledes takkes Du saameget for de
mig laante 272 Spiger og vil Du være saa snild at gjændkjøbe Spiger paa Hammer, kunde jeg
faa betalt med Pænger ved første Samentræfning.Vi har nu faaet ind nye Dører og nyt Vindu i Sængekammeret, hvormed vi faaer lade det være
for det Første. - Jeg er nu færdig med at kjøre Sæhterved og skal snart afsted for at kjøre
sammen Mosen; men da et uroligt Veir er indtruffet, vil jeg opsætte i nogle Dage førend jeg
reiser. - Det er endnu en Deel Lagesild i bane[?] her, men uagtet flere har paatinget Sild, er
jeg i Uvished om det vil blive nogen Handel af. Har Du Tid saa tag dig en Sving hid skal Du faa
se mine nye Hæster. Min Kone beder om Eder vil være Uleiliget med at spørge Kirsti om snart
vil komme herfor at være nogle Uger, da hun formentlig vil benytte hende som Amme.
Herom ønskede hun Underretning med Første om hun komme eller ei. Alt her er vel, alle ere friske som sedvanlig. Vil Du skaffe mig 2 Tønder god Sædehavre enten
byte i Rug eller kjøbt er Du snild…
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 26 Novbr. 1848
J. Elstad

1848-3/12
Kjære Svigerfader!
Igaar aften kom jeg Hjem fra Baadstøe og havde været Vidne til Dampbaatens Afgang paa
Vandet, hvilket man fik sige gik taalelig godt, endskjønt der sprang nogle Nagler i Forstavnen,
men som strax blev rettet. Jeg har nu faaet ind nye dører, Vindu og Kjellerskab, og haaber
snart at faa det opmalet. Lillekammeret som Du saa gjeerne vilde jeg skulde sætte istand, er
endnu ugjordt, og bliver formentlig heller ikke noget af paa denne Tid. - Til Sommeren
dersom jeg kan faa Hjem Saugtømmer, faaer jeg vel foretage en Hoved-reparation. Træffer Du Anders Nystuen saa spørg om Prisen paa hvært Fag Vinduer naar mindst 8 eller
10 tages. - Eielsen fortæller at han vilde have 4 S Faget og naar da dueligt Arbeid kunde
skaffes ønsker jeg mindst 8 Fag. Mine Folk er nu i Fjældet for at sammenkjøre Mosen, som jeg nu har 45 Læs af. - Forresten er
alt vel her.
Tag Dig en Tur hid eller Nogen af de Øvrige, er det os kjært. Sigrid kommer Formentlig Udover med Første og vil Kirsti komme for en Tid, var det vel. Jeg
troer ikke min Kone falder formodentlig ikke i Sæng før Jul, men imidlertid vilde jeg gjerne
haalde mig i Beredskab. Du og dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 3/12 48
Din stædse hængivne
J. Elstad
P.S. Simon beder om, at Du vil sørge for at sænde Plahte 16 Merker hvid og 8 Merker sort
Faareuld, men taalelig vakker, da han finder det unødvendigt, at sænde Ulden herfra.
Han har modtaget Reqvitition fra ham herom. Din J. Elstad
Hils Johanne paa at de Tørklæder hun havde kjøbt til Sigrid og Randine kan vel tilpadses.
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1848-7/12
Dit meget kjærkomne af 4de Dennes rigtig modtaget og erfarer deraf at I alle ere friske og
vel, hvilket Gode jeg har den Fornøielse at tilbagemelde herfra. - Hvad Kirsti anbelanger, da
troer min Kone det ei kan være nødvendigt hun kan komme før Juel, derimod ønskede hun
det kunde ske strax efter.
Sigrid vil i dag forlade os, hvormed disse Linier sændes, men som formeentlig vil opholde sig i
nogle Dage paa Opsahl. - Her er endnu nogle Qvarteer Sild tilbage og er endnu ikke
indkommet en eneste Skilling for det solgte, dog haver jeg et godt Haab om at faa. Som Intersent i Lillehammer Brenderi har Du vel lidt Brændeviin at overlade mig til Juel,
hvorom jeg ønskede Underretning med Første, skal Pengene blive sendt naar Afhæntningen
skeer, som maatte ske engang i næste Uge. Jeg skal ogsaa med same sænde dine tilbageblivne Skjæger. - Lille Ole er nu bleven rigtig flink,
er med ved Postaabningen og er ellers hjelpsom med Moders Arbeide. Jeg venter snart mine Karle Hjem med det sidste med Fjældkjøringen, som nu paa Grund af
det ustøe Veir har været meget slemt. Paa Søndag skal vi have Formandskabs Møde i Anledning af Tagets Omlægning paa den ene
Del af Kirken, hvortil jeg agter at foreslaa Papiir. - Er den sort Tag fordelagtig, er vel ingen
Tvivl om det her vil være dobbelt tjenligt, da Bygningen i sig selv er skranten. Jeg har en Tid været meget ussel i Øinerne og er fremdeles daarlig, men jeg vil haabe det
snart staar over. - Snedkeren er nu færdig med Fatningen i Kameret og i morgen venter jeg
paa Mæster. I denne Uge har vi den velsignede Omgangsskole som jeg vil haabe er for sidste Gang, da vi til
Vaaren agter at faa fast Skole istand. Maaske vi kunde have den Fornøielse at se Eder her Juleaftenen, hvem som beste Tiden
havde af Eder, er I meget velkomne. Sluttelig modtager Du og Dine, mig og Mines bæste Hilsinger.
Din stedse hængivne og mest forbundne
Elstad, 7de Debr. 1848. J. Elstad
Hr. Chr. Lundgaard!
P.S. Efter at jeg havde nedskrevet overstaaende modtog Simon Brev fra Ole med en Del
Pengere i hvori han beretter at han vil komme hjem til Juel. Afsætningen er endnu daarlig, ja
senere end ved Simons Afreise, men Priserne er omtrent det same. - Forresten er han frisk og
trives godt. D.S.

1848-15/12
Kjære Svigerfader!
Med min Dræng som i morgen reiser til Hammer for at hjemfragte noget til Juel samt med
det same at faa sigtet, vil jeg ei undlade at berette at alt her er vel. Min Kone er fremdeles
frisk efter nærværende Omstændigheder og lille Ole har en Tid været plaget af Hoste, dog
troer jeg ikke den er betænkelig. Hermed tilbagesændes Skjægerne til din slæde for at Du kan faa Resurser til at besøge os i
Julen, Du med Flere, hvorom jeg med Budet forventer mig Din Underretning om hvad Tid vi
kan have den Ære at se Eder her, overbeviste om at være hjærtens velkomne og da min Kone
alt har lavet til forskjellig Pærssylte, ved jeg det ei kan mangle Mad. Kjære lad dine Børn
ogsaa være med og især Mads. - Med Gutten skal jeg bede om Du vil sænde den paa Waalen
kjøbte Bøhle og Spolrok for at disse Ting kunde benyttes. Jeg formoder Du ei har noget Brændevin at overlade, hvorfor jeg har skrevet til Andersen
efter det Slags. - I Onsdags slagtede vi 5 Sviin som jeg ei kan sige var meget fede, men jeg
fandt det alt for kostbart at have disse længer. - Hvordan blev Oxen Du havde paa
Brænderiet? formeentlig bra. - Ole er vel ogsaa kommen Hjem fra Christiania og vil jeg haabe
han nogenlunde har afsatte sine Varer. - Venter Eder mange Sælskaber i Julen? og hvorhæn. Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.

side 26

A-01151 Jørstad nordre
Her troer jeg at Julen blir meget stille og dersom ikke Du og Dine vil unde os den Fornøielse
at se til os, troer jeg min Kone og jeg bliver siddende ganske enlige Hjemme, uden at se
nogen hos os. - At reise nogensteds ud vil vel heller ikke synderlig gaa an. - Jeg har endnu ikke
faaet ind en Skilling paa den solgte Lagesild, men saa snart det kommer ind skal det blive
orienteret. - Slotten var ganske billig da jeg slog med 16 Ljæ. -1
Du og Dine modtage dernæst vort Ønske om en glædelig Juel i det vi tillige ønsker Eder
velkomne hertil og hilses Du og Dine fra mig og Mine.
Din stedse hængivne og forbundne
Elstad, 15. Debr. 1848
J. Elstad
1848-17/12
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkommne af 15de Dennes med Dagsposten modtaget og Indholden bemærket.
Af nysnævnte Skrivelse anfører jeg til min store Bedrøvelse, at Du og Dine agter at tære dit
Foder hjemme i Julen og ei vil unde os den Fornøielse at besøge os, hvilket ogsaa bliver
Tilfældet med os, derfor antog jeg at Eder vilde unde os den Fornøielse at se til os, og naar
dette skede først i Julen, skulde jeg være følgagtig til Hindrum, som efter den Tid bliver
boendes paa Loftsgaard. Skulde min Dræng dennegang ei faa noget Brændeviin af Dig ønskede jeg gjærne til
Sommeren at faa 1/2 Oxehoved til den omskrevne Priis 10 S. pr Pot, da det formeentlig efter
Nytaar stiger i Priisen.
De omskrevne Brev til Kirsti er sendt med Sigrid som lofte at tage dem med. Det glæder mig at Oxen Du har paa Brænderiet har gjordt betydelig Fremgang og vil jeg
haabe Du ved Slagtningen maatte finde Dig godt Tlfreds. Det var vel best at Kirsti kom her naar det faldt hende best beleiligt over Jul, dog fik hun ikke
lade det beroe længere end strax over Nytaar. I det jeg ønsker Eder velkomne hid til eller i Julen, hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Elstad, 17de Debr. 1848.
J. Elstad
P. S. Skulde ingen Anden have Tid til at komme i Julen haaber jeg at Ole og Iver ser hid, om
blodt en Snartur.
D. S.
1848-19/12
Høystærede!
Jeg har herved den Fornøielse at berette min Kones lykkelig Nedkomst med en et velskabt
Pigebarn i Dagmorgen kl. 7, efter en meget taalelig Barsels-smærte fra kl. omtrent 3 inat. Moderen saavel som Barnet er for Nærværende overordentlig friske og vil jeg haabe, naar
stræng Forsigtighed anvændes, det fremdeles maatte blive godt. - Du beviser mig derfor en
Tjeneste om Du strax vil lade Kirsti ufortøvet at begive sig hid, da Karen vænter hænde
stærkt. - Jeg haaber snart at se Eder her, hvortil I ere velkomne. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Din stedse hængivne
Elstad, 19. Debr. 1848.
J. Elstad
P. S. Hvær saa god og berete det fornødne til Enhvær som intereserer sig for os.
D. S.

1

Ivar Aasen, Norsk Ordbog: "Ljaa. Fleertal sædvanlig Ljaar (Ljaa), afvig. Ljæ"
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1849-17/1
Jeg har herved den Fornøielse at berette at min Kone saavel som Ole er bleven fuldkommen
friske igjen. Karen har nu saa smaadt begynt at gaa i Huusholdningen igjen saa alt nu er
fuldkommen vel.
Igaaraften var jeg til Balls i Præstegaarden hvor vi dansede til kl. 6 idag og det med skarpSlag. – Min Kone kunde ikke forlade den Lille og maatte derfor hjemme.
Det er muligt jeg en af Dagene reiser til Espedals Værket, for at undersøge Priserne paa
Grønvahrerne.
Jeg var igaar i Øverlien for at see paa en Deel Saugtømmer jeg har ladet hugge og ansee jeg
Tømret for at være fuldkommene. Jeg speculerer saa smaadt paa at Røste op igjen Bygningen
til Sommeren til hvilket Øiemed jeg da behøvede en duelig Tømmermand. Jeg tængte det
maatte lade sig gjøre at kaste ud andenhvær Stok for at kunde faa det noget mere fladt og
derved sikret for Sneedrev, som er en Umulighed i den Tilstand det nu er. Det skulde derfor
være mig kjært om Du engang i Vinter vilde komme her, for at jeg i denne Anledning kunde
cosulere Dig. –
Noget Barsel har vi endnu ikke tængt paa og som formodentlig ei bliver noget af før i Løbet af
Februari eller Begyndelsen af Marti.
Disse Linier sændes med Lyngs som ogsaa har turet Ball i Præstegaarden. Indlagde Brev til
Kirsti vil Du ved Leilighed besørge. Du og Huusets Øvrige hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 17. Jan. 1849

Din stædse hængivne
J. Elstad

P.S. Jeg troer muligens baade Fader og Simon kommer til Lillehammers Marked
____________________________________________________________________________
1849-12/2
Dit meget kjærkomne af 27. f. M. modtaget og burde jeg vel forlængst have sat Pen paa
Papiret til Besvarelse, men dels Forretninger og dels Glemsomhed har foraarsaget det først
skeer nu. Først og fremst maa jeg berette at alt her er vel, vor lille Datter voxer og trives godt. Som før meldt mødte vi i en Generalforsamling paa Holmen efter at vi først har taget os en
liden Seiltur frem og tilbage henimod en Times Tid og befant Maskinist saavel som det
Øvrige, efter vor Bedømmelse, godt. -Vi besluttede dernæst at garantere for halvdelen af
Omkostningerne, ved Omreguleringen af Randklev og Nordlistrømmene, for at Arbeidet for
offentlig Regning strax kunde paabegyndes ihaab om senere at faa dette overdraget af
Amtscomynen.
Efter at Mødet var afholdt blev flere Skaaler preparerte og deels drukne saa vi ei kom derifra
før seent ut paa Aftenen og da var Bestemmelsen at Harildstad, Kongslien, Thon, Isum,
Golchjøt, Niels og jeg skulde reise til Glømmen, men da Hæstene vare forspænte og vi
allerede komne ud i Gaarden, var det Nogen som skulde igen. Jeg besluttede derfor at drage i
Forveien og da jeg kom til Stav var endnu Ingen af de øvrige at see. Jeg tog derfor Veien lige
Hjem, men kom først Hjem kl. 4 om Morgenen. Disse før omtalte kom først til Glømmen om
Morgen og hid 2 Dage derefter og i god beskjærm.
Eielsen var her iforgaars og fortalte mig at de Penger Niels Skaaden skulde have hos ham
nemlig 500 Spd ere opsagte, hvorover han var meget bedrøvet. Han havde været en Snartur
til Forr, formodentlig i den Tanke at faa laanet disse Pænger der, men forgjæves. - Jeg troer
allerede han har indgaaet Comisionsforlig til 20de April, men hvorom jeg ikke ved bestemt,
da jeg ei har hørdt det af ham. - Det er vist ikke saa godt at tage saamange Pænger, men jeg
vilde baade ønske og haabe Manden maatte blive hjulpen, da han nu formeentlig kunde
tilveiebringe Pænger til Høsten, da han til Vaaren vil gjøre Auksion. - Har Du den minste Tid
maaske Du kunde tage Dig en Reise hid, endskjønt jeg ved ingen som hælst Raad til at bjerge
Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.

side 28

A-01151 Jørstad nordre
ham, naar ikke et godt Ord kunde finde godt Steed hos Cræditor. - Jeg vænter ham og Kone
hid i aften eller i morgen, da han vil reise paa Foldalen med Mæl. I dag modtog jeg Brev fra Simon datteret 8de Dennes, hvori han bæretter at dem ikke har
solgt Brunhæsten. John Haav har solgt sin for 110 Spd og forresten var 3 Hæster solgte,
hvilket var det hele. - Tjænestehæste stod i nogenlunde Priis. - Markedet tegnet sig ellers
daarlig. Bagges vare friske og fik dem for Faarekjød 2 P 12 S a 2 P 16 S pr Bmp.
Smøret var endnu daarlig, men dem har solgt 3 Butter. Jeg har solgt en liden Arbeidshæst til
Fader for 35 Spd og har nu flere gange hværet buden 60 Spd for Sorten jeg kjøbte paa
Vaalen. Vi driver flittig paa at kjøbe Saugtømmer, men det er uhyre stort.
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig. Din stedse hængivne
Elstad 12te Febr. 1849
J. Elstad
Min Kone beder om Johanne vilde komme her før Barselet, men som endnu ei er bestemt.
Reiser Du og S. Vaalen til Espedalen?
Vi har nu faaet igjen 9 Mælkekjøre og sat paa 4 a 5 Kukalver. 1849-15/2
Højstærede!
Med Glæde modtaget din Skrivelse af 11te Dennes, hvori Du beretter at Du og Svend Vaalen
agter at besøge os næste Løverdag, hvortil I ere meget velkomne. Jeg møder Eder i
Kirkestuen kl 3 samme Aften.
[2 linjer mangler]
Mine og mig
Elstad 15 Febr 1849
J. Elstad
1849-18/3
Høistærede Svigerfader!
Igaaraftes var jeg hos Præsten og fik bestemt hvad Tid vi kunde have Barsel, hvilket blev
bestemt til Onsdagen den 28de d.M., til hvilken Tid jeg haaber at se Eder her, nemlig Aftenen
forud. Det skulde være min og Kones Ønske om Johanne og Ole maatte komme her et par
Dage i forveien for at min Kone have lidt Hjelp af Johanne. Ole er vel saa snild at staa Fadder til vor lille Datter. - Jeg har allerede faaet til Indqvartering
Canaldirectør Røyem og Een Lindboe, som skal være her ved Strømrenskningen og venter 2
Herrer til. - For de 2de Ankomne har jeg 1 Spd daglig, hvorfor dend Eene har fri Hæst til
Afbenyttelse og til Strømmen. Du skjønner heraf, at her er mere end nok at bestille, hvilket
man maa finde sig i naar en Skil. er at tjene.Jeg har tillige Haab om at kunde levere af Øen Smaaskaug af Vier for omtrent end 20 a 30
Spd, saaledes kunde man haabe det ene trak med det andre. Ere derinde nogen færsk Fisk at
bekomme saa kjære gjør mig den Tjeneste og se at faa noget ved Leilighed sendt. Pænger
skal ved første Samtræfning blive remiteret. I dag vænter her maaske en 100 Arbeidere som
skal gjøre Aand. Allerede nu er een heel Deel ankomne av det Slags. I haab om at Eder gjør os
den Ære at besøge os omskrevne Tid, hilses Du og Dine fra Mine og mig. Din stedse hængivne
og mæst forbundne
Elstad, 18de Marts 1849
J. Elstad
Postaabner H. Andersen anmodes om velvilligen at sænde dette til sin Eier snarest mulig fra
J. Elstad
1849-2/4
Med Sr. Leutenant Thams som i dag fik Ordre til snarest mulig at indfinde sig paa
Storhammer for at udstikke Byen, sændes Dig disse Linier for at Eder kan faa høre at alt er
vel. - Tak skal Du have for at Du besøgte os til Barsel, men formodentlig var det Hindringer
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som lagdes i Veien for os saa kjært Besøg. - Fadderne til vor lille Datter vare Fru Bernhof og
Jomfru Berhoft, Randine, Lieutenanterne Røyem og Thams, Presterne Feght og Golchjøt, Chr.
Mæhlum, Simon Fougner og Thor Isum, som for største Delen vare selvbudne. Til Strømrenskningen har jeg til nu leveret Rodhuggen Vie af Øen for 30 Spd, Bjerk til forskjellige
Haandslag for omtrent 10 Spd, foruden at 2de Smede som helle Tiden har arbeidet af min
Kull og Jern, saa jeg vel i det helle har leveret for mellem 50 og 60p Spd. Kost, Logi med 2de Kjørehæste beløber sig til omtrent 2 spd Daglig, saa uagtet dette er et
stort Slæb, er jeg dog glad i at samle nogle Pænger, for at slippe at gaa paa noget mere
uundværligt. - Jeg vilde ønske Du var her skal Du see det er en stor Drift. Johanne har for det første loft at blive her til 3die Paaskedag og kunde Moder længere
undvære hende var det vel, hvorom jeg inden den Tid kunde blive underrettet. - Jeg har nylig
kjøbt en gammel graa Traver til Kjørhæst for Thams og som ifølge den Stilling han nu er i
Springer ret raskt. - Jeg har betalt denne med 22 Sp contant, men Hæsten lader til at være
duelig i alle Maader. Torsdag eller Fredag har vi tænkt paa at tage os en Trip til Mæhlum, om
ingen Hindringer maatte komme i Veien. Min og Mines beste Hilsen til Dig og Dine.
Johanne beder ligeledes at hilse.
Din stædse hængivne og forbundne
Elstad 2den April 1849
J. Elstad
PS. Skulde Føret blive nogenlunde er det muligt jeg kunde blive med Johanne udover da jeg
ønskede gjærne at tale med dig.
J. E.
__________________________________________________________________________________
1849-21/5
Høystærede!
Dit meget kjærkomne af 18de Dennes rigtig imodtaget og med Glæde bemærket dets
Indhold. Af førmelte Skrivelse erfarer jeg at Du ogsaa begynder at frygte Fodermangel,
hvilket ogsaa er Tilfældet hos mig, men vil jeg haabe det saavidt rækker ud Vaaraanden,
hvormed jeg vil lade hver Dag have sin egen Plage. Paa næste Onsdag væntes Dampskibet hid
for første gang og 3die Pinsedag skal her være Generalforsamling, da Skibet ogsaa skal døbes.
- Kunde nogen af Eder se hid da, antager jeg tilfulde det bliver muntert og er den som har
Lyst velkommen. Maanedstinget er her den 8de og 9de Juni. - Postfører Lie kommer formodentlig ikke
saalangt som hidud i Sommer, saa ingen Anledning er for mig til at kunde tale med ham.
Jeg gratuler Christian med sin Konfirmation og ønsker ham med sin gjendtagne Daabens Pagt
al mulig Velsignelse. - Jeg haaber først at blive færdig med Ploven i denne Uge eller rettere til
Pindse. Kjære gjør mig den Tjeneste og beting et Baasrum paa Brænderiet til Høsten da jeg
agter at sænde 1 Oxe til. Jeg skal med angaaende Post tilskrive Præsten Hofgaard om Slæden og det Øvrige saa jeg vil
haabe han er ansvarlig for den Haandtering. - Veien til Skibet er istand og er det en
Fornøielse at faa saa god Vei til Mollen og Sag. I dag slog vi for første Gang ud Mælk i Sommer men har vi endnu gudsketak noget at give
den. - Karen er frisk og begge Børnene ligesaa, dog har Ole hværet lidet upasslig af
Forkjøllelse. - Igaar solgte jeg 3 Griise og for nogle Dage siden kjøbte jeg en stor Kjøroxe. Jeg
speculerer i alle mulige Retninger. - Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 21de Maii 1849
J. Elstad
P.S. I morgen skal jeg til Lensmanden for at være Rigstingesvidne
D. S.
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1849-30/8
Kjære Svigerfader!
Du vil vistnok ofte forundre Dig over at jeg ikke oftere kunde unde Dig et Par Ord gjennem
Pennen, men mine mange Forretninger forenet med Skrivning gjør mig aldeles uskikket til at
iagtage privat Skrivning, hvilket Du vil undskylde. Vi har nu endelig skaaret af udenfor Gaarden, med Undtagelse af Rugen som endnu er lidt
tilbage af. - Bygget ovenfor er endnu temelig grøndt, men jeg haaber snart ogsaa den maae
blive færdig. - Aaret tegner sig gudsketak godt. Vi har slaget af Hjemme, i Øverlien og
Sætheren og denne Uge haalder dem paa paa Øen og bliver Veiret godt vil det vel ei staa saa
længe paa. Med Sahlen er vi ei færdig med Indredningen, men haaber i næste Uge at kunde faa Malerne
her at paabegynde Rapningen. - Vi har nu i flere Dage haft 4 Reisendes fra Udlandet som
blodt er reist hid for at bese sig og disse skal reise i morgen med Dampen. - Igaar gjorde vi en
tur til Froens Kirke for at bese den. - Fra Opsahl har jeg ingen Ting hørt, hvoraf jeg slutter at
alt er vel. Saafremt jeg faaer gjort saameget med Aanden at Tid gives mig vil jeg bestemt besøge det
kjære Lundgaard. Igaar modtog jeg den første Deel af Vinen fra Xtiania og i aften væntes
mere. - Min lille Vogn er nu særdeles god og haaber jeg i næste Uge at kunde faa
Sadelmager, for at faa den trukket og derefter opmahlet. - Tak skal Du have for Bryderiet
med Laasene og saasnart vi træffes skal jeg betale hafte Udlæg. - Du med ærede Familie
hilses fra Mine og mig.
Din stedse hængivne og meget forbundne
Elstad 30. Aug 1849
J. Elstad
P. S. Efter at jeg havde nedskrevet disse Linier kom Præsterne Lyng, Bernhoft og
Candidatterne Bernhoft og Mynsten samt Fru Bernhoft og Jomfruerne Ibidum ned til os for at
hilse paa os, hvorfor Lyng var saa snild at tilbyde sig at medtage dette. - Lyng fortalte tillige at
alt var vel hos dig, hvilket jeg efter anmodning ogsaa før havde sluttet. - Naar Du faaer tale
med Harald Gustom saa spørg ham om han har faaet igjen sin Sæhle, som jeg efter Aftale
sændte med Postfører Irgens for at indleveres hos Chr. Gundersen. - Naar Du kan løsrive Dig
ifra Aanden saa tag Dig en Sving hid og ta Moder med. - Kjære som sagt besøg os. Lille Ole er noget saar paa Benerne, men troer det begynder at tørres. Du og Dine hilses
gjendtagende fra mig og Mine. En hel Deel har allerede tegnet sig for at afgaa med Dampen
idag.
Din stedse hængivne
Den 31te Aug
J. Elstad

1849-1/10
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af 26. f. M. rigtig modtaget og glæder det os meget at se at Alt er vel
paa det kjære Lundgaard, hvilket Gode jeg ogsaa har den Fornøielse at tilbagemælde herfra. Vi har nu et par Dage haft et overordentlig stykt Veir, Sneen ligger heel og holden lige til
Laugen, men som formodentlig ei er Tilfældet i Faaberg, efter som man maa antage det ligger
en god Deel Lavere. - Jeg har endnu udestaaende Rugen men jeg vil haabe det ei kan gjøre
ham saameget, naar det nu blir bedre. Vi takker saameget for Indbydelsen til den 6. Dennes, men kan desværre ei have den
Fornøielse at nyde godt af det, da her den 9. skal være Generalforsamling og den 12.
Mandskabstegning. - Her er altsaa det same trable bestandigt ei at tale om den almindelige
Gaardsdrift, men saameget Andet som ogsaa er til Hindring for en Fornøielse naar den er
uden for Huuset. - Vi er nu endelig færdige med Snedkerarbeidet paa Salen og vænter vær
dag Mahlerne, men da Veiret allerede er bleven dygtig kaldt, er det maaske først nødvændigt
at lægge i Ovnen for Tørkningen skyld, hvorfor det var os en sand Tjeneste at kunde faa
hænte Kagelovnen paa Vaalen og maaske Morbroder, efter Anmodning fra Dig var saa snild
Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.

side 31

A-01151 Jørstad nordre
at kjøre den til Sundet ved Holmen. - Derom ønskede jeg Underretning med angaaende Post.
-Skulde vi derimod ikke faa den Omskrvne Ovn, da maa jeg naturlig kjøbe Een fra Christiania
hvilket er en paatrængende Nødvændighed for Malingen. Du ser sikkert mig saasnart Leilighed gives, men derimod er det mindre tvilsomt med min
Karen. - Fra Edvard har jeg intet hørdt, uagtet jeg har tilskrevet ham i den omskrivne
Anledning og nu troer jeg han er flyttet til en Toldkasserer i Tromsøe. Jeg har talt med Ole Kongsli og lovede han jeg skulde faa det i Vaar belovede Hoppeføl, men
jeg ved ikke ganske vist om jeg kan føde den, da jeg før har 11 1/2 Hæst, dog jeg vilde gjærne
friste det. - Simon agter vel snart at reise til Byen med Smør og formodentlig ogsaa kommer
til at kjøbe mit Smør som jeg flere gange har været buden 9 p 12 s pr bp. - Jeg har endnu ikke
slaaet det Mindste af 2 Ljæs. - Ved Generalforsamlingen tænker jeg det bliver mange
forsamlede. - Da Posten tuder er det Stop. Min og Mines beste Hilsinger
Elstad 1. Octbr 1849
Din hængivne
J. Elstad
1849-7/12
Kjære Svigerfader!
Ifølge Brev fra Simon Fougner er jeg strengt paalagt at betinge ham 2 Qvartel Lagesild med
Anmodning om at Du godhedsfuld vilde transportere den til Skaug. - Jeg anmoder Dig derfor
om at bevise Vedkommende den Tjeneste - naturlig for Betaling - at lade bemelte Qvartel
fragte til Skaug snarest mulig samt derefter at tilstille enten mig eller S. Fougner Regning er
jeg vis paa Du strax skal faa Dig udbetalt. Alt er vel og takkes Moder saameget for sin korte Nærværelse her, haabende at ogsaa Du
snart forunder os sin dit Besøg her. Din med Agtelse hængivne
Elstad 7. Debr. 1849
J. Elstad

1850-14/2
Høistærede!
Dit meget kjærkomne med H. Indkassator Siversen rigtig modtaget og glæder det os at erfare
at alt paa det kjære Lundgaard er i sit gamle Maal. - Her er ogsaa alt taalelig, gamle
Bæstemoder og lille Ole har begge hværet syge, dog er Ole idag betydelig i Bedring.
Bæstemoder er derimod omtrentlig med det same, saa vi ofte har tænkt det muligens snart
kunde glide til Tiden. Paa Opsahl er alt endnu vel, Oline er temmelig frisk og ved det gamle.
Jeg beklager de Stakler som saalænge skal vænte paa den Farlige Reise. Forleden solgte jeg den brune Hæst jeg og Simen havde isammen og igaar solgte jeg min
sorte Hæst, men alt for liderlige Priser. Behøver Du Jern og 3 Toms Spiger er jeg til Tjeneste. Hvorledes gjør Eder det med Udbyttet
paa Brænderiet? skeer saadant i Produkter, kunde jeg gjerne tage en Anker Brændeviin mod
Kontant. - Den forlangte Mæssingbørse til Rambukken følger, men da Brevet ei ihændekom
mig før igaar kunde ei jeg faa sændt den før idag. Min og Mines beste Hilsener til Dig med Famlie.
Din stedse hængivne
Elstad 14. Febr. 1850
J. Elstad
Med den førmælte Mæssingbussing følger tillige den tilhørende Jernbolt, da den før sænte
bedes sændt hid ved Leilighed
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1850-20/2
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af 17. Dennes modtaget og erfarer deraf at hos Dig er vel, hvilket Gode
jeg ogsaa har den Fornøielse at berette herfra. - Min Karen er betydelig bedre og gamle
Bæstemoder ved jeg ei selv hvad jeg skal sige om, hun makter rimeligviis hvær dag saa hun
tilsyneladende vænter paa Stunden og Timen skal komme at hun overgaaer til et bedre Liv. Begge Børnene har lidt af en streng Forkjøllelse, men er nå gudsketak Tak ret bra saa jeg vil
haabe den værste Crissis er over. Jeg har nu allerede aflagt den Tanke at reise til Grundsæt, eftersom jeg har solgt mine 2de
Hæste og som Du før er underrettet om, men som formentlig ei var Dig ihændekommet da
Du sidst skriver hvordant har det gaaet med Ole og Iver paa Christiania Marked?
formodentlig godt eftersom Priserne der efter Rygte er taalelig. Herom ønsker jeg
Underretning for at jeg ved Indkjøb kunde rette mig.
John Opgaarden med Kone er reist herfra idag paa sin Hjemreise fra Froen og er omtræntlig
som i gamle Dage meget munter. Fæhandelen lader til at blive forskrækkelig flau iaar og
Pængemangelen begynder at ytre sig mere og mere, saa Udsigterne for Dalen seer meget
maadelig ud. Behøver Du en Deel 3Toms Spiger er same at faa hos mig efter Grundsæt-Markedet. Paa Opsahl er endnu alt vel, Oline skulde idag være ganske frisk, saa den lange Venten for
dem er meget traurig vil jeg antage. Min og Mines bæste Hilsen til Dig og Dine.
Din stedse hængivne og mest forbundne
Elstad 20. Febr. 1850
J. Elstad
P.S. Igaar kom en Gudt tilbage fra Froen fra Eielsen som havde forsøgt Lagesildhandelen, men
han kom tilbage med sit hele Las. Ingen Afsætning var at erholde.
D. S.
1850-24/2
Kjære Fætter!
Af indlagde Brev vil Du erfare at Oline Opsahl har faaet sig en Datter og at Alt er gaaet vel
over. Min Karen er idag derhænde i Barselsbesøg, men væntes hvært Øieblik Hjem for
Børnene.
Alt hos mig er vel og det same skal være os en Fornøielse at høre fra det kjære Lundgaard.
Min og Mines bæste Hilsener
Elstad 24/2 50
Din hængivende
J. Elstad

1850-22/6
Høistærede!
Dit meget kjærkomne af 20. Dennes rigtig idag modtaget og glæder det os at se at alt for
Eder er vel, hvilket Gode jeg ogsaa har den Fornøielse at berette herfra. Madamme Sundve med Søster og Svoger Kjøbmand Hermandsen ankom hertil i aften og
efter at de vare komne, kom ogsaa Eielsen her og har han nu bestemt sig til, i morgen at blive
disse Fremmende Følgagtig til Solhjem for at bese Kringerne. - Jeg har efter din Anmodning
bedet Fader om at besøge Dig, og som jeg troer han bifaldede. Min Kone og jeg ønsker at Du og Moder vilde gjøre os den Fornøielse at besøge helst med
det første og bed Moder at hun tager sig saa lang Tid hun kunde være med til Sæters. Vi har
fremdeles 2 Studenter, og vænter hvær Dag paa 2 til nemlig Hartvig og Parelius saa her lader
til at Huuset bliver overfylt af Logerede, ikke at tale om anden Reisende. - Derefter antages
en Sink kommer som ogsaa vil blive for nogle Uger. - Jeg har saameget andet at bestille saa
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Gaardsbruget allene vil blive en Bisag. - Vil Du ei kjøbe Dig en simpel Hæst af mig? Min Kone
siger at hun ei for det første vil befatte sig med Oline Raanrud, da hun med Vævning og
Saadant ei kan blive Noget gjordt alligevel. De omtalte Myseflasker maaske Du er saa snild og faaer sendt til Skaug eller Brunlaug med
Anmodning at faa dem sændt til Baadstøe. Kjære forsyn dem med god Adresse. Jeg faaer min
næste Vahre med Dampbaaden og leiede Kjørrerne. Vi haaber Du og Moder som sagt er saa
snille at besøge os samt Flere af Eder om I har Tid og hvorom vi ventede en liden
Underretning. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Din stedse hængivne og forbundne
Elstad 22. Juni 1850
J. Elstad
1850-28/6
Kjære Svigerfader!
Af Fader som kom Hjem samme Aften han forlod Lundgaard, hørte jeg at Alt for Dig var ved
det gamle. - Onsdag sidst fik vi endelig saameget Tid at min Kone og jeg fra kl 1 om
Eftermiddagen tog os en Tur til Opsahl og kom Hjem same Aften kl 9. - Paa Hjemveien
begynte min Kone at blive lidt upasselig i det ene Bryst og efter at hun var hjemkommen, fik
hun en saadan ´Rystelse´ med meget voldsomme Smærter i Brystet, saa hun strax maatte
tage Sengen fat. - Jeg greb strax den første Leilighed og gav hende Kamferdraaber der
bevirkede at hun ud paa Natten begynte at blive varm.
Idag er hun gudskelov saameget bedre at hun er oppe og ved Forsigtighed vil jeg haabe det
er overstaaet. - Da jeg lettelig vil jeg haabe det indse at det er en Umulighed for at kunde
besøge Eder, haaber jeg at I vil forunde os den Fornøielse at besøge os med det første,
hvorom jeg forvænter Underretning. - Kjære hviis det er Eder muligt, saa gjør det overbevist
om at være velkommen. Tørken begynder her at knibe temmelig haardt. Da alle Reisende overfuser mig og Budet
væntesr maa jeg slutte med en kjærlig Hilsen fra Mine og mig.
Din hængivne og forbundne
Elstad 28. Juni 1850
J. Elstad

1850-2/8
Kjære Svigerfader!
Igaar modtog jeg endelig min Politiretsdom som jeg kan have den Fornøielse at berette fikk
et godt Udfald. Jeg blev saavel for Politiactors Tiltale, som for Sagens Omkostninger aldeles
frikjendt. Du kan troe jeg næsten vox en Tomme, da jeg fik høre de forbandede Svinhundere
ei fik sit Ønske opfylt og skal jeg bestrebe mig saameget som mulig for at skaffe dem al den
Ægrelse jeg formaaer.
- Hørrer Du Nogen som vil tjene sin Værnepligt som Skydsskafferkarl, er Plads ledig hos mig,
naar han blodt ei vil undvige sig for at spytte anstændigt i Børsen, hvilket jeg paa denne
farlige Tid vil haabe. - Jeg har allerede faaet ind næsten hvært eneste Baand af min Loe og fik
jeg gudsketak nogenlunde godt Aar.Paa næste Løverdag begynder Setsionen her og har vi den Fornøielse at have det Pærsonal i 3
Dage.
Vi har nu et par Dage haft mange Fremmende som idag skal reise med Dampen udover. Kjære har nogen af Eder Tid saa kom her Tirsdag inæste Uge, kunde vi muligen faa Tid til at
følge Eder Hjem om blodt som snarest. - Dit behagentlige Svar forvæntes herom. Alt her er
vel, undtagen Barna har været lidt forkjølet. - Minnes og min bæste hilsen til Eder alle.
Din med Agtelse hængivne
Elstad 2. Aug. 1850
J. Elstad
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1850-23/8
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne - hvis Dato jeg for Nærværende ikke husker rigtig modtagne og glæder
det os at anhøre at alt hos Dig er vell, hvilket Gode jeg ogsaa har den Fornøielse at berette er
Tilfældet hos mig. - Du skriver om at jeg ei nogensinde har meddelt nogen Beretning om
Aangangen hvorfor jeg nu skal have den Fornøielse at meddele en nøiagtig Underretning.
Høeaflingen er over al Forventning og har jeg allerede indkjæmpet alt undtagen paa Øen,
hvor jeg har det mæste uslaaet og agter heller ikke for det første, i dette ustadige Veir at
nedslaa mere. - Med Skuren blev jeg færdig i det heletaget i forrige Uge og har ogsaa gammel
Loe som er færdig til Indkjøring saasnart Veiret tillader det. - Ageren er over al Forventning især naar man tager i Betragtning den lange vedvarende Tørke og maa jeg vel antage at Aaret
kan anslaaes til et middels Aar. - Paa Stafsmarkedet solgte jeg min gamle Hingst og kjøbte en
brun Hæst 2 Aar gl, samt strax efter at jeg kom Hjem kjøbte jeg en 8 Aar gl Vallak. - Vores
Børn var idag og igaar lidt upasselig af Forkjøllelse, men ikke saameget at man behøver at
tage noget Betænkning derover. - Det skal være os kjært at faa Eder her saasnart Leilighed
gives og skal vi tillige være Moder følgagtig til Froen. Jeg er nu godt forsynt med Hæster til Vinteren, da jeg i Tallet har 13 Hæste, hvoraf 1 Hæsteføll, 1 et aars gl Hæst og 2 to Aaringer. Du vil altsaa erfare at jeg endnu trænger til at sælge
en Hæst eller 2. - Jeg har nu skydset Snedkerdonskaben hid, da Snedkerne blev færdige igaar
med min Hæstestald. - Han er nu indrettet med 13 Spiltaug og Følbinge samt Hækker til alle
sammen, egen Hækkebinge, og eget Rum til Fodret som Sæng til Drængerne. Min Kone og jeg har tængt os til Sæhteren, men om nogen Reise bliver af, er meget uvist. Du og Dine hilses flittig fra Mine og mig.
Opsahl d. 23de August 1850
J. Elstad
P.S. Her paa Opsahl er ogsaa alt vel og beder at hilse Eder alle. J. E.
1850-18/9
Kjære Fader!
Elstad 21" Septbr 1850
Dit meget kjærkomne af disse Dage med den venlige Indbydelse rigtig modtaget og hvorfor
aflægges min og Mines hjærteligste Tak. I, hvorvel det havde glædet os at efterkomme dit Ønske ved at besøge Lundgaard idag, er det
os dog ikke muligt, da vi i Løbet af denne Uge atter skal have Ting. Dersom det er os muligt haaber jeg at kunde se Lundgaard engang i næste Uge hvorom jeg ei
er ganske vis, da her stedse er et eller andet man er hindret for. Alt her er vel og Ole som nylig har været her vil fortælle bedre de Forandringer som her er
foregaaet. - Vi glædede os ved at kunde haft den Fornøielse at se Dig og Moder her ihøst,
men forgjæves har vi vel gjordt os dette Haab, da saadant lader til at man maa betragte som
et Stjærnefald. - Skulde dette imod Formodning ske er Eder hvem som helst hjærtelig
velkommen. Med grundet Agtelse
Din stedse hængivne
J. Elstad
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1850-2/10
[Arket skadd og med mangelfull tekst]
Kjære Svigerfader!
Jeg har nylig erholdt Bud fra John Harildstad om at han vilde komme her med sin Familie
næste Løverdag samt at vi til den Tid skulde holde os i Beredskab til at være følgagtig
Didover. - Om han med sin Familie vil reise længere end til Glømmen, derom er jeg ganske
uviss, thi Budet vidste intet derom. - Vi har derfor bestemt os til med det samme at reise til
Lundgaard, hvor vi formontlig vil indtræffe enten Tirsdag eller Onsdag næst, saafremt
uforudseede Hindringer ei vil indtreffe. - Harildstad vil vel med det samme møde i en ForligsComite i Ringsager, hvortil han skal være valgt af Formandskabet. Igaaraften var min Kone …………… Opsahl og troer ogsaa …………. at den bliver med Udover. Jeg har idag faaet …… som skal gjøre Fodbaand til stalden, hvorefter han snart bliver i
complet Stand. Du paalægges strængt ei at lade Lagesildfiskeriet tilendebringes førend jeg kommer saa jeg
endelig engang kan have den Fornøielse at se det stolte Fiskerie.
Har Fiskeriet gaaet godt er det vel, da det i saa Henseende vist ikke er saa ubetydelig Indtægt.
- Efterat jeg har nedskrevet disse Linier faaer jeg atter Bud fra Harildstad som beretter at han
med Familie vil ligetil Lundgaard. - Mere muntlig. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 2. Octbr 1850
Din stedse hængivne
J. Elstad

1850-15/12
Kjære Svigerfader!
Da Peder Brandstad som agter sig til at reise til Lundgaard, vil jeg ei undlade at berette at alt
her er i sit gamle. Min og Kones inderligste Ønske er, at Du og Moder samt de Øvrige vilde gjøre os den
Fornøielse at besøge os i Julen i det mindste nogle af Eder, overbeviste om at være hjærtelig
velkomne paa det vi have at byde, dog haaber at tage til takke. Vi har nu endelig gjordt Tinget ifra os, men troer ikke Fogden fik mange Pænger paa Tinget. Gustomsgutterne talte ogsaa om have Lyst til at besøge os i Julen hvortil dem ere velkomne
hvilket Du paa mine egne vilde frembære. Du og Dine modtager dernæst vores glædelige Jul
med Forventning om at kunde bedre udføre det muntlig.
Mines og mine beste Hilsener til Dig og Dine.
Din med Agtelse hængivne
Elstad, 15. Debr. 1850
J. Elstad
Ivers Galoscher følger. –
1850-29/12
Kjære Svigerfader!
Min Kone og jeg har idag taget os en Tur hertil i den Tanke at træffe Eder her, men forgjæves
har vi foretaget denne Reise, endskjøndt Oline ogsaa har væntet Eder bestemt fra 3die
Juledag, hvorom hun har erholdt Besked fra Eielsen. - Jeg maa tilstaa at jeg med Vished har
antaget, at Du og Moder har kommet eller Ungdommen, efter som ingen Underretning
derfra er indløben siden end Peder Brandstad. Vi har ogsaa tænkt at se nogle af vore Venner
hos os i Juulen, men har og fremdeles vil opsætte dermed, til Eder vil forunde os eders
Nærværelse. Skulde Eders Bestemmelse mod Formodning være, slæt ikke at komme, da
forvæntes at Pær Bud med første Post eller anden sikker Leilighed, saa vi derefter har at rette
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os. Vi har daglig siden Julen kom været i Sælskab, hvoriblandt Ball hos Fogth 3die Juuledag. Alt hos os er vell og hilses Du og Dine fra Mine og Olines ved din stedse hængivne
J. Elstad
Opsahl 29. Debr. 1850
P.S. Vær fremdeles velkommen til Din J. Elstad
Kommer eder Gamle saa tag med Eder Præsten Fliflet, eller hvæm andre som har Lyst til at se
om os. 1851-19/1
Elstad 19.Jan 1851
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af Dato jeg for Øieblikket ikke husker, rigtig modtaget, og erfarer deraf
Eder komet vel Hjem samt derefter befant Alt i sin gamle gode Orden, glæder os inderlig og
aflægger dernæst min og Mines hjærteligste Tak for eders korte Nærværelse her, hvilket De
tillige vilde frembære for Fliflets. - Disse Linier sændes med S. Vedum som nu kommer tilbage
fra sin Fjældvandring og har overnattet her. Alt her er ogsaa vell omtrenlig gaar det i sin gamle Slændrian, saa jeg ikke mærker nogen
synderlig Forandring i Tidens Gang. Eielsen var her forleden Dag og beklagede sig for, at han er bleven næsten omsagt af
Engebret Larstuen, hvilket jeg troer gaaer saavidt han næppe tør reise allene efterat det er
bleven mørkt og er Oline især meget ængstelig. Dette kommer formodentlig af, at Eielsen
fremsatte offentlig i en Fattigcomision Engebrets forseelse mod Brændeviinsloven og bad at
Fattigcomisionen maatte tage sig alvorlig af Sagen, hvorfor Følgen blev at en Deel Brændeviin
for Angjeldende blev confiskeret nylig før Juul. I disse spænte Forholde som nu eqisterer
mellem Arbeidsmanden og Gaardbrugeren, bør man tage sig iagt for at agiere og burde han
absolut gaaet en anden Vei. Herom lader Du Dig ei mærke det Mindste, da jeg ei ved om han
ønsker Eder bekjænte hermed. - Rygtet siger at Brev skal være funden ved Fodevangs Kirke
som fremfører grove Beskyldninger mod Eielsen, men derom ved jeg ei saa ganske vist om
det medførrer virkelig Sandhed, dog troer jeg næsten. - Jeg beklager den annen Mand som
stedse er i Folkets Omtale, men Noget er han vel Aarsag i sælv ellers troer jeg ikke det kunde
blive saa gaalt. - Ikke et eneste Ord herom. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Din hængivne J. Elstad
1851-8/3
Kjære Svigerfader!
Du vil Maaske meget Forundre Dig over min langvarige Taushed, men Aarsagen hertil er
langtfra nogensomhelst Misnøielse, men snarest maa tilskrives Efteladenhed. - Igaar fik jeg
endelig asureret mine paa Gaarden værende Huusebygninger, hvilket beløb sig til 2690 Spd.
og asurerede i den almindelige Brandkasse for Land. Hvad synes Du derom? Sidst Ole var her
lofte han mig næsten at enten han eller Iver skulde være her til Sommeren for at gaa mig til
haande med mine Forretninger og hvorom jeg med første ønskede Underretning, da jeg
imodsat Fald snart maatte sørge for at faa mig en Anden. Kjære er det muligt saa tænk paa
mig hermed. Vi ere alle som sedvanlig friske, hvilket ogsaa efter min Formening er Tilfældet hos Eielsen
saavidt mig bekjent. Fra Grundstad har jeg endnu Intet hørdt, men jeg vil haabe Hæstene
ogsaa der maatte gaa nogenlunde friskt fra Gaarden, hvilket vil betydlig bidrage til
Hæstehandelens Opkomst. - Jeg har endnu noget kjøring tilbage, men vil haabe at Føret
fremdeles vil vedvare denne Maaned, troer jeg ogsaa at kunde klare mig. -
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Sluttelig modtage Du og Dine, Mines og min bæste Hilsener i det jeg tegner mig Din stedse
hængivne og forbundne
Elstad, 8. Marti 1851
J. Elstad
P. S. Har Du hørdt om Ole har faaet den belovede Plougsmed til mig? og hvad Tid antages
han at komme? Var det muligt trengte jeg høiligen til den Mand, da Ole lagde langt større
Vægt paa denne end paa Andreas Prestegaarden.
Hengivnest J. Elstad
1851-2/4
Høistærede!
Du vil vist forundrede Dig ofte over min langvarige Taushed, men da min Karen saavel som
lille Rønnaug begge en Stund har været maadelige, har jeg opsat med skriveriet, indtil jeg
nogenlunde kunde si hvad Vei det vilde tage. Min Kone er gudsketak taalelig brav og lille
Rønnaug troer jeg ogsaa er til Bedring, endskjønt igaar turde jeg ikke andet en tilkalde
Baumann, som da var her i Nærheden og sagde han at Alt var en Følge af Uforsigtighed i den
barske Vaarluft.
Jeg troer at have faaet Qværsilden paa en af mine Unghæste, men endnu er det ei kommen
saavidt at det er synbart. - Imidlertid er alt det nødvendigste foranstaltet med hensyn til
Forsigtighed iagttaget, saa jeg vil haabe det maatte staa over, men da den Slags som ogsaa
her, er meeget ondartet er det frygtsomt. Jeg har endnu temmelig meget Kjøring tilbage og Føret begynder allerede at blive skralt, men
det maa alligevel engang blive Sludt. Vi har aldeles opgivet haabet om at komme til Faaberg paa dette Føre da jeg anser det for
een Umulighed. Kunde Iver komme her i Paaskehælgen var det bæst, og ifald Du uden alt for
stor Genangse kunde undvære ham, saa jeg det overmaade gjærne. - Jeg skal gjærne lade
Hæste enten hænte ham derude eller møde ham paa Veien naar han derom vil underrette
mig. Kunde flere af Eder (Ungdommene) være med hid den Tid, var det os særdeles kjært, da
os ingensteds kan komme. Du og Øvrige paa Lundgaard hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 2. April 1851
Din stedse hængivne
J. Elstad

1851-13/4
Høistærede!
Af Hans Fliflet som nu er her hører jeg at alt hos Eder er vell, hvilket Gode jeg ogsaa paa det
nærmeste har at berette herfra. - Lille Rønnaug har en Tid hværet daarlig af Forkjølelse, men
er nu meget til Bedring med Undtagelse af at hun er daarlig i det ene Øie, dog vil jeg haabe
det snart maatte gaa over. Jeg har siden mit sidste Brev Intet hørdt fra Eder, men jeg vil haabe jeg faaer een af Gutterne
her i Sommer og ønskede jeg det maatte ske i den henstaaende Paaskehelg, hvorfor jeg
kunde møde dem paa Holmen eller Baadstøe med Hæst. - Derom ønskede jeg gjærne
Underretning med angaaende Post.
Igaar var John Harildstad paa sin Reise en Snartur hjem i Paaskehøitiden og idag sænder jeg
hans Forbudsedler med Posten lige til Christiania. - Ifald Du ønsker at træffe ham vil Du
sikkert træffe ham paa Vignes 2den Paaskedag kl 12 Middag eller ned ved Exerpladsen
omtrent kl 11.
Svigermoder har før talt om at hun troede vi kunde faaet Karen Vaalen til Hjælp, og var det
muligt, treng vi vist hænde høiligen til Sommeren, da jeg antager min Kone bliver uskikket til
at opvarte. - Skulde Leilighed gives vilde Du maaske efterhøre om hun var villig hertil og i saa
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Fald underrette os derom. - Jeg har nu 11 brugbare Hæster til Vaaraanden, saa jeg nu tænker
at gjøre det med egen hjelp. Eielsen har nu faaet avirket sit Tømmer og godt omtrent 60 Tylter eller noget over. Med Foder troer jeg at berge mig nogenlunde godt baade til Hæster og Fæe, derimod frygter
jeg for Grønet, dog har jeg endnu nogle Flø paa Støer utærsket. Sneen er her næsten afgaaet,
saa dersom et godt Veir indtræffer er det vist vi vi komme til at pløie de første Dage af Mai.
En glædelig Paaskehælg ønskes Eder og har Nogen af Eder kunde kommet til os til den Tid har
det været kjært. Med de bæste Hilsener til Dig og Dine fra Mine og mig.
Elstad 13. April 1851
Din stedse hængivne og forbundne
J. Elstad

1851-24/4
Kjære Svigerfader!
Med Fætter Niels som idag reiser til Holmen for at hænte Iver sændes disse Linier for at Du
kan høre og see at alt er vel.
Rønnaug er i god Bedring saa jeg nu vil haabe det ei er den mindste Frygt for hende. Jeg har nu i 3 Dage haft 4 a 6 Mand for at istandsætte Saugaarden og rettet paa Elvefaret, for
at hindre den ei skal forvolde Skade paa Qværnbruget som Eiendommen nede paa det
fladeste Jorde. Plougsmed fik jeg igaar og agter jeg mig til at istandsætte 5 a 6 Plouger og
maa ogsaa reparrere Harven Noget. Jeg er Dig meget forbunden for istandsættelse af min
Køresal og er villig til at betale efter Regning, men Meningen min var den at Hr. Tøsti, grundet
paa hans Løfte selv skulde besørget dette Arbeide udført. I næste Uge engang haaber jeg at kunde paabegynde Vaaraanden saafremt Veiret fremdeles
vedbliver som nu. Kjøbmand L. Ormsrud skal paa en slet Maade have endt sine Dage ved at hænge sig i et Træ
paa Vaage. - Gud hjelpe den som faaer saadanne Tanker. Du og Dine hilses meget flittig fra
Mine og mig.
Elstad 24/4 51
Din med Agtelse mæst hængivne
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1851-11/6
Hr. Christian Lundgaard!
Høistærede!
Som Du ved ytrede jeg i min forige Skrivelse gamle Bæstemoders Svagelighed og som jeg nu
har den Ære at underrette Eder om er død. Hun omskiftede Tiden med Evigheden idagmorges kl 6 1/2 med en rolig og stille Død.
Hændes Lidelser saa hos os kortsynede Mennesker gudske lov meget milde. Hun og hændes
Afgang var kuns som Søvn.
Jeg er endnu ikke Ennig med mig selv enten at kjøbe det lille jeg behøver til Begravelsen, hos
Landhandleren eller at lade Iver reise til Lillehammer som han har været saa snild at love. Madammen Ahne Fougner ligger ogsaa dødelig syg saa jeg vil næsten antage ogsaa hun
sigler, til stor Bedrøvelse for sine Børn.
Flere her i Egnen ere syge af forskjellige for det mæste gamle Folk, og mange ere ogsaa døde.
Nogen Sygdom kommer vist af den barske Luft som har hersket i helle Vaar. Vi er nu i Færd med at omgjøre Stallkryberne samt at sætte op en Søbod til at oppebevare
Pakgodset. - Da jeg kommer til strax at reise til Hemrum for paa Sorenskriverens Vegne at
holde Auction maa jeg slutte med de bæste Hilsener til Dig og Dine.
Elstad 11. Juni 1851.
Din hængivne
J. Elstad
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1851-6/7
Elstad 6. Juli 1851
Hr. Chr. Lundgaard!
Høistærede!
Jeg vil ei undlade at berette at Alt her er fremdeles vell og ved samme Leilighed ogsaa at
gjøre en Undskyldning for at Johanne ei fulgte med Ole Hjem hvilket jeg vil haabe baade
Moder og Du undskylder. Skulde kjære Moder ei undvære hænde en Stund, da fik Du derom
underrette mig, skal jeg sørge for, (hvor nødig vi vilde give Slip paa hænde) at hun paa en
skikkelig Maade maatte komme Hjem. - Karen og Johanne ere idag paa Opsahll og forleden
Dag var Johanne og Oline Opsahl paa Mæhlum. Hos Fegthes har hun ogsaa vært. Vi er nu i
fuld Drift med Rapningen af Dagligstuern saa jeg vil haabe hun nu maatte blive varm, peen
som hun vil blive uomtvistelig. Konfurindretningen er nedreven og udtaget og Brændgnisten
istandsat til Brug. Har Du bare været her har jeg mangt og meget jeg i denne Anledning har ønsket at concidere
Dig i, men Veien er forlang til at Du vil foretage Dig en saadan Fart. Den 8. Juli. - Iver troer jeg er mindre frisk og har været maaske i længere Tid,
noget Hoste har han haft siden han kom her og den varer fremdeles. Jeg har ladet 2de Læger
overset ham og begge har anbefalet Tran som jeg alt har bestilt fra Apotheket, men uagtet
jeg har saameget som muligt at faa vide Sygdommens Beskaffenhed, er jeg dog derpaa bliven
lidet Klog, dog troer jeg neppe den er af en god Art. - Har Du haft et Par Dage at ofre har Du
været snild om Du villet seet til os. Min Kone begynder at blive mere og mere tung af sig, formentlig er hendes Romsdalsreise
snart forhaanden, men derom kan jeg heller ikke blive viis; imidlertid er jeg salig saalænge vi
faaer beholde Johanne. - Reisende er her i Mængde næsten til hvær eneste Nat og en
Student Torgersen har allerede været her over 8 Dage, er fremdeles her og bliver her endnu
en Tid. Idag faaer vi deiligt Regn, som nu er en herlig Ting for os. Jeg ved ikke om Du glæder Dig
derover, da Du boer i en vaadere Egn. - Disse Linier sændes med Pastor Fogth som nu reiser
til Christiania. - Alt er ellers vell, begge Børnene er friske og Karen efter de Omstændigheder
man kan vænte taalelig frisk. Du Moder og Børn hilses fra alle eders Børn her, tilligemed de
smaae Børnebøn ved din stedse hængivne og mæst forbundne
J. Elstad
P. S. Rapningen af Stuen bliver gjennemføret idag, saa det kuns staar tilbage at slette og
pynte Veggerne. Iver seer til rette med Snædkerarbeidet og hjelper ham.
Din J. Elstad

1851-9/9
Kjære Fætter!
Jeg griber nu Pennen for at underrette Eder om at 2 af vores Børn nemlig Ole og Anna er syge
og lider af en stærk Forkjølelse især Ole, men igaar kom Doctor Andersen her og har anvænt
Medikamenter, saa jeg vil haabe det snart maatte gaa over. Det er mindre godt naar nogen af Familien i et Huus er daarligt, men naar man har anvænt
hvad som hvad som styaar i ens Magt for man sætte Ræsten i Guds Haand, som alene
indseer det rette. - Da jeg næsten ingen Tid har til at Skrive for Du undskylde Du dennegang
ikke faaer mere. Hvordant staa det til med Iver? Er han noget til Bedring er det vell. Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.
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Du og Dine hilses fra Mine og mig.
Elstad 9/9 51. -

Din hængivne
J. Elstad

1851-21/9
Høistærede!
Jeg griber nu Pennen for at underrette Eder om at vores Børn nu er i god Bedring alle samen
og at lille Ole som dennegang var meget angreben nu er saa rask saa han kan være ude.
Johanne har endnu været saa snild og loft at være her til over Thinget som er den 29 og 30de
Dennes.
Igaar fik jeg ind al min Loe med Undtagelse af Rugen som jeg nettop nu har skaaret og enda
ei ganske skjær. Siden min sidste Skrivelse har jeg været i Lalien og der seet mange Sorter
froset Korn til forskjellige Tider. - En del er frosen i Belgen medens det til en anden Tid er
frosen efter Fremsporingen og atter andet sent frosen. - Gud hjelpe de arme Høilændinger. Hvordant er det med Iver? Er han fremdeles i Bedring er det mig inderlig kjært. Hils ham saa
flittig ifra os og sig ham at han maa skrive mig til. Nogen Reise udover vil vel næppe blive af med os, da det dertil formontlig vil blive forkaldt
for de lille Smaa. - Faaer jeg nogen Tid vilde jeg gjærne følge Johanne en Snartur, men tør
Intet bestemme hermed, da det aldeles vil bero paa Omstændighederne. Johanne reiste idag til Opsahl og vil formenlig blive der til Onsdag næst. - Du og Dine hilses
med Agtelse fra Mine og mig.
Din stedse hængivne og forbundne
Elstad 21. septbr. 1851
J. Elstad

1851-9/10
Kjære Fætter!
Med Budsændelse er jeg bleven underrettet om at Eielsen med Familie agter at drage til
Lundgaard. - Intet har været kjærere end at ogsaa vi kunde have haft den Fornøielse at være
med, men desværre Tiderne tillader os ikke denne Fornøielse. Foruden at vi har 3de
Logirende i Huuset skal vi ogsaa have Mandskabstegning paa Fredag, foruden Extrareten som
er daglig. - Min Kone fik forleden Dag Hæst til forærendes af en Engelskmand saa det lidet vil
hjælpe om jeg dels faaer Solgt og dels bortsat paa Foeder som jeg idag har saaledes bliven
quit 2 Skp idag.
Er nogen Foranstaltning med Leien af Kari Øfstedahl foretaget er det vel og hvorom jeg
haaber vi maatte blive underrettet med første.
Tag Dig en Tur hid i næste Uges begyndelse skal Karen og jeg gjøre Dig følge tilbage. Idag erholdt jeg Underretning om at en Ploug er ankommet til Lillehammer til mig fra
Professor Mørkmann. - Alt vel inden Borde. - Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 9 Octbr. 1851
Din hængivne
J. Elstad
1851-15/10
Kjære Svoger!
Da jeg har talt med Johannes og Gustav Svenike om at bytte i deres lille Vogn og min Kariol
som Du har, saa anmodes Du paa mine Vegne at afslutte denne Handel, da Kariolen er hos
Dig saa dem ikke har seet den. - Du faaer endelig se paa en Maade at faa afgjort denne
Handel, da jeg gjerne vilde have Vognen. - Forresten sendes alt til Dig. Jeg har nu faaet ind alt
med Aflingen og agter nu at begynde Gjødselkjøringen.
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Mine Hæster er blevne ret fede, og igaar fik jeg nettop Hjem fra Fjældet. - Gjør dit bæste
med Handelen. - Alt hos mig er vell. Oline er formentlig Hjemkommen, men fra hænde har
jeg ingenting hørdt. Du og Øvrige paa Lundgaard hilses med Agtelse fra Mine og mig. Johanne kom ful vell Hjem?
Derom har jeg intet hørdt. Elstad 15. Octbr 1851
Din stedse hængivne
J. Elstad
1851-9/12
Høistærede Svigerfader!
Dit meget kjærkomne af Dennes, tilligemed den medfulgte Lagesild rigtig modtaget og
hvorfor aflægges min forbintligste Tak, da det sidste i Aar vel er en ren Raritet. Med Bringeren heraf sænder vi til Halpeskallen 9 Fiske a M g med færsk Ørret, bedende at
Eder ei vil forsmaa det Lille men strax opspiser dem medens de ere gode da Veiret for
saadanne Sager er ugunstigt. Det glæder os usigelig at erfare at alt hos Eder er vel og at Iver
fremdeles er i god Bedring, hvorfor jeg haaber han ogsaa snart besøger os, overbevist om, at
jeg nu ei skal jage ham som i Sommer. - Ole kommer vel een af disse Dage saa vi nærmere
kan faa overlagt Besøget med hinanden til Juul. Enten Eder eller os maa ud, for at vi ei ganske skal forglemme hvad Forældre og Børn pligter
hinanden med aat se til hværandre. - Jeg vil ønske jeg har været paa Lundgaard nu et Par
Dage, for at kunde været ifra den slemme Styr som her er ved at ordne til Tings, men jeg maa
desværre Deltage i Komærsen og finde mig i Skjæbnen. Eielsen reiste igaar til Foldalen med Meel, men han fortalte at Oline endnu er meget daarlig i
Brystet. Det er paasprukket flere Huller og skal være udæset Kjød…. hvilket jeg anser for at
være betænkelig, da man kunde være udsat for at der kom døkjødt i saadanne Udsvul.
Om Thorsdagen sænder jeg Hæst efter hænde for at faa tale med hænde om Doctor er
nødvændig medens Eielsen er borte som ei skal blive forsømt dersom hun finder det
betænkeligt. Du er saa snild at stelle det saa at Nogen kommer opover i Juulen, da vi under enhvær
Omstændighed ei kan komme til at reise Didover førend over Nytaar. Du og Dine modtage Mines og mine beste Hilsener ved din stedse hængivne
og forbundne
Elstad den 9. Debr 1851
J. Elstad
P. S. Ole væntes bestemt til Helgen næst og skal jeg forbinde mig til at tractere med sød
Suppe.
Kl. 5 Onsdags morgen alt vel
Din J. Elstad
1851-21/12
Høistærede!
Med Ole som idag vil forlade os, vil jeg ei undlade at berette at Alt her er som sedvanligt,
friske baade gamle og unge. Min Kone og jeg ønsker begge at besøge Lundgaard snart, men Tiden er vi ei ganske enige
om, jeg har foreslaaet at Reisen skulde foregaa strax over Nyaar, hvilket min Kone finder
noget ubeqvæmt, dog tror jeg at medens Hælgen varer det er bæst at være hjemme. Ole vil
bedre fortælle det hele muntlig og give Dig en nogenlunde rigtig Forklaring hvordant vi har
det, og da jeg agter snart personlig at tale med Dig vil jeg kuns indskrænke mig til at hænvise
til Ole. En glædelig Juul og et godt paafølgende Nytaar ønskes Dig og Dine fra Mine og mig ved din
stedse hængivne og forbundne
Elstad 21.Debr 1851
J. Elstad
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1852-2/2
Høistærede Svigerfader!
Idet jeg aflægger min og Mines skyldigste Tak for sidste nytte, og i enhvær Hænseende
beviste Godhed vil jeg ei undlade at berette, at vi kom lykkelig og vel Hjem idag kl 2
Eftermiddag. Ved Afreisen fra Eder traf vi Lensmand Jevne ved Mitskaugen og maatte
saaledes reise til Jevne den Dag. Søndagen drog vi fra Jevne til Glømmen hvor vi var til idag. - Ved Hjemhomsten befantes
alting vell. - Randine er nok som jeg mente forlovet og troer jeg at der skal blive Bryllop paa
en 3 Ugers Tid og som jeg nu hører er en Dyd af Nødvendighed. - Dette faaer i Guds Navn
være som det vil. - Vi Faar saaledes Ting og Bryllup paa engang godtsom. Jeg vil haabe Du fremdeles er i god Bedring og antager I holder eders gode Løfte med at
skrive os til ret snart. - Eielsen var endnu ikke Hjemkommen, men kom formentlig idag. - Du
og Dine hilses paa det kjærligste fra Mine og mig, og falder Tiden Dig alt forlang saa underret
mig derom, skal jeg saafremt det er mig muligt tage mig en Slæng til Dig. Eders hængivne
Elstad 2. febr 1852
J. Elstad
Disse Linier sændes med Peder Brettingen, Randines Kjæreste. 1852-7/2
Høistærede!
Efter Løfte har jeg herved den Fornøielse at fremsænde nogle Draaber til Moders Øyer som
haves 1 Draabe paa hvært Øie kl 1 Middag efterat Flasken er vel samenristet.
Eielsen har været her og har aresteret sin Tjenestedræng. Medens Eielsen var hos Eder havde
han slaaet sig rent gal og villet dræbt Tjenestepigen paa Opsahl fordi hun vilde ligge hos en
anden Gudt. Pigen skal herefter være fra Forstand, som formentlig reiser sig af
Forskrekkelsen. - Dette er høist ubehageligt men han for vel sin fortjente Straff. Igaar var jeg en Snartur paa Mæhlum og der var alt vel. - Idag skal min Kone bort i Barselsvisit
med Grød.
Du og Dine hilses fra Mine og mig
Din hængivne
Elstad den 7. Febr. 1852
J. Elstad

Udatert, mrk. ihændekommet den 9de Marti
Kjære Svigerfader!
Da jeg med Hr Lieutnant Tøsti som nu er her, haver saa god en Leilighed vil jeg [ei] undlade at
berette at alt her er i sit gamle. Vi feirede igaar min Søsters Bryllop og har inat holdt fæst i
?alesk(?)passen(?). Idag skal vi holde 2dre Dag men efter hvad jeg kan dømme i al
Sømmelighed. Hvordant staar det sig med Dig? Jeg vil haabe fremdeles godt, efter som jeg
Intet har hørdt fra Eder. Hils Ole og sig ham saamegen Tak for sine hyppige Underretning om
Christiania m.m.
Johannes Sommerfeldt, Cand. Dorff, Grøtting med mange flere kom her og var tilstæde ved
Vielsen igaar og deltog naturlig i Kartet(?) inat. Kjære snart skriv mig til, da Intet er at vænte
hværken fra Ole eller Iver. Mere næstegang. Eielsen har formentlig hværet hos Dig og
hvordant går det med ham. Du og Dine hilses fra Mine og mig
Elstad den
Din hængivne
J. Elstad
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1852-11/3
Høistærede kjære Svigerfader!
Da gamle Sigrid agter sig til at forlade os igjen en Tid, vil jeg [ei] undlade at underrette Dig om
at vi alle ere friske og vell, hvilket Gode jeg længter saart efter at høre fra Eder.
Denne Uge gjør vi det seeneste med Vaaraanden, men vel neppe ganske færdige. Den 21. er
det Møde her paa Stedet angaaende den faste Station og som jeg innen gaar igjennem. Tror
Du jeg kan komme vel ifra dette Foretagende? Jeg har allerede forsynt mig med nogle
Hundrede Voger Jarn men at kjøbe mange Hæste er vel ikke saa ledt en Sag, dog stoler jeg
paa at jeg endnu ingen Gang har været aldeles forlegen.
Kjære, dersom nogen Leilighed gaaer til Lillehammer saa bring min Kariol til Madamme
Amsrud og bed hænde at faa en Reisende til at tage den hertil mod fri Benyttelse, da den
formentlig trænger nogen Reparation, hvilket den snart maa have for at blive brugbar til
Stationen.
Naar skal vi have den Fornøielse at se nogen af Eder her? Er Du saa frisk saa gjør Dig en Sving
hid naar Dampen begynder at gaa og da Du vel ikke er istand til videre Arbeide kan dette
ogsaa være en Lettelse for Dig, ikke at tale om hvor vel Du gjør os ved at lade dig se her hos
os. Vi har plantet ud omtrentlig 150 nye Træer i Haven, saa du skal se en mærkelig
Forandring.
Min Kone saavel som jeg beder indstændigt om snart at lade os se noget fra Eder, hvorefter
vi længe har ventet. Bestemoders Kamers er og vil snart blive istand og troer jeg det vil blive
et af vores peneste Huuser. Den 17de skal Ringeboe og Øiers Representanskab samentræde
paa Torsgaard, i en Havnesag og er der Reqvisiter at her skal vi med det same ture den 17de
Maii.
Da jeg for Nærværende ei har megen Nyhed af Indtresse slutter disse Linier med de bæste
Hilsener til Dig og Dine fra Mine og mig
Din stedse hængivne og forbundne
Elstad den 11. Maii 1852
J. Elstad

1852-21/5
Kjære Fader!
Da det idag er besluttet at jeg snarest mulig skal overtage fast Station, er det jeg herved
venligst anmode Dig om Du vil bevise mig den Tjeneste at overtage post sænde min Kariol til
Baadstøe, saa jeg kunde faa den hidbragt med Dalegudbrand. Jeg fik ei større Godtgjørelse end 20s prd Skylddaler, hvilket kuns udgjør omtrent 120 Spdl
Hvad synes Du herom? Troer Du ikke at saalænge holder jeg paa at tage Fanden paa Nakken,
at jeg tilsidst ei formaaer at bære ham frem, men Ordsproget siger "at vaager man Intet
tjener man Intet". Jeg nøder nu til at kjøbe mig 3 a 4 Hæste for det første, men hvor er disse
at faa for nogenlunhde Priiser. Paa Søndag reiser jeg til Froen for at undersøge Priserne. Kunde nogen af Eder besøgt mig i
Pindsehælgen har det været inderlig morsomt, men dertil er vel Ingen at formaa. Jeg er nu
færdig med Ploven og vænter paa at kunde faa Spilhavn til mine Hæste i 14 Dager forinden
jeg overtager den faste Station. Skulde min Kone faa Anledning til at faa sændt nogen Garn med Bringeren heraf gjør jeg
siden en Paategning. - Gud ved hvordant I lever derom har jeg længe svævet i det Uvisse da
en Bogstav fra Eder paa lang Tid ei har været at opdrive. Da Tiden er knap hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Din hængivne
Elstad den 21. Mai 1852
J. Elstad
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P. S. Med Bringeren heraf sændes en Tul med Garn til Johanne for at væves. Brev derom
følger indlagt.
Den 22. Idag har jeg allerede kjøbt mig en ret flink Skydshæst og akederet paa Een til som jeg
formentlig kjøber i morgen. - Kom til Pindse, skal Du faa hørre hvordant jeg agter mig at gjøre
det. Din hængivne
Tullen vedlægges paa Brunloug
J. Elstad
1852-17/6
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne tilligemed min Kariol modtaget og hvorfor aflægges min forbintligste
Tak. - Med stærk Længsel væntede jeg Blikket Sydover Pindseaften i den Tanke at kunde faa
see Dig, som for baade mig og Kone har været ret velkomment at se Dig hos os, saavel som
gamle Fliflet, men forgjæves. - Det blev kun med Tanken, hvorfor jeg bestemt haaber dette
snart maatte gaa i Opfyldelse.
Den Hæste Station kommer jeg vel til at overtage om 8 Dage; til hvilket Øiemed jeg allerede
har kjøbt 5 Hæst, 2 Karioler og 1 Gig saa jeg nu i alt har 10 Hæster, 4 Karioler, 2 enspænde
Vogne og 1 Gig samt 2 almindelige Stalkjærrer, foruden Arbeidskjærrer. Al denne Skade
koster mig mange Pænger, men jeg for stole paa at jeg ogsaa trækker noget ind. Kan Du faa
den mindste Tid til at gjøre Dig en Sving hid med det første saa gjør det, men kom først efter
at jeg har modtaget Skydsen, skal Du se en underlig rørelse.
Er Iver reist til Eidsvoldbadet? Gud give han der maatte gjøre god Fremgang.
Det er nu omtrent 8 Dage siden jeg skrev ovenstaaende, men nu er Kontracten fuldbyrdet
saa jeg først faaer den faste Station 1. Juli. - Haandværkere har jeg i hobetal nemlig 3
Snedkere, 2 Salmagere og 2 Smeder. Du kan tro at Skydsvæsenet koster mig baade Pænge og
Umage. At Randine forlænge siden har gjort Barsel har jeg vel før tilskrevet Dig om og paa Søndag
skal vi dra paa Barsel. Den 25 Dennes skal Simen Vedums Læg for her, kan Du følge ham hid
da var Du inderlig snild, men tag Dig da saa lang Tid at Du kan faa se mine Hæster som
kommer Hjæm fra Fjældet den 29. eller 30.
Alt her er vell. I aften væntes mange Reisende som skal overnatte her. - Har Ingen af de
Øvrige heller ingen Lyst til at besøge os. Johanne, alle der eller nogen af Gutterne. Hvem som
vil er velkommen. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 17. Juni 1852
Din hængivne
J. Elstad
1852-4/7
Høistærede kjære Svigerfader!
Deres meget ærede af 29. f. M. rigtig modtaget og erfarer deraf at Iver er indlagt paa
Hospitallet. Gud give han der maatte blive snart frisk og rask. - Jeg tilskriver ham i morgen
med Posten. Har Du saamegen Tid at Du kunde tage Dig en Sving hid før Aanden begynder var det inderlig
kjært, da jeg ogsaa kunde have mangt og meget at tale med Dig om og var nogen Mulighed
tilstæde vilde vi gjærne gjøre en Tur til Lundgaard, hvorom Du saa venligen har indbudt os. Det vil være meget vanskeligt for mig at kunde gjøre Udvandring paa denne Tid, da jeg som
Du ved har overtaget fast Station, især da Indretningen er ny er det saameget vanskeligere
for mine Folk som endnu ikke har sat sig ind i den nye Skydslov. Jeg har nu daglig paa Stalden 10 Hæste, hvilket Alt er et tærende Compagni, men da jeg igaar
maatte gjøre 2 Turer til Oden med nogle af Hæstene, vil det ei være saa godt at lade dem gaa
paa Græs, naar saadant ofte skulde indtræffe. -
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Var det muligt at faa leiet Vognen for nogenlunde billig Betaling til Baadstøe var det vel bæst,
da Høaanden formodentlig snart vil paabegynde. - Med Hensyn til Læder til Lensmands
Salen, da troer jeg det er bæst Du kjøber det paa Lillehammer ifald det tiltrængtes strax, da
jeg formentlig ikke kan faa mit fra Barken før til Høsten. Kjære har nogen af Eder Tid saa besøg os snart overbeviste om at være hjærtens velkomne.
Skulde dette Veir blive varigt begynder jeg formeentlig at slaa sidst i denne Uge. - Ageren er
her pen, en god Deel skudt Ax og seer ret overmaade vakker ud, saa viis det herefter faar
nogenlunde Fremgang, maa det blive et overmaade stort Aar. Dit behagentlige Svar med Beretning om din og Fleres kommen hertil forvæntes og husk
endelig paa at tage gamle Fanejunker Fliflet med. - Er Lars Skurmæsterstuen hjemme, saa
spørg ham om han vil komme her med det første for at male 2 a 3 Værelser som nu er istand.
Sluttelig modtager Du og Dine min og Mines beste Hilsener.
|
Din med Agtelse hængivne
Elstad 4. Juli 1852
J. Elstad
1852-8/7
Kjære Svigerfader!
Saafremt nogen Tid gives mig vil Eielsen og jeg have den Fornøielse at indtræffe paa
Lundgaard næste Søndags Aften, da jeg næppe kan blotte mig længere for at gjøre mig en
Tur til Eder, saa jeg med egne Øine kan se hvorledes det staar til med Eder samtlige. Min
Svoger Peder Brettingen reiser idag til Lillehammer og er det ham muligt at han leiet nogen
Kjørrer var det vell om I kunde faa sændt Høivognen til Brunlaug inden Løverdags Morgen
kl 8 for at kunde faa den med sig Hjem.
Randine har forlengesiden gjordt Barsel og er i stor Forlegenhed med sine daarlige Bryste,
som flere Gange har sprukket og flere Huller hvær Gang. I morgen faar jeg Murmæster for at mure Bagerovn, som jeg har undværet i det Kammer her
stod før og istandsat Værelset til Gjæsteværelse.
Mere muntlig næstegang om Tiden kan blive mig til Deel. - Du og Dine hilses med Agtelse fra
Mine og mig.
Elstad den 8. Juli 1852
Din hængivne
J. Elstad
1852-23/7
Høistærede!
Grundet paa din og Svoger Oles Skrivelse af 18 og 20. Dennes er det min og Kones Ønske at
hun agter at drage fra Hjemmet idag for at besøge Eder, især for at se til min syge Svoger. Intet har været mig kjærrere end at jeg ogsaa kunde have været hænde følgagtig, men
Omstændighederne er desværre dennegang ikke saadanne. - Paa Mandag begynder vi at
skjære og er endnu ei ganske færdige med Slaatten i Agerjordet. Onsdag eller Thorsdag maa
jeg have Folk til Øverlien og Øen og derfor er Tiden meget knap for mig, ikke at tale om at vi
de 2 sidste Dage af næste Uge skal have Thing. Min Kone væntes bestemt Hjem Tirsdag med
Dampskibet om Aftenen, hvorfor jeg ogsaa beder Dig om at se til rette med hænde saa ingen
Hindring maatte komme hænde i Veien. Saafremt Thinget er forbi skulde det Glæde mig om jeg maatte faa saa megen Tid at jeg
kunde faa gjort en Snartur til Lundgaard. - Min Kone har med et Par Galoscher til Johannes
bedende han ei vil forsmaa som en liden Erkjæntlighed. - Har jeg haft Maal af hænde har hun
ogsaa med det same faaet Skoe, men han troede sig ikke til at gjøre saadant til hænde for
uden Maal. Ageren har lidd betydeligt af Tørken, men Gudsketak ikke verre end jeg næsten troer jeg
faaer et betydeligt bedre Aaar iaar end det foregaaende. Høefoder faaer jeg omtrentlig 3 a 4
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Kjært skulde det have været mig at kunde seet nogen af Eder her, men dette i disse
bedrøvelige omstændigheder, er noget som faaer beroe sig paa deres eget Godtbefindende.
Min Kone og Simen vil rimeligviis bedere kunde gjøre Beretning i det heletaget, hvorfor jeg
blodt henviser til dem. - Lensmand Caucheron er meget sygelig af Gigttilfælde [tekst mangler]
nogen Raad for den stygge Sygdom, [ord mangler] Du viste Manden en storTjenneste.
Skyds er ingen stor Mængde af, men dog daglig Enkelte. - Du bedes at hilse Iver saa meget fra
mig og sig at ifald han skulde ønske at tale med mig skal Intet være til Hinder for at jeg maa
reise.
Du og Dine hilses saameget fra mig og lille Ole.
Elstad 23. Juli 1852
Din stedse hængivne
J. Elstad
1852-2/8
Høistærede kjære Svigerforeldre!
Med inderlig Deltagelse modtog jeg dit meget ærede af gaaers Dato der indeholdt Beretning
om kjære Svogers død og hvilken Anledning jeg herved fremsænder min hjærteligste
Condulation og beder at den Almægtige maatte styrke Eder til at udholde de Prøver som
Dødens Budskab medfører. – Det er ganske vist, at Intet kan være bedre end at se sin Ven og
Beslegtede overgaaer til et bedre Liv, men vi ere alt for kortsynede til at opfatte den store
Velgjærning heri og saaledes fremstaaer store Sorger over Thing som rimeligviis vil være det
bæste. Jeg frygter meget for at Begravelsestiden bliver vanskelig at bivaane baade for Eielsen
og mig, men er det nogen Mulighed er det vist jeg og Mine vil komme. –
Den 13 og 14de Dennes skal baade Eielsen og jeg være paa Grundset i en Overtaxtforretning,
og den 17, 18 og 19de skal jeg være i Solien, den 26de og27de skal vi begge være paa Bjørge i
Fodevang, ligeledes paa en Taxtforretning.
Begravelsen bliver formodentlig saasnart mulig og kunde jeg faa Tid om ikkemere ned 1 Dag
er det vist jeg vil ledsage ham til sin sidste Hvile. – Eielsen var nu nettop her og beklager at
han ei faaer sin Kone Hjem hvorom han tilskrev hænde herfra.
Vi holder paa at skjære af Kraft og har desuden Folk baade paa Øen og Øverlien samt i Stulen
paa hvis Gaard jeg har kjøbt den hele Afling. Kapitainerne Røgem og Stenstrup ere her for
atter at foretage en Undersøgelse ved Dalegudbrand.
Da jeg ei formedelst mange andre Forretninger som jeg ogsaa maa have i Hovedet kan
errindre Noget mere Nødvændigt at skrive om sluttes disse Linier med de beste Hilsener til
Dig og Dine fra Mine og mig.
Elstad den 2den Aug. 1852
J. Elstad
_________________________________________________________________________________
1852-6/8
Høistærede!
Dit meget Deres af 31. f. M med deri indeholdende vænlige Invitation, rigtig modtaget og har
baade jeg og Kone den fornøielse at komme til omskrevne Tid Mandagsaften. Vi forlader
Hjemmet om Dagen kl 1 Middag og drager med Dampen til Baadstøe og derfra er endnu ei
ganske enig med mig selv enten at tage Skyds eller egne Hæster, jeg troer det sidste. –
Her er Tiden overmaade knap, blant det stærke Aandarbeide har jeg ogsaa paataget mig for
Landhandler Berg at anlægge Bageri i nogle Maaneder saa Noget ogsaa maa gjøres istand
hertil. –
Om Akorden skal jeg tale med deg muntlig. Jeg antager næsten at blive færdig med Skaaren
udenfor Gaarden til Søndags og haaber jeg at fortsætte ovenfor Gaarden i den Tid jeg er
borte.
– Rygtet siger at Statsraad Stang skal komme her i morgen. – Reisende har jeg fuldt af paa
alle mine Værelser saa jeg er stedse næsten overlæsset, mangen Gang saameget at jeg med
Nød kan have et Værelse at bede en Mand ind i. –
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Eielsen kan vell umulig komme til Begravelsen da han paa Mandag og Tirsdag har Auktion.
- Mere muntlig. Da Tiden ei tillader mig mer hilses Du og Dine paa det varmeste fra Mine og mig.
Elstad 6/8 52
Din stedse hængivne og forbundne
J. Elstad
1852-26/8
Høistærede!
Min og Kones hjærteligste Tak for sidste fremsændes herved, ligesom for Skyds og behageligt
Følge til Moshuus. – Vi kom vel Hjem same Aften vi forlod Dig og her var om Natten saa
henfyldt af Reisende at Oline Opsahl som ogsaa blev med hid maatte ligge paa Gulvet. Tre
Engelændere ligesaa. Eielsen var allerede kommen her om Aftenen ved vor Hjemkomst og
næste Morgen kl 6 drog vi til Gundstad, kom derifra Loverdags Aften og i Morgen reiser jeg til
Solien og komer Hjem først Fredags Aften eller muligens ikke før Løverdag. Søndag paa StavsMarkedet. Kommer Du til denne Marked saa tag Dig en sving herom og tænk paa min brune
Hoppe hvad Du vil gjøre med hænde og din egen.
Da Budet venter er ogsaa knap Tid. – Vi har nu skaaret af og var vi saa vist færdige med
Slaatten var vi heldige.
Du og Dine hilses med Agtelse.
Elstad den 26 Aug 1852.
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1852-2/9
Høistærede!
Da Fætter Niels imorgen reiser til Christiania for at søge Raad for sit Øie vil jeg ei undlade at
berette at Alt her er vell. – For et par Dage siden har jeg faaet ind Loen og i morgen haaber
jeg at faa ind Rugen som er det sidste af det Slags. – Med Høeaanden er jeg ogsaa paa
nærmeste færdig med Undtagelse af Volden nedenfor Gaarden, som dog er ubetydelig i det
heletaget. En Mængde Korn faar jeg iaar iallefald en betydelig del mere Loe end jeg nogen af
de foregaaende har haft. Høifodret faar jeg paa flere Steder ikke Huusrom til andet end at
stakke ude. –
Af Ole hørdte jeg at Du og Moder snart vilde besøge os, hvortil I ere velkomne, muligens
ogsaa Farbroder Hammerseng vilde være saa snild at gjøre følge, samt maaske Flere efter
eget Tykke. –
Naar Ankomsten vilde foregaa, vilde Du være saa snild at underrette mig saa vi kunde vide
hvad Dag vi kunde have den Fornøielse at vænte Eder. – Kjære kom snart helst i næste Uge
eller naar som helst naar jeg blodt faaer et Par Ord om Ankomsten. –
Lille Anna er noget seen? Som formodentlig komer af at hun var med Karen til Sæhteren. –
Foresten er Børnene meget friske og springer daglig ret muntert. Kommer Du her saa tag
Eder god Tid, vi kunde da faa se paa noget af vært for Ex. at reise til Øverlien som Karen
endnu ikke heller haver været. –
Næste Fredag er her indqvarteret 107 Mand Militaire som skal paa Gardemoen. –
Har Eielsen været Udover? Jeg fortalte ham Sagens Samehæng og paalagde ham at reise
derud for at stelle paa Sagen. Netop i dette Øieblik kom Harald Onsum og idag reiser til Gustom med hvæm jeg sænder
disse Linier. Veiret er idag Lovende, hvorfor jeg reversilveret(?) mig til at gjemme Rugen til paa Løverdag.
Kjære kom hit snart. Du og Dine hilses paa det kjærligste fra Mine og mig ved din Stedse hængivne
Elstad 2. Sptbr. 1852
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1852-14/9
Kjære Fætter!
Doctor Baumann har idag været hos Karen for at se om hændes Been, hvorved han strængt
forbød hænde at gaa noget videre paa nogle Uger. Det vilde derfor være os hjertelig kjært
om Du og Moder vilde besøge os med allerførste, samt derefter være saa snild at love os
Johanne til Things som er den 27 og 28de Dennes. Fri Reise med Skyds til Baadstøe samt 1te
Plads om bord tilstaaes hænde frem og tilbage af mig. – Forinden hendes Pærson er
nødvendig vilde det være os kjært at I saa om hende og ifald ikke dette Ønske gaar i
Opfyldelse vilde Du med næste Post underrette os. Er Hæst til Johanne nødvendig fra
Hjemmet, skal paa Anfordring den strax blive sændt.
Med grundet Agtelse
Dalegudbrand 14/9 52
J. Elstad
____________________________________________________________________________
1852- 16/9
Høistærede kjære Forældre!
Længe ja ret længe har jeg forgjæves aabnet Posten i den søde Tanke at faa Brev fra Eder.
Naar dette har slaget Feil har vi gjordt os det Haab at I Pærsonlig har villet erstatte os dette,
men ogsaa dette Haab er bleven skuffet.
Karen er fremdeles daarlig i Benet, formendtlig lider hun af den saakaldte Rosen saa
Lægehjelp ansees at være absolut nødvendig, hvilket hun bestandig frabeder sig saalænge
det gaar an. Kjære Foreldre lad jeg se Eder snart forunder os eders Nærværelse, da I
formodentlig ere færdige med alt Høstarbeide, det vil sige Indhøstning.
Den 27de og 28de har vi Thing, derfor vilde det være os kjært at have Eder jo før jo hellere.
Ikke fordi vi har noget vert at traktere med, men fordi vi saa gjærne vil se Eder hos os.
Først I gamle og derefter de unge. Vi har endnu ikke begynt med Potetesaanden, da jeg dertil
mangler Folk.
Med næste Post vænter sikkert Brev fra Eder og kommer I selve var det endnu bedre. Jeg har
endnu 15 Hæste til Vinteren. Hvad synes Du herom?
Skulde min Kone fremdeles blive daarlig i Benet saa jeg ingen anden Udvei seer end at jeg
maa gaa i Bønnebogen, nemlig at bede om Johanne vilde komme her for at hjelpe Karen,
imidlertid haaber jeg I kommer her næste Helg skal vi nærmere tales ved herom.
Dette sændes med en gamel Bekjent Soleglad til Brunlaug saa jeg vil haabe Du strax maatte
faa dette strax. Jeg har nu endelig faaet mig en Maler til at male mine 2de standgjorte
Værelser. Da jeg som sagt vænter Eder snart sluttes disse Linier med de beste Hilsener til dig
og Dine fra os alle ved din stedse hængivne og forbundne
Elstad 16de Septbr 1852

J. Elstad

__________________________________________________________________________________
1852-12/10
Høistærede Fætter!
Min og Kones inderligste Tak for den store Velgjærning de gjør os i at overlade os Johanne i
saadanne Tilfælde, fremsændes herved og skulde det været mig ligesaa kjært som Pligt at
skydset hænde, uden at dette skulde vært en Byrde for Eder, men faaer man det godt vil man
stedse have det bedre, og saaledes tager til takke med alt godt. Kjært skulde det være os om
vi snart maatte have den Fornøielse at se Eder her og som Du skrev har ogsaa Farbroder
Hammerseng Lyst til at være med, hvilket er os en sand Fornøielse.
Jeg har endnu nogle Hæste formeget til Vinteren, men da saadant Kram formodentlig ei er
godt at sælge paa denne Tid, faaer jeg drages med det saa godt jeg kan. Jeg har nok Haab om
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at faa solgt min bæste Hæst til Ole, naar jeg blodt vilde gjøre ham 20 a 30 Spd Kjøb, men
dette er ogsaa ergeligt, dog er det muligt det var bæst tjenligt for mig.
Ole siger Du vilde gjærne have en Hæst paa et a 2 Aar. Skulde jeg støde paa nogen saadan
skal jeg forsøge om Køb kan gaa an.
Ole har loft mig at han skal betinge Plaug, forudentil at gjøre mig en Bratploug, som jeg saa
saarligen trænger. Jeg har brudt omtrentlig 2 Maal og kan jeg faa bardt og ufrøent en Stund
til, agter jeg at gjøre mere af det Slags.
Her er alt vel. – Karen er meget bedre i Benet, og jeg vil saaledes haabe det værste er over. –
Jeg har endnu ei kjørt det mindste Gjødsel men agter at begynde dermed imorgen.
Skydsen er aftagende, saa nu vil det være Haab om at kunde være i Virksomhed. – Til
Vinteren faaer Du tage Dig saamegen Tid at vi kan reise til Harildstad med vore Koner, som
jeg saamange Gange har været paalagt at formaa Eder til.
Paa Thorsdag skal vi have Mandskabs Tagning og imorgen skal vi i Selskab hos Feght hvortil
ogsaa Ole er indbuden. Da baade Ole og Johanne kan godt fortælle Alt det passerede her
sluttes disse Linier i det jeg gjændtagende siger saa megen Tak for udviste Godhed med
Johanne, og hilses Du og Moder saameget fra os Alle ved din stedse hengivne
Elstad den 12te Octbr. 1852.

J. Elstad

1852-3/11
Høistærede!
Dit meget kjærkomne med gamle Sigrid rigtig modtaget og er det os kjært at erfare at Alt hos
Eder er vell, hvilket Gode jeg har den Fornøielse at tilbagemelde herfra. –
Sorenskriver Midelfart ligger endnu syg her, men saa fremt Doctor Baumann tillader det
tænker dem at foretage Flytningen sidst i denne Uge. –
Af Sigrid hørrer jeg til vores store Fornøielse at Eder snart vil forunde os den Ære i Forening
med Farbroder Hammerseng besøge os, hvortil I ere hjærtelig velkomne, dog ønskede vi en
liden Underretning om Ankomsten. – Skulde Reisen ei komme til at foregaa for i næste Uge
og Midelfart kommer til at flytte, som tængt, er det mulig jeg kommer til at være med til
Lillehammer og kunde I være færdige til da at være med opover var det inderlig morsomt. –
Jeg har atter kjøbt en Del Høe for 4ort 12s pr Skpd og en Del Halm for 3 ort pr Skpd. Hvad
synes Du om disse Priser?
Du har gjennem Ole formodentlig allerede hørdt fra os og med hvæm jeg haaber at modtage
1 qvarter Lagesild som jeg ogsaa seer Du har været saa snild at tænke paa os med. Budet
havde Intet at betale med, men jeg for haabe at Krediten loves. – Gud vælsigne Eder lad det
nu ei blive ved Tanken at I vilde besøge, men lad det ogsaa gaa i Opfyldelse. –
Vi har endnu ei kjørt ud den halve Gjødsel og Gud ved hvad Tid jeg kan faa den ud, men jeg
stoler paa Fremtiden. – I næste Uge har jeg saa smaat tænkt paa at reise til Sæthers for at
kjøre Sætherveen og kjøre Foret over Fjældet, men om jeg kan blive færdig ved jeg ei ganske
bestemt. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig
Din stedse hængivne
Elstad den 3de Novbr. 1852.
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1852-7/11
Kjære Fætter!
Med Student Midelfart som nu har været her omtrent 14 Dage sændes disse Linier for at Du
kan komme til Kundskab om hvor det blir af den omtalte Huusmand og Brevet til Ole. – Han
skulde nemlig paa sin Hjemreise fra Lillehammer hæntet noget Sild, men i stedet herfor kom
han tilbage uden Sild og medhavende ogsaa Brevet. Læsset var fortungt. –
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Her er alt vel med Undtagelse af at den omtalte Sorenskriver ligger her i fremdeles Syg
tilstand. –
Naar kommer Eder her? Derom ønsker vi Underretning. Du og Dine hilses med Agtelse fra
Mine og mig.
Din stedse hængivne og forbundne
Elstad 7de Novbr 1852
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1852-1/12
Kjære Fætter!
Idet jeg aflægger min hjærteligste Tak for sidste, vil jeg ei undlade at berette at Alt Hjemme
er vel. Mine Karle vare helskindede kommen Hjem fra Fjeldet og har endelig langt om længe
faaet gjort sig ferdige der. Vi kom igaar ikke længere end til Opsahl, da Oline ei vilde vi skulde
derfra igaaraftes endskjønt vi kom dit med lys Dag. –
Oline var fremdeles plaget af Tandepine saa hun tængte at aarelade sig paa Kvelden, om
dette skulde hjælpe var det vell. Jeg glemte skammelig at høre om Du har bestilt en Pindsofa
for mig, men jeg haaber Du besørger mig en saadan. Det er særdeles vel at komme Hjem
naar alt er godt, hvilket virkelig var Tilfældet her.
Føret paa Hjemreisen var godt saavel som Veiret overordentlig godt. Christian Mæhlum og S.
Fougner kom her ved vores Hjemkomst for ønske mig velkommen Hjem. Ved same Leilighed
blev jeg buden paa et Kortparti til i aften hos Fougner, men hvilke jeg afslog som træt efter
Reisen. Johanne beder at hilse ligesom Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad den 1te Decbr. 1852

Din stedse hengivne
J. Elstad
_________________________________________________________________________________
1852-9/12
Høistærede kjære Fader!
Din meget kjærkomne Underretning med vedlagte Regning til Lensmanden rigtig modtaget
og med Glæde deraf erfarer at Alt hos Eder er vell, hvilket Gode jeg ogsaa fra mit Huus har
den Glæde at berætte herfra med Undtagelse af Moder som endnu er noget daarlig,
endskjønt hun det sidste Døgn har været meget bedre. I aften er hun atter noget daarligere,
men vi faaer have et godt Haab.
Indlagt sændes et Skomaal til Johanne for at hun kunde faa gjordt Tøiskoe. Da denne
Skomager jeg nu har ei er Habil til at gjøre saa fine Sager nødes jeg mod min Villie til at
sænde dig Maalet, endskjønt det mildest talt har paalagt mig at gjordt dette. – Johanne har
nu forsynt vores Værelser med Gardiner, haft Dun i Puderne og ellers sat os i god Stand i
mange Ting. – Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig samt Johanne.
Elstad 9. Debr 1852

Din hængivne
J. Elstad

P. S. Tjøstel Harildstad er Udover og saaledes hænter baade Silden og Sahlen. – Jeg har endnu
ikke forevist Regningen for Lensmanden, men saasnart dette er gjordt skal Pængerne strax
blive rimiterte. Din J. Elstad
1852-19/12
Høistærede!
Da Johanne nu agter at forlade os for at drage til sit kjære Hjem til Juul, vil jeg ei undlade at
berette at Alt her er som sedvanligt. – Da jeg endnu ei har talt med Lensmanden om
Afgjørelse finder jeg det for min Pligt at for mig at udgjøre Sæhlen, hvorfor jeg vedlagt
sænder Dig 10 Spd til Dekkelse, da det forekommer mig Regningens Beløb var noget saadant.
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Da Lensmanden formodentlig endnu ikke har seet Sehlen kan jeg [ei?] meddele Dig hans
Formening om den, men tvivler ingenlunde paa at han vil finde sig godt med den.
Hils Ole og si ham at jeg vænter ham hertil i Juulen, hvilket han ogsaa var saa god at love. –
Min Kone og jeg siger Eder alle Tak for Laanet af Johanne og muligens vi atter kunde faa
hænde til Vaartinges, da vi da ogsaa faaer hr Amtmanden.
Johanne reiser idag til Opsahl for først paa Tirsdag at reise Hjem. –
Skatterne var her overdrevne store. Jeg maatte betale 40 Spd i Skat, en indorm Sum i disse
tider. Paa Grund heraf var det meget faa som betalte. – Paa Tinget gjorde jeg flere forskjellige
Handlinger nemlig: jeg kjøbte af Iver Hagestad 60 Tylte Huustømmer af Skat foruden jeg
kjøbte en Deel Sagband. –
Du og Dine hilses med al Agtelse fra Mine og mig.
Din hængivne
Elstad 19 Decbr 1852
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1853-16/1
Kjære Fader!
Med Iver Gustom som nu reiser Videre vil jeg [ei] undlade at underrette Dig om at alt her er
vell.
Vi kan desværre ei have den Fornøielse at komme Videre til Markedet, men derimod antager
jeg sikkert at reise til Grundsæt. Igaar var jeg hos Eielsen og var nær paa at kjøbe hans hæst,
da det ei stod os mere end en halv Tønde Byg imellem og troer derfor sikkert han kommer
her med Hæsten idag, hvorfor jeg da reiser bestemt. Bed Ole at naar han reiser til Byen om
han vil spørge Slagter Gulliksen om han har eller da kjøber Bredslæde til mig og om han da vil
besørge den hjemfragtet.
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 16 Januar 1853
J. Elstad
1853-30/1
Kjære Fader!
Jeg har herved den Fornøielse at berette at Alt hos mig er vell. Børnene har av og til været
upasselige af Forkjølelse, men er nu gudske Tak i Bedring.
Jeg ere nu fast bestemt paa at reise til Grundset, til hvilken Ende jeg ogsaa har kjøbt 3 Hæste
og har jeg allerede idag tilskrevet Manden paa Grindalen om Logi. Hæsterne her ere
fuldkomne dyre da Søgningen her er stor, dog troer jeg nok at kunde kjøbe flere dersom jeg
antog Afsætningen blir taalelig. Fra Ole har Du vel endnu intet hørt? Eielsen drog i forgaars til
Foldahlen med Grønvahrer og agter sig vist bestemt til Grundset dog har han solgt sin brune
Hæst. Oline og bægge Barna ere friske.
Jeg reiser formentlig herfra Løverdagen den 26. Febr. Om Morgenen og tænker at komme til
Lundgaard same Aften, hvis det er muligt. –
Jeg maa formentlig hænte min Koe paa Brænderiet om end 8 Dage og saaledes skal Du
nærmere faa høre fra os. Vilde Du kjøbe Hæst og komme her er jeg villig til at følge Dig paa
de Kanter Du tænker Dig. –
Her Du faaet Dine Slagstøvler istand? Nu har jeg faaet omgjort mine Reisestøvler og faaet
dem extra gode.
Du og Dine hilses med al Agtelse fra Mine og mig.
Elstad den 30 Januar 1853
Din hængivne
J. Elstad
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1853-6/4
Kjære Svigerfader!
Først aflægges min og Mines hjerteligste Tak for sidste nytte Godhed i dit ærede Huus
fremsendt for Dig, Moder og Børn. Dernæst underrettes Eder om at vi kom vel Hjem same
Aften kl 7, som vi forlod det kjære Lundgaard. Alt var vel Hjemme og har det ogsaa godt
nogenlunde med Kjørselen, men jeg kan vist umulig blive færdig dermed om jeg kan have
godt Føre denne Maaned. Dog faar jeg overlade dette til Forsynet. –
Igaar var her Extraret og i morgen og Fredag skal vi ligeledes have logerende Retten. –
Min hele Indtægt i min Fraværelse har kuns beløbet sig til 6 Spd faaer baade Skyds og
Beværtning. Sandelig ikke meget at blive feed af. –
Idag har vi haft nogle Skydser saa en Drikkeskilling blir at faa, men saa kommer det forbitrede
Sommermaal som alle Rentesvarende Pærsoner er i Knibe for, dog faar vi haabe det maatte
blive en Udvei dertil. –
Igaar var det Selskab hos Fegth. Nissens, Bjerks og Dorffes var der og idag skal disse komme
til Præstegaarden og i morgen paa Nistad. Igaar var Sigrid Vaalen her paa sin Reise til Steig,
og fortalte hun at Alt var vel paa Vaalen. Iver var i betydelig Bedring. – Jeg har nu endelig
faaet Hjem Høiet paa Øen, hvor dem stadig har kjørt fra i nogle Dage med 6 Hæste. –
Derefter har jeg Tømmerkjøring fra Høystadlien og1 Tylt Sagtømmer i Øverlien. –
Indlagde lille Seddel til Ole vil Du behage at levere. –
Sluttelig hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Din stedse hængivne
Elstad 6 April 1853
J. Elstad
1853-14/4
Kjære Svigerfader!
Med Bringerne her af Tømerfuterne Bergseng, Jevne og Hansen vil jeg ei undlade at berette
at alt her er som sedvanligt. Endnu ligger Sneen her paa de fleste Steder saa noget
Vaaraandarbeide vil næppe kunde paabegyndes de første Dage af Maii som ellers sædvanligt
er, dog kan nogle faa Dages godt Veir snart forandre Udsigterne. –
Du faaer endelig være saa dyr paa Tømeret som mulig, da disse gode Hærrer har taget mig
lidt paa Kortspill, hvilket Du ogsaa kan sige dem. Vi holder nu paa at faa istand et Kamer oppe
paa Gangen, har taget den ene Væg ud i kjøgenet og har allerede faaet ind Bindingsvæg i
Udgangen.
Det er der anbragt Dør ud i Haven for at ledte Fruentimmers Adgang til Kjælderen og det
vesle Huus jeg der har tængt at anbringe. – Forresten kan jeg ei endnu fortælle Dig hvad jeg
har tængt at gjøre med Hænsyn til Bygningens Reparation. –
Eielsen har sændt 50 Spd til Anders Uhre, men om han kan skaffe noget mere ved jeg ikke.
Kornet til Ole har jeg hørdt skulde være sændt, men ved Intet til Vished. –
Da intet videre er af interesse hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Elstad 14. April 1833
Din stedse hængivne
J. Elstad
1853-11/5
Kjære Fader!
Jeg har herved den Fornøyelse at berette at vi alle ere friske som sædvanlig hvilket Gode jeg
haaber ogsaa maatte være Tilfældet med Eder. – Vi begynte at pløye Fredagen den 6. Dennes
med 5 Plouger og uagtet det vedvarende kalde Veir vedbliver vi uafbrudt. Jeg har saaet
Bakken og en god Del af Ageren udenfor Fjøsset med Ryg, sat ½ Td Potteter i Haven og har
allerede faaet Kaalplante i Misbænken.
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Jeg har overtaget Resturation paa Dale-Gudbrand for denne Sommer og kommer derfor strax
over Pinds til at reise til Lillehammer for at gjøre Indkjøb af forskjellige Vahrer og med det
same agter at besøge Lundgaard. –
Procurator Bjerch har sagt at være Følgagtig, men bestemt Tiden vides ikke. – Idag har [jeg]
kjøbt 10 Melkegeder og nogle Bukker for at kunde avle den nødvendige Ost og slagt til
Sommeren. –
Hils Ole og spørg ham og Johanne samt Christine om disse ikke vilde tage sig en Sving hid til
Pindse, hvortil dem ere velkomne. Noget Nyt er her ikke af Betydenhed. – Du og Dine hilses
med Agtelse fra mine og mig.
Elstad den 11. Maii 1853
Din stedse hængivne og forbundne
J. Elstad
1853-20/5
Kjære Forældre!
Da min Gartner Jonas Carlson agter sig en Snartur til Lillehammer har jeg med det same
bedet ham at gaa til Lundgaard for at Eder kan erholde Underretning fra os der betyde Eder
at Alt er som sedvanligt. Vi gjør neppe fra os Vaaraanden for næste Uges Udgang det vil sige
ved Pottetessætninget.
I næste Uge engang kommer jeg ogsaa ganske vist til Lundgaard men hvad Dag vides ikke.
Harald Gustom har lovt mig nogle smaa Moreler har disse været at erholde indtil Manden har
kommet tilbage har han maaske kunnet baaret dem eller om ikke andet saa nogle
Podeqvister. Brugeren heraf er usigelig flink og skal han baade dette Aar og om muligt
lengere blive hos mig. – Naar jeg kommer pærsonlig skal Du faa mere muntlig og kan Jonas
forælle Dig hvorvidt Snedkerne er avangseret.
Du og Dine hilses med grundet Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 20de Maii 1853.
Din hængivne
J. Elstad
_________________________________________________________________________________
1853-11/6
Kjære Svigerfader!
Et saadant Huus som her er skulde Du aldrig have seet. Engelsmænderne reiser i Hobetal,
saaledes skydset jeg igaar med 12 hæste og idag med 24 naturlig 2 Reiser til Oden for Dagen.
Vil mine Hæste holde ud paa denne Maneer er det vist Pænger at tjene og med en god
Furage vil man vist udrette utrolige Ting. Jeg har paa disse 2 Dage tjent 18 Spd og allene med
Hæsterne. –
I morgen reiser Fader og Ole Kaldstad paa Valgmødet og har jeg ogsaa laant disse Karle
Hæster for 6 Spd. Skulde dem faa Skibsleilighed fra Lillehammer til Hund har jeg bedt dem
om at sende min Hæst til Dig, hvorfor jeg vænligst maa bede om Du vil sørge for at fodre den
medens den er udenfor. – Kjære tag denne min Anmodning ikke til fortrydelse. –
Jeg har ogsaa byttet Karioler med en Engelsmand og endskjønt jag har faaet bedre Kariol
igjen har jeg idag faaet 8 Spd imellem. Jeg har i flere Dage været saa plaget af Gigt at jeg umulig har kundet gaaet been, men nu da
jeg har faaet nok at bestille føler jeg Smærtene mindre og saaledes vil haabe det staar snart
over. Af Rygte har jeg hørdt at Andreas Freng skal komme til Opsahl enten idag eller paa
Mandag, men nogen Vished herom har jeg ikke. – Foresten er her alt vell. Siden den Tid jeg
kom Hjem fra Faaberg, har her hværet opdrugget 400 Fl beyer Øl, men Aarsagen hertil er
formentlig det varme Veir.
Naar skal vi have den Fornøielse at see Eder her. Naar det velsignede Sæterstel er over har I
vel god Tid saa nogle Dage kan være os til Del. Herom ønskede vi gjærne Underretning.
- Kl er nu omtrent 10 Aften og nu seer jeg allerede Dalegudbrand som formodentlig atter vil
bringe nye Reisende. – Igaar kjøbte jeg en flink Skydshæst for 30 Spd. som idag har maattet
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finde sig i at gaa til Oden 2 Gange. – Da Tiden ei denne Gang tillader mig mere sluttes disse
Linier med de beste Hilsener fra os alle her ved din stedse hængivne
Elstad 11. Juni 1853
J. Elstad
Med Dambskibet kom atter 7 Englendere saa jeg mener at hele Gudbrandsdalens Veier
kommer til at være bestrøet med Engelsmænd. Til Løbet af denne Uge skal i Christiania
allerede været bestilt 29 Karioler for Engelsmænd som har besluttet sig til at reise denne
Veien. –
Hils Ole og lad ham tage Johanne med hid op. Din hængivne
J. Elstad
1853-22/6
Kjære Fader!
Det begynder nu at regne, hvilket ogsaa gies mig Lyst til at gribe Pennen for at underrette
Eder om at Alt her er som sedvanligt. – Den langvarige Tørke har virkelig indjaget mig Skræk,
men vilde det komme tilstrækkelig Regn nu troer jeg i allefald Ageren vilde komme sig godt
og muligens ogsaa endeel af Enget.
Jeg vil herved underrette Eder om at den 3. Juli skal Dalegudbrand gaa Lysttur, til hvilken Tid
jeg haaber at Ole og Johanne samt Christian vilde besøge os og var det muligt for Dig og
Moder ogsaa var det os inderlig kjært. –
Jeg har idag antaget 4 svændske Jordarbeidere som har paabegyndt Agergravning norden og
oventil Ageren og da det lader til at være duelige Arbeidere troer jeg at beholde dem en Tid.
Jeg har tilbage uttræsket 4 fløer paa den saakalte Støe og vil saaledes haabe at have god
Bærgning med Grøn
Dalegudbrand gaaer fra Baadstøe Løverdags Aften kl 8 den 2. Juli, hvorfor det var beleiligt at
gaa hid Aftenen før Lystturen. Inat har lagt her 16 fremmende Pærsoner foruden en hel Deel
paa Stedet. Afvigte Søndag solgte jeg en af mine Skydshæste til en Totning og troer jeg
nogenlunde godt betalt. – Vi har nu atter faaet Snedker for at gjøre os nogle Spisebord saa vi
af det Slags kunde blive nogenlunde bjærget.
Nu er atter kommen mange Reisende for at tage Nattelogi saa her er mere end nok at bestille
især for de stakkels Qvintimer, men naar man bliver godt vant hermed finder man sig ogsaa
heri. –
Andreas Freng skal allerede være kommen til Opsahl, men jeg har ikke seet ham og heller
ikke ønsker jeg at se ham. – Eielsen har nylig været her som Fondsmegler i Sagen mod Ole
Bjerke paa Ringsager, men jeg troer neppe tillagde sig noget godt med sin Veltalenhed den
gang. Nok herom og mere muntlig. Du vilde dernest ved givende Leilighed maaske være saa
snild at efterhøre om Radi Øfstedahl var at faa som Huusholderske til næste Aar eller muligt i
Høst, da en condetioneret Mand ønsker end Saadan. –
Ole har vel sørget for min Orientering til Sthansdag posteret i Christiania? Fader fortæller at
Alt for Dig var vell, men forræsten har jeg Intet hørdt fra Dig siden jeg var der pærsonlig. Ved
Du nogen extra god Bratplaug at faa tlkjøbs, ønskede jeg en Saadan om den endog maatte
blive noget kostbar. –
Du og Dine modtager sluttelig min og Mines beste hilsener ved
din stedse hengivne og mæst forbundne
Elstad 22. Juni 1853
J. Elstad
Johanne Raanrud beder at hilse alle baade der og paa Raanrud om at hun trives godt

1853-14/7
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Kjære Fader!
Jeg har herved den Glæde at underrette Eder om, at min kjære Karen nu er i god bedring, saa
hun baade igaar og idag har af og til været oppe af Sængen, saa med Forsigtighed vil jeg nu
haabe at Alt betænkeligt er over. Vaares Børn er endnu paa Opsahl, men idag agter vi at
hænte dem Hjem, hvilket baade Karen og jeg stunder efter. –
Moder er vel lykkelig og vell kommen tilbage herfra, sig hende Tak for hændes korte
Nærværelse. – Dagen som Moder forlod os, fik vi Tømermænd til at nedrive Svinhuset og
igjend at opsette det ved Stalden eller rettere at sige mellem Stalden og Faders lille Fjøs. –
Mine Svændsker bliver færdige med sin Agerbrytning til Hælgen og er det da 4 ½ Maal. –
Naar kan nogen af Eder væntes hertil? Johanne og Gutterne kunde i det Mindste tage sig en
Sving hid. Her har nu en Tid været saameget at bestille at baade den ene og andre er færdig
at blive fortumlete, men Alting har dog en Ende. –
Med de beste Hilsener hilses Du og Dine fra Mine og mig.
Elstad 14. Juli 1853
Din hængivne
J. Elstad
1853-19/7
Kjære Fader!
Med Hr Kjøbmand Jevne som nu er heropover for at kjøbe Tømmer og skal allerede have
kjøbt paa Høystad og flere Steder, vil jeg ei undlade at underrette Dig om at min Kone nu er
fremdeles i god Bedring, saa med Forsigtighed vil jeg haabe at al Fare er overstaaet. –
Jeg haaber at see Svinhuset skal blive under Tag i aften, saavel som mine Agerbrydere ogsaa
skal være færdige med sit Arbeide iaften. Skomager og Sadelmager skal jeg ogsaa faa
pærmiteret iaften saa jeg imorgen vil komme til at slippe som ud af en Sæk. –
Advokat Andresen og Majorinde Rustad med fl. fra Christiania har sovet her i nogle Dag og
idag væntes hid Profæssor Mæikmann som ogsaa formodentlig vil blive her i nogle Dage. –
Bed Ole tage sig en Sving hid naar Leilighed gives og vilde flere være med, var det vel. Et
vælgjørende Regn har vi nu endelig faaet saa jeg troer at Ageren vil komme til at blive vist saa
god som i forige Aar, men derimod Engelandet er paa de største Skader her forbi.
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig.
Elstad den 19de Juli 1853

Din hængivne
J. Elstad

__________________________________________________________________________________
1853-28/7
Kjære Fader!
Idag har jeg allerede faaet ind det mæste af mit Høer i Agerjordet og har jeg ingen Gang
tren(g?)et at have gjordt mig større Nytte af mine Jærnvogne end i Dag da jeg mellem 2de
Regnbyger fik ind mellem 20 og 30 Vognlæs som jeg umulig har kundet ved hjælp af
almindelige Slæder. –
I morgen og Løverdag haves Thing og paa Søndag reiser jeg til Øverlien med 6 Mand for at
høste der. – I næste Uge antages at vi kommer til at skjære da Ageren allerede begynder
stærkt at gulne. –
Kunde Johanne og muligens ogsaa Berte Fliflet følge med Ole hid før Stavsmarkedet, kunde
dem være her medens Ole og jeg var paa Markedet. Derom ønskede vi en liden
Underretning. – Fra Opsahl har jeg intet hørdt, men haaber Alt er vel. – Hos mig er Alt godt i
alle Dele, med Undtagelse af det det er trabelt bestandig, men naar han bliver vandt dermed,
er det ogsaa godt. –
Med grundet Agtelse hilses Du og Dine fra Mine og mig
Elstad 28. Juli 1853
Din stedse hængivne
J. Elstad
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1853-22/8
Med Vilhelm Lyng som nu er paa Reise hjem, vil jeg ei undlade at underrette Dig om at Alt
hos os er som sædvanligt. Vi har nu faaet ind allesteds undtagen paa Øen, hvor vi
formodentlig haver igjen omtrent det halve. Vi har ogsaa noget af Skaaren tilbage næmlig
næsten Alt ovenfor Gaarden, men det lader fremdeles til at blive godt Veir, hvorfor det ei har
nogen Fare.
Da Bringeren vænter slutter disse Linier med de bæste Hilsninger fra os alle i det vi snart
vænter at se nogen af Eder her.
Elstad den 22 Aug. 1853
Din hængivne
J. Elstad
1853-20/9
Kjære Forældre!
Med Johanne Raanrud som idag vil forlade os vil jeg ei undlade at underrette Eder om at her
er som sædvanligt. Alle er friske og har vi gjort os en Fjældvandring til Opgaarden, hvorfra vi
kom Hjem igaar Karen og jeg, samt Peder Brettingen, Randine og Simon reiste over Fjældet
herfra den 14de og kom tilbage om Isum hvor vi overnattede Natten til igaar og Reisen saavel
som Veiret var gunstig. – Ved vores Afreise Onsdags Morgen har denne ene af vores
Tjenestedrænge fundet Leilighed til at undvige og har senere ei været at komme paa Spor
efter hvor han har taget hend, andet end man har fundet Spor efter ham udpaa en liden
Bjergknat ud i Vandet syd ved Bjergene, hvor han formodentlig har slængt sig i Vandet. – Da
Drængen var meget stille af sig og maaske noget fjanten er det nærmet at troe han saaledes
er omkommen. Uagtet al mulig Undersøgelse efter ham baade til Lands og til Vands har man
ikke opdaget noget mere til hans Gjendfinding. – Da man ikke ved nogen som hælst Aarsag
hertil faaer man være beroliget herfor, enskjønt det er meget ubehagelig. –
Johanne medbringer et Brev til Kjøbmand S. Gundersen i Lillehammer hvori er 20 Spd. som
Du vil være saa inderlig snild ved Expressebud at faa sændt i morgen, da det inderholder
Reqvisertion til Vahrer som jeg ønsker at faa Hjem snarest mulig da vi har Thing Torsdag og
Fredag i næste Uge.
Strax Dampen ophører sin Fart, som formentlig snart vil ske, vil jeg ogsaa tage mig en Tur til
Faaberg for at faa opgjort med mine Creditorrer der, hvorfor det har været særdeles godt om
Johanne og Ole har kunde kommet her til Things, skulde jeg gjærne have skydset dem Hjem. Om Karen kan faa nogen Tid til at gjøre nogen Reise til Faaberg nu er meget uvist. – Vi fik
indkjæmpet Alt forinden vor Afreise baade Ager og Eng med Undtagelse af 2 Maal Nyland
som jeg først tager ind i Dag. – Hele Avlingen faaer man kalde ret bra saa jeg vil antage at det
er det beste Aar jeg har haft i min Brugertid. –
Lille Anna beder at hilse bæste Fader og Bæstemoder, Ole og Rønnaug ligesaa paa at I snart
maa besøge dem. – Idag gjør 2de af vore Kuer Barsel saa det formentlig vil blive Gilde i den
Anledning i aften. Jeg er særdeles tilfreds med min Hæst som jeg kjøbte paa Stavsmarkedet
og da min Kone har brugt den til Ridehæst paa Fjældturen, har jeg til den Ende gjordt hænde
en Pressang af Hæsten naturlig med Forbehold af Brugsret. – Johanne som har loft at gaa til
Lundgaard med begge Brevene i morgen tidlig kan bedre fortælle helle Tilstanden her. –
Du og Dine hilses med grundet Agtelse fra Mine og mig.
Elstad 20. Septbr 1853

Din stedse hængivne og forbundne
J. Elstad
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1853-16/10
Elstad den 16. Octbr 1853
Kjære Fader!
Da jeg i længere Tid har tengt mig til at reise til Lillehammer, men er som jeg paa Grund af
mange Omstændigheder ei paa dette Føre ser mig istand til at foretage, vil jeg ei undlade at
underrette Eder om at Alt hos os er som sædvanlig, med Forretninger lige opunder Ørene. –
Vi har som jeg vel forhen underrettet Dig om 3 Lieutenanter i Leje og nu endelig faaet den
4de af same Slags. – Brotplaug har jeg nu faaet fra Professor Maskmann og den som jeg troer
er udmærket god. Den koster omtrent 10 Spd hjem. –
Ole har vel allereede bestilt Auksion hos Sommerfelt for mig? Jeg har nu kjøbt omtrent 800
Voger godt Høør samt en Deel Havre og Halm, saa det for mig en Tid har kostet mange
Pænger, men saa er jeg ogsaa dermed forsynt.
Tinget er berammet her til 12. og 13. Debr, til hvilken Tid vi ønskede gjærne om muligt at faa
Johanne og isaa Fald skal jeg sænde Hæst efter hænde paa nærmere opgivende. –
Fra John Harildsted modtog jeg et Brev, hvori han beder mig at bestille et Qvarter Lagesild til
ham. Du vilde derfor være af den Godhed at forskaffe ham saavel som mig et Qvarter hvær
og lade det beroe til Leilighed maatte gives for at faa det sendt. – Eielsen er nu vel dragen
Hjem igjen? – Naar skal vi have den Fornøielse at se Dig her? Du hilser Johanne paa at hun er
endelig saa snild at sørge for at leie den omtalte Kari Øfstedal til os. –
Du og Dine hilses med al Agtelse fra Mine og mig.
Din stedse hængivne
J. Elstad
1853-3/12
Elstad 3. Decbr. 1853 kl 12 Aften
Kjære Fætter!
I morgen sænder jeg min Huusmand udover med Hæst for at hænte Johanne til Things. Føret er meget daarligt, men Manden har idag skoet op sin Hæst saa jeg troer sikkert
Johanne kan lide paa den og er ogsaa Manden en meget sikker Fyr. – Jeg haaber derfor hun
kommer og skal hun faa Skyds didover naar hun finder forgodt om hun ei vil være her over
Juul. Min Kone er netop nu kommen Hjem fra Vestad hvor hun har været med Barselgrød til
Prostinde Ida Somerfelt. Jeg har ogsaa været der for at hænte hænde Hjem.
Jeg har 5 af mine Hæste i Sæhteren for at kjøre Ved og faa Høret frem over Fjældet. –
Inat vænter jeg at faae Brev fra Christiania om nogle Vahrer som skulde være komne til
Lillehammer derfra og kommer denne Underrretning maa min Kone reise en Snært dit for at
hænte noget især 1 Sæk Kaffe som Du da vilde tage af en Del og lade Resten staa hos Dig til
det bliver Føre. Jeg maalte omtrent 1 Vog. –
Med Posten fik ingen Efterretning hvorf or disse Linier sluttes med eders Hængivne
J. Elstad
Fodposer er med til Johanne
1853-7/12
Højstærede kjære Fader!
Dit meget kjærkomne af 4. Dennes modtaget, hvorfor aflægges min forbintligste Tak.
Johanne kom vel hid Tirsdagsmorgen efter at have lagt på Opsahl om Natten, hvor Alt ogsaa
var vel. Det er os kjært at erfare I ere alle friske og at det ogsaa ere gode Adspegter til baade
Oles og Johannes fremadskriden med det Tiltengte og hvilket glæder os som nær Blods
forvente usigelig. –
Ole ytrer at gamle Fætter Bergh gjærne vilde at han maatte erholde Skjøde og som jeg tillige
af dit Brev kan slutte han ogsaa har ymtet til Dig eller i det Mindste ytret ønske herom. –
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Jeg kan ikke skjønne at noget Betænkeligt vil fremstille sig herimod, hvorfor det vist vilde
være bæst for Ole om disse Documenter bleve oprettede før jo heller. – Du kan derfor bruge
saalænge Du vil og da er Ole ogsaa betrygget om Du skulde falde fra, hvorimod Ingen ere
forvisset. –
At dette er en Sag de selv bæst vil afgjøre, men da Fader og Søn paa egen Haand ofte har
ondt for at tales ved, vil jeg som 3die Mand ogsaa bidrage midt til Sagen. Saasnart Tid
kommer og guds Sønn frembyder sig vil vi have den Fornøielse at besøge Eder og kunde da
med det same maaske faa Anledning til at see 2 Forlovelser.
Tiden er meget knapt for mig saa det Øvrige jeg ogsaa kunde have Lyst til at skrive om faaer
opsættes. – Vores nye Foged, som er paa sin Thingreise til Øyer, ligger her inat med flere. –
Reisende ere ikke her faa af saa jeg næsten trænger til at lade Smeden staa i Smiden
stændigt for at skoe om Hæster. Sne væntes med Længsel. Idag har jeg haft Folk paa Opsahl
for at slagte en Koe jeg har kjøbt der og er saa vidt kommen Hjem med Kjødet saa jeg ogsaa
idag kan hilse derifra. –
Du og Dine hilses fra Mine og mig samt (Johanne indbefattet) ved din stedse hængivne
Elstad 7. Decbr. 1853

J. Elstad

1853-17/12
Kjære Fader!
Med sidste Post tilstaar Johanne Ole om at han maatte møde hænde med Skyds i Baadstøe
næste Onsdag. Denne Anmodning vil jeg gjentage for Dig med den Forsikring at er det i
mindste Maade til Genanse for Dig, skal Du ikke bryde Dig det Mindste herom, da jeg selv
følger hænde did og saaledes nok skal sørge for hændes videre Befordring. – Hun har talt paa
at reise til Opsahl i morgen hvor jeg atter hænter hænde paa Onsdag. Jeg antager saaledes at
kunde indtræffe paa Baadstøe omtrent kl 12 om Dagen og er Ingen til den Tid ankommet for
at hænte hænde, skal jeg strax hænte Skyds for hænde Videre.
Vi kommer formodentlig ikke Didover før over Juul, da det ei er saa ganske godt at være fra
sit Huus i Hælgen. Nærmere Underretning om vores Komme skal blive meddelt samme. –
Vi har nu endelig faaet gode Ise, men føret ellers er meget daarligt saa hvorledes jeg kan faa
noget hjem, især Ved til Julen skjønner jeg ikke, men maa lade Alt saadant bero paa Tiden. –
Disse Linier sændes med en fra Korsrud fra Faaberg som har loft at faa det sikkert frembragt.
En Glædelig Juul tilønskes Eder alle ligesom I hilses paa det kjærligste fra Mine og mig, samt
fra Johanne ved din stedse hængivne
J. Elstad
Elstad 17. Decbr. 1853
1854-21/1
Kjære Fader!
Din og Oles Skrivelse af 19. Dennes modtaget igaar og hvorfor aflægges skyldigst Tak. John
Harildstad kom her igaaaften og saaledes frembar jeg dine, til mig fremførdte Hilsinger,
hvortil han svarede det var hans Agt at besøge Dig paa Timen. Ligeledes tages saa meget for
din kjærlige Indbydelse, til i Markedsugen at besøge Dig og er det os nogen Mulighed
kommer vi sandsynlig enten Fredag eller Løverdag. – Dette er langtfra saa sikkert bestemt, at
Du bør være aldeles forvisset derom, men jeg vil haabe det maatte leveres os saamegen Tid
at vi kunde gjøre os denne kjære Fornøielse. –
Eielsen er som Du før ved dragen til Foldalen og Andreas Freng har taget sig en Udflugt her
forbi igaaraften kl 8. Til al Lykke var han med igaaraften og satte Hovedet ind paa Faders
Vindusrude, hvormed min Søster Sigrid troede sikkert at kjænde ham. Derpaa drog han hastig
herfra og fortsadte sin Vandring uden at vi virkelig kunde faa tag i hvor han har taget Veien
hen, før vi fik fat i en Lygte hvormed vi vægte Spor og endelig blev fast besluttet om at han
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var dragen Nordover. Derpaa blev 2 Karle afsendte efter til Mæhlum. Hans spurgte strax
disse Karle om de var fra Eielsen, hvortil dem gav et benægtende Svar. De foregav derimod at
de gik i Erinde til Præsten Galdschjødt og hvorfor han gav sig ifølge med dem da han vilde til
Trondhjem. Da de kom til Forrbroen, tog han ind der og Karlene gik til Forr for at melde hans
Tur. G. Forr gjorde strax anstalt for at hænte ham til sig, hvortil han ei var at formaa. Idag har
jeg intet hørdt, men jeg reiser til Opsahl for at gjøre den nødvendige Foranstaltning, samt for
at se til Oline. –
Med Posten paa Onsdag skal Du faa bedre Underretning om hans hele Udflugt, samt Olines
befindende herom. – Prost Somerfelt kom her og reiser idag lige til Faabergs Præstegaarden
og saaledes kan underrette Dig om, at John og Tjøstel Harildstad kommer til Dig næste
Mandags Eftermid. Jeg følger disse Karle sydover Isen og med det same til Opsahl.
Storthingsmændene vænter, hvorfor sluttes med de beste Hilserne fra os alle ved din
Hængivne
J. Elstad
Elstad 21 Jan. 1854
1854-12/3
Høistærede!
Da Torger Elvestad og Søster Sigrid idag reiser til Lillehammer for at gjøre Indkjøb til sit
Bryllop, vil jeg ei undlade at underrette Eder om, at vi ere alle friske som sedvanlig. – At I ere
ligesaa, vil jeg baade ønske og haabe. –
Det ser ud til at Føret her vil blive meget knabt, saa jeg daglig maa kjøre Høe med saamange
Hæste som jeg paa nogen mulig Maade kan afse for Skydsen, men enda lader det til at jeg ei
kan blive færdig med Føret. –
Er det Eders Mening at I vil forunde os eders Nærværelse paa dette Føre, da var det vist det
bæste saa snart mulig og da det er saa lang Tid siden I gamle var her, skulde jeg haabe at vi
med Billighed ogsaa kan gjøre en saadan Fordring, hvorfor jeg i hendhold hertil, atter tager
mig den Frihed at indbyde Eder med sand Forvisning om at I ere hjærtelig velkomne. Et par
Ord om naar Ankomsten skulde foregaa, tør jeg maaske udbede mig og tilføier tillige at det
var best det foregik enten i Løbet af næste eller Begyndelsen af den derpaa følgende Uge. –
Tag Dig da en Hæst og kjør alene saa Du kan have godt af Reisen og lad enten Ole eller
Christian kjøre Moder og Johanne, saa Du kan have det nogenlunde beqvemt. Af Rygte har
jeg hørdt at Ole reiste til Grundsæt, og at han og Simon træftes paa Lillehammer saa dem
formodentlig har blevet ifølge. –
Simon betalte vel heller ikke de omskrevne Fæstepænge paa Udturen, da han ei kom om
Lundgaard, men jeg vil haabe han gjør Rigtighed paa Tilbagevandringen. – Kunde I faaet Brev
tilbage til Lillehammer reiser disse Folk fomodentlig ei derfra før tirsdags Morgen. –
Jeg troer at Sigrids Bryllop skal blive paa Elvestad første Dage af April. –
Hvordant staar det ellers til med de giftigske Affairer? Formodentlig gaar det Raskt Fremad. –
Med de krigerske Begivenheder seer det jo ilde ud. Man kan hvært Øieblik vente en
almindelig europæisk Krig, som ogsaa vi arme Slægter er nødt til at tage Deel i. – Vi har
allerede modtaget Ordre til Extrapostens snarlige Befordring og Storthinget har bevilget
fornødne Pænger til Nøitralitetens Opretholdelse eller Forsvar. (300.000). – Feet(?) gjelder
nu godt og hvem ved om ikke det retteste var at sælge. Jeg solgte 2 Qvier i det 2det Aar for
25 Spd. I Sandhed en vakker Priis. Jeg har ogsaa været buden paa 9de Daleren for Een som
fylder sit første Aar i Vaar. – Det en for nogle Aar tilbage næsten Kopris. Du og Dine hilses sluttelig fra Mine og mig og glem nu endelig ei at besøge Din stedse
hængivne og meget forbundne
J. Elstad
Elstad 12. Marti 1854
Svar herpaa væntes med omgaaende Post eller med Bringerne heraf, som formodentlig ei
forlader Lhamer før Tirsdag.
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1854-30/3
Høistærede!
Da en god Leilighed med Ole Mæhlum som tilbyder sig vil jeg ei undlade at underrette Eder
om at her er Alt ved det gamle. Sigrids Bryllop skal foregaae idag 8 Dage til, nemlig paa
Thorsdag. Vielsen skal foregaa Tirsdag før. –
Jeg har ellers nylig kjøbt en Arbeidshæst, saa dersom Du trænger det og kan hjelpe Dig med
min Unghoppe i Vaaraanden er hun til Din Tjeneste naar som helst. –
Har Du erholdt nogenTjenestehæst som er antaget, og hvor blev det af de 3 Du agtet Dig til
at forevise? – Du faaer endelig snart tilskrive os samt underrette os hvorledes Sagerne for det
Indre staaer, baade med det ene og det andre. Det passerer daglig ikke ubetydelig Skyds saa
jeg godt trænger mine Brugshæste. –
Idag modtog jeg en Skrivelse fra Johannes Nørstevold, hvori han berætter at han paa Lørdag
fik sig en Arveprinds og at Alt var godt vel.
Da Tiden heller ikke tillader mere slutter disse Linier med de bæste Hilsener til dig og Dine fra
Mine og mig.
Din hængivne
Elstad 30. Marts 1854
J. Elstad
1854-15/4
Høistærede!
Længe har jeg ventet Brever ifra det kjære Lundgaard, men forgjæves. – Dette har vel sin
Grund deri, at maaske nogen af Eder allerede er, eller snart er ifarten hid, saa Underretning
derifra kan blive os personlig overbragt, hvilket sidste naturlig ogsaa det kjæreste. Vi har nu turet fra os Sigrids Bryllop og lever siden i al Rolighed.
Hvordant har det godt med dine Jægerhæste? Formodentlig har Du faaet Een af dem ind.
Med Vaaraandhæste er Du vel ogsaa bjærget. Fra Ole Mæhlum modtog jeg et Brev hvori han
beretter at have acederet paa en Smidebælg for mig hos Niels Øfstedal, men som skulde
koste 7 Spd. Dette er vel noget høie Priis, men er Belgen udmerket og nogenlunde svarende
til Prisen, er jeg meget trængende om en saadan, og hvorom Du maaske vilde bevise mig den
Tjeneste med det første at undersøge, samt at afslutte Handel med Niels derom. Kunde han
med det same faa ham forpligtet til at levere Belgen i Baadstøe til første Damps Ankomst
ønskede jeg dette helst.
Saasnart Handel er afsluttet, beder jeg mig derom underrettet skal Pengene blive Niels af mig
tilstillet. – Undskyld jeg her paavolder Dig et Bryderi, men jeg maa naturlig hænvænde mig til
Een som forstaaer sig herpaa naar den er saa dyr. – Jeg kunde rimeligviis faa eller koste een
billigere Bælg her, men her er saa faa som forstaaer sig paa at gjøre saadant og uden god
Belg nytter det ikke at have Smed. –
Christian sagde at have Lyst til at komme her i Sommer, isaa Fald fik I underrette mig saa
Hæst kan blive ham tilsendt. – Tiden kan I selv bestemme. – Pernille er vel snart ivænte
hertil? Hvordant gaar det med Oles Frieri? – Vi faaer maaske 2 Bryllopper at ture i Sommer.
Herom er det nødvendigt for mig at blive underrettet i tide, da jeg saa gjærne vilde, til
saadane Høitideligheder være complet, hvilket sa sjelden er Tilfældet med os. –
Jeg har hørdt at Eielsen i den hele Hælg skal være Udenfor og ikke ventes Hjem før 3.
Paaskedag, men nogen Vished herom har jeg ikke, dog saameget vides, at han for Tiden ei er
hjemme. – Oline er hjemme med Børnene, men har ikke været her. –
Forresten er her meget stille med et stormende Veir som overgaaer alle Grændser. – Forige
Søndag nedbrente et Stuehuus i en af Præstegaardens Pladser, under strængeste Blæst, og
ødelagde deres hele Indbo og 2 Familier bleve tillige Huusvilde. - I morgen skal vi yde
Kapelanen Offer.
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– Det lader til at ei lang Tid vil medgaa førinden vi kommer til at begynde med Vaaraanden
og nogle begynder vel strax over Paaske. Storthinget og Aviserne ere strænge mod General
Blav for hans egenmægtige Handling med at besætte Fæstningerne, hvad han vel ogsaa
fortjener naar han paa egen Haand gaaer og kaster nok saa mange Pænger til ingen Nytte.
- 5. Dag i Paaske flytter Peder og Radine til sin nye Bolig i Venebygden. John Harildstad er
formodentlig ivænte idag eller i morgen for atter at begive sig til Storthinget. Min og Mines
beste Hilsinger fremsændes herved til Eder alle idet vi ønsker Eder en glædelig Paaskefæst.
Din mæst hængivne
Elstad 15. April 1854
J. Elstad
I morgen væntes Mæhlums Folkene hid.
1854- 18/5
Høistærede!
Oline Opsahl var her igaar og fortalte at vi i Pindseugen skal have den Fornøielse at faa ture
Johannes Bryllop. Er dette forenet med deres egne Ønske, som jeg vil haabe, er det visselig til
Glæde for Famielien, da det maa være en af de største Fornøielser at se sine Børn saameget
som muligt sikret for Næringssorger. – Jeg er tillige forvisset om at han, om ei af disse fif(?)
Kavalerer, visselig efter min Bedømmelse vil blive snild at leve med. – Tiden vil vistnok falde
knap for os til dette Besøg, da vi strax derpaa faaer Pindsehøitiden og den 9. og 10. Juni
Thing, men saafremt vi alle er i den Helbredsforfatning som nu, agter vi at komme, og da min
Kone ogsaa seenere maaske vil blive mindre skikket for Udflugter, vil det i saa Maade falde
meget beqvemt.
Idag har jeg saa at sige gjort fra mig med Ploven med Undtagelse af Pottetessætning og
noget Hakking. – Ligesaa holder vi paa med Malningen ved Qværnen og faaer vi nu gudskelov
saameget opmalet, at vi aldrig før har haft saameget paa engang.
Naar Du har gjort fra Dig baade Bryllop og Auktion, haaber jeg, at baade Du og Moder med
flere vil besøge os for ogsaa at se om Dine Blodsforrente her. –
Jeg har endelig faaet ind af Fegth 4 Spd til Dig med sikkert Løfte om at faa Resten med det
Første, og da jeg saa snart agter at komme til Lundgaard, sændes ikke disse før. – Jeg har
inderlig gjærne villet besøgt Auktion paa Fliflet, men kan desværre ingen Tid faa dertil, da
Thinget er for nær paa redehaand. –
Storthingsmand Augustinusen drog forleden Dag hjem, da hans Kone var meget syg. I
Sandhed at beklage de arme Stakler naar noget saadant indtræfer, da de ei lettelig kan faa
hjemlov.
Paa Opsahl har nok endnu meget tilbage med Vaaraanden da de endnu ikke har begynt paa
Storageren. I denne Uge tænkte de at komme til at reise Spærværket paa Fjøset. – Ole sagde
at han har væntet paa Brev fra mig, men da jeg ikke har fundet noget at tilskrive ham om, har
jeg opsat hermed og imod hans endelige Intet at errindre; hvis Rygtet medfører Sanhed. –
Vor Lensmand er nu flyttet til sin nye Bolig, hvortil jeg var med at indsætte ham nylig. – Mere
naar vi træffes. Da Tiden er knap, slutter disse Linier med de bæste Hilsener til Dig og Dine fra
Mine og mig.
Din stedse hængivne og mæst forbundne
Elstad 18. Maii 1854
J. Elstad
Gamle Sigrid beder om at Du vil tale til Thorsgaard og lade Manden sætte lidt Potteter til
hænde.
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1854-6/7
Kjære Svigerfader!
Jeg har herved den Fornøielse at underrette Eder om at mit Boe idag er bleven forøget ved,
at min Kone skaffede mig en velbaaren Dræng kl 9 Formiddag. Jeg troer Gutten kom noget
tidlig og har hun haft nogle smaa Barnerier omtrent et Døgn i forveien. Baade Moder og Søn
ere begge efter Omstændighederne taalelige, ja Alt hvad efter en saadan Reise kan
Forlanges. – Dette Glædes Budskab vil Du være saa god at frembære for baade unge og
gamle paa Fliflet, samt for enhver Andre som indtresserer sig herfor. Med Hans Gruven som
reiser Udover paa Søndag skal I faa nærmere Underretning. –
Alt forøvrigt vell.
Min og Mines beste Hilsener til Eder samlige
Din hængivne
Elstad 6. Juli 1854
J. Elstad
1854-9/7
Kjære Fader!
Fremdeles har jeg den Fornøielse at berette at baade Karen og Lille Gutten er begge i
fremadskridende Bedring og voxer Gutten daglig. – Karen gjør gudsketak ogsaa Fremgang,
men er naturlig efter en saa haardnakket Kamp endnu mat. Jeg vil efter de hidtil værende
Omstendigheder haabe at al Fare er forbi. –
Hans Gruven reiser idag udover igjen og har han nu sat istand mangt og meget af mine gamle
Redskaber og har han med dette saavel som Blæsebelgen virkelig tilfredsstillet mine
Fordringer. Oline og Eielsen samt begge Børnene kom her igaar og ere alle disse friske. Oline
har rigtignok noget Hoste, men dette kommer formodentlig af Uforsigtighed, som hun har
paadraget sig ved at skifte Klæder. –
Her staar al Afling fortrinlig god, saa jeg næppe mindes den saa jevn, saa dersom der
fremdeles vedbliver saadant gunstigt Veir vil det vist blive en stor Velsignelse. –
Baade Simon og jeg har kjøbt den halve Afling af Eielsen, hvorom jeg maaske har underrettet
Dig før? Naar kan vi vænte at se Eder her? Snart eller silde, derom ønskede jeg gjerne
Underretning.
Du og Dine, samt Fliflettes hilses fra os samtlige.
Din stedse hængivne
Elstad den 9. Juli 1854
J. Elstad

1854-10/8
Høistærede!
Christian vil idag forlade os og drage Hjem, hvorfor jeg ei vil undlade at underrette Eder om
at Alt her er vell. Karen gaaer daglig fremad i det bedre. – Den 15de om Aftenen reiser jeg til
Solien og kommer da Hjem før den 18de. Dette vil Du være saa snild at underrette Ole om,
saa han derefter kan rette sin Reise hid. – Jeg finder Hæsten antagelig i alle Deele med
Undtag af at den er dyr, men som formodentlig viser sig af Hæstenes høie Priser. Jeg har for
Øieblikket heller ingen Pænge at sænde Dig, men faaer stole paa god Kredit. –
Jeg bliver ei ganske færdig med Skaaren i denne Uge, da her er meget vanskeligt for Folk og
til overdrevne høie Priser. – Du vil formodentlig til Stafsmarkedet og haaber jeg saaledes Du
kommer her nogle Dage før eller og kan følge med mig Hjem for at blive her nogle Dage
bagefter, da Aanden til den Tid for det mæste er tilændebragt.
I denne Uge holder vi paa at slaa baade paa Gjeldsætter og i Aasdalen saa vi nu snart har
blodt Øen tilbage, men i næste Uge faaer vi Landkjørsel, saa det vel ei vil blive stort af med
Slaatten.
Jeg mener at tage med til Stafsmarkedet min Unghoppe for at sælge den dersom den kan
blive nogenlunde antagelig betalt og i modsat Fald vil den ei tabe noget af sin Stand, om den
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skulde komme til at gaa Hjem. – Skulde Olav have Lyst til at følge med til Solien, maatte han
lade mig vide det strax, saa jeg kunde faa Hjem en Hæst til ham. –
Igaar var det meget Skyds saa baade Christian og 3 Andre maatte ud for at skydse og gik det i
det hele 10 Hæste. –
Feberen er nu aftagende paa Svendstad. Ingen nye er angreben og baade lille Rønnaug og
deres Tjenestepige er i Bedring og oppe.
Sluttelig hilses Du og Dine samt paa Fliflet saameget fra os alle ved din stedse hængivne
Elstad 10 Aug 1854
J. Elstad
P.S. Vil Ole tage Jens Borud med hertil ere de begge meget velkommen.
Din J. Elstad
1854-19/9
Kjære Svigerfader!
Dit meget kjærkomne med Christian paa Stavsmarkedet modtaget og var det os en sand
Fornøielse at erfare at I alle ere friske og vel, hvilket Gode jeg ogsaa har den Fornøielse at
berette herfra. –
Vi antager snart at have et lille Barsel, men som paa Grund af de ufyse mange Reisende, har
maattet opsætte hermed til noget senere, men som vel vil blive med Første. Til denne
Leilighed som samme vil blive bestemt, vil jeg haabe at ogsaa I engang vil gjøre os den
Fornøielse at komme her og hvorom I senere skal blive underrettet. Jeg har tengt for
Exempel næste Mandag. Vi har ogsaa tængt at bede Ole til at staa Fadder, hvorom Du
foreløpig vil underrette ham om. – Behøver Du nogen Hæst til Vinteren er jeg nu godt forsynt
og gjærne til Tjeneste. – Din Postnaver er nu endelig kommen til Nørstevold i Gausdal og ifald
Du ei vil overlade mig den tilkjøbs faaer jeg anmode Johannes om at fragte den derud. –
Amund Kleven reiser idag til Nørstevold for at lægge Posten og medbringe disse Linier did til
videre Forsændelse. –
Vi ere endnu ei kommen saavidt at vi har begynt at optage Poteter, men agter at begynde
med Første, naar Folk dertil haves. –
Gamle Johannes Høystad er nu død, formodentlig af et Slagtilfælde. – Da mine Forretninger
tvinger mig til at slutte, uagtet jeg vel kunde have meget at skrive om, afbrydes med de
bæste Hilsener til Dig og Dine fra Mine og mig.
Elstad den 19de Septbr. 1854
Din hængivne
J: Elstad
1854-21/9
Kjære Fader!
Da vores lille Søn Christians Daab er bestemt til førstkommende Mandag den 25 Dennes, er
det mit og Kones Ønske at Du, Moder og Børn samt lille Niels vilde komme her Aftenen forud
nemlig Søndags Aften den 24de for at tage til takke hos os den følgende Dag. Ved same
Leilighed vil Du ogsaa hilse Ole paa at vi har tengt at anmode ham om at gjøre os den Ære at
staa Fadder til vores lille Søn. –
Ligesaa kunde jeg bede Dig om at frembære vores Hilsener for Svoger S. Fliflet og Kone samt
Berte og Ole Fliflet om ogsaa dem vilde gjøre os den Fornøielse at være med Eder hid den
anmelte Tid og tækkes her i al Tarvelighed. –
Min Kone har gjærne villet at Sidsel Bolleng har kommet her engang. Har nogen Leilighed
med at underrette dem herom, tilbydet sig maaske Andreas og Sidsel har ogsaa beæret os
med sin same Nærværelse paa same Tid. – Dampskibet gaaer fra Baadstøe Søndags
Formiddag kl 10 om I vilde benytte den Skyds. –
Haabende at I alle samtlige gjør os den Fornøielse at komme hid den bemelte Tid tegner jeg
mig med Agtelse idet I alle samtlige hilses fra Mine og mig.
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Vær alle velkomne.
Elstad 21de Septbr. 1854

Din hængivne
J. Elstad

Tak for Dit Brev med Ole Fosmod, men jeg kjøbte ikke Hunden, da jeg fandt den dyrog
tænker nærmere at tale med Dig derom naar Du kommer hid. Vi skal ogsaa med det same
tales ved om Byreisen.
P.S Min Kone ønskede at faa laane Moders Barnesvøb. Karen har lidt ondt i det ene Bryst
eller i Pappen, men jeg vil haabe det staaer snart over.
__________________________________________________________________________________
1854-11/11
Høistærede!
Da min Dræng imorgen skal drage Udover for at hente noget Forraad som er til mig
ankommet til Lillehammer fra Christiania nemlig Kaffe, Sukker af forskjelligt Slag samt meget
Andet, vil jeg ei undlade at underrette Eder om, at Alt for mig er vel, hvilket Gode jeg vil
haabe ogsaa er Tilfældet hos Dig.
Fra Eielsen har jeg efter hans Hjemkomst fra Lundgaard intet hørdt, men haaber saaledes at
det paa Lundgaard staaer godt til. Min Dræng skal efter Bestemmelse komme til Lundgaard
imorgen Aften og dernæst drage til Lillehammer den følgende Morgen for saa snart som
mulig at komme Hjem. Thinget er beramt her til 11 og 12 Decbr og saaledes vil jeg med
engang forsyne mit Huus til Juul i Haab om ogsaa at kunde faa se Dig her hos os. –
Hils Ole og sig ham Tak for hans korte Besøg hos os, som han næsten er eneste derfra Huuset
iallefald paa lang Tid. –
Imorgen skal jeg og lille Ole drage til Mæhlum for at besøge Christian og bliver formodentlig
der til Mandag, da jeg skal møde i Vaalbroen paa en Skovudskiftning. – Jeg har Haab om at
kunde kjøbe en Bjørneskinfeld hos Aske som er i fuld Stand ifald Du skulde ønske det og der
som den er, som han selv har fortalt mig ret smuk, troer jeg vist jeg kan blive ved den. – Din
Formening herom forventes. Af T. Brandstad har jeg hørdt at Lagesild allerede er kommen til
Skindstakrud for mig med fl. og skal jeg ved første Sammentræf betale det selv. Jeg har nylig
kjøbt en ret smuk scesselonbrun Hæst 2 a 3dje Aaret 9 Korter paa en Tomme nær for 33 Spd.
Hvad synes Du herom? Forresten er jeg stille om al Handel, med Undtagelse af, at jeg nu
speculerer paa at faa Landhandler Bevilling. Pernille skal nok drage til Faaberg en Snartur for
at se om gamle Bekjente, men hvad Tid hun vil komme tilbage. – Gamle Sigrid har nu atter
overtaget sin gamle Fungtion nemlig som Barnepige og det som verst er, hun nu passer
Christian Lundgaard. - Denne væsle Fyr haaber bestemt at se sine Bæsteforældre her i Vinter
til Juul, til hvilket Julebesøg vi haaber at kunde gjøre den lille den Fornøielse at præstere Eder
for ham, da vi antager ei at kunde have nogen Indflydelse paa Eder i en anden Retning. –
Hils saameget paa Fliflet fra os og tag disse ogsaa med hid i Vinter. Du og Dine være hilset fra
Mine og mig.
Din stedse hængivne og meget forbundne
J. Elstad
Elstad 11te Novbr 1854
_________________________________________________________________________________
1854-19/11
Min kjære Fader!
Min og Kones hjerteligste Tak til Dig og Moder for det med Gunder, os tilsænte Tav og
Lagesild. – Gunder kom efter Bestemmelse Hjem Tirsdagsaftenen, dog blev det først ud paa
Natten. – Den 14de Dennes kom den unge Soot her for at paabegynde Elverenskningen i
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Laugen og begynder i morgen med fuld Kraft i det østre Løb i Randklevsstrømmen. Han bliver
formodentlig under hele dette Arbeide i mit Huus og er det en ret hygelig Krabat. –
Jeg har tengt at sænde mine Karle til Sæhteren denne Uge for at kjøre den nødvændige
Sætherved og Høøet, da et stort Snefald efter ere meget vanskeligt for denne Kjørsel. Soot har fremdeles loft at skaffe mig Tærskemaskine, men kan ei faa den hid før til Someren,
da den kommer fra Syred Jernstøberi i Sverige. – Hele Maskinen tilligemed Hæstehjul og
Drevspil samt Axler er af Støbejærn og antages at koste omtrent 25 Spd her og hvormed man
paa 4 Timer kan tærske 15 Tønder. – Han antager at jeg godt kan have den i fuld stand her,
for imellem 40 og 50 Spd og at Maskinen i enhvær Henseende skal være baade ledt og godt
constritueret, samt kjører ledt med 2 Hæste. – Bliver dette Tilfældet, som jeg vil haabe vil jeg
være overmaade vel tjent og tillægger Soot at denne slags Tærskemaskine er af beste Sort af
alle de han har seet. – Kommer Du her engang i Vinter skal Du faa tale med Soot herom,
antager jeg ogsaa at Du vil have Dig en derfra. – Soot paastaaer at alt Støbejern er altfor
kostbart her i Landet og at det altid burde tages fra Sverge, som han saamange Gange har
forsøgt. –
Vi har endnu forlidet Sne til Slædeføre, men med nogle fae Tommer kunde vi faa et briliant
Slædeføre. – Her bliver vist i Almindelighed Vandmangel baade for det nødvendige Brug og til
Møller, men den Kilde nede ved Røisen her er den same, saa det bliver som sedvanligt for os.
– Karen og Børnene ere alle friske som sedvanligt, men ellers nok at bestille. – Hils paa Fliflet
fra os saa meget, ligesom I alle hilses fra os samtlige ved din stedse hængivne og mæst
forbundne
Elstad 19. Novbr 1854
J. Elstad

1854-17/12
Kjære Svigerfader!
Det lakker nu snart til Juul, og til hvilken Høitidelighed vi ogsaa gjør os Haab om at se Eder
her hos os. – Vi vil ikke bede Eder til nogen bestemt Dag, hvorved vi lagde Tvang paa eders
egen Bekvæmmelighed, men haaber derfor at I denne Gang opfylde vort Ønske og beærer os
med Deres Nærværelse, om ei før i Juulen, saa strax over Nytaar hvortil i alle ere hjærtelig
velkomne. Har Simon og Johanne Fliflet ogsaa da kundde gjordt Følge med hid, har det været
os inderlig kjært, hvorom Du maaske paa vore Vegne vilde anmode dem om. –
Vi har nu gudskelov gjordt vel fra os Thinget, og idag drog Soot herfra for at komme til sit
Hjem til Juuleaften. – Ved hans Afreise solgte jeg ham min gule Hæst for noget over 100 Spd.
Hvad synes Du herom? Uagtet jeg langtfra har tengt at afhandle denne Hæst, kunde jeg ei
modstaa en saa antagelig Sum. –
Jeg har, som jeg formodentlig før har underrettet Dig om, kjøbt mig en meget smuk brun
Hæst i det 3die Aar, saa om en kort Tid vil jeg faa skikket Kjørehæst, men mangler endnu en
Hæst som jeg ved Leilighed faaer kjøbe. –
Hvordant er Du og Ole forente om Gaarden? og har han som Du ingen skriv om faaet
Adkomstbrev paa Thinget? Eielsen, S. Fougner og Simon her ere alle dragne til Røraas for at
bortakadere Byg og Meel og ventes ei tilbage førend Juuleaften.
Jeg sagde ogsaa at dersom dem gjorde fordelagtig Acord, vilde ogsaa jeg tage Deel i noget af
Leverangsen, men i modsat Fald vilde jeg se at hjelpe mig alligevel. –
I morgen er jeg buden bordt en liden Trip saa jeg da kommer ud for at lufte mig. – Jeg har
desværre af den stygge Huudsyge mistet min Fæhund og da jeg har hørdt at Iver Storhaave
skal have en gamel Tispe samt en Hund som ogsaa begge ere opvente til det Brug skulde jeg
ønske, om din Vei maatte falde der forbi, at Du vilde spørge ham hvad Tispen vilde koste.
Hun er meget gamel, men det kunde maaske være Umagen værd at faa fat i hænde for at faa
med hænde en Hvalp, da man i saa Maade vilde være sikrest paa at faa en god Hund. –
Skulde han være dyr paa hænde, da vilde jeg naturlig helle kjøbe mig en ung Hund. – Vær saa
god naar Tid og Mulighed falder at undersøge herom. – Af Rygte har jeg hørdt at Karen
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Vaalen var ivænte til Opsahl idag som ogsaa synes særligen kunde trænges, da Oline vel
langtfra er stærk endnu. –
Skatten her var meget stor iaar, næsten 2 Spd pr Skylddaler, altsaa omtrent 40 Spd paa mig. –
Vi er samtlige friske og vel, væsle Christian voxer og trives godt, men er af og til noget [ord
mangler] men formodentlig kommer dette af Tænder.
Det er fortiden mange Dødsfald, men for det mæste gamle Folk som man kan sige er udtjent.
Iver Bøe som Du vist kjænte er ogsaa død og Begravelsen skal være paa Thorsdag. –
Jeg haaber at kunde faa en liden Underretning om nogenlunde hvad Tid vi kunde vænte Eder
hertil.
Idet jeg ønsker Eder alle en ret glædelig Juul vil jeg tillige betyde Eder at I alle ere hjærtelig
velkomne hertil og hilses Du og Dine saameget fra Mine og mig. Din stedse hengivne
Elstad den 17. Decbr 1854
J. Elstad
Hvad Tid er det at Auktion paa Fliflet skulde betales?

Din J. Elstad

1855-20/1
Høistærede!
Dit meget kjærkomne med Underretning om Eders lykkelige Hjemkomst modtaget og er det
os en sand Fornøielse at erfare at Moder er tilsyneladende bedre og som formodentlig reiser
sig af hændes daglige Syssler. Vi reiste efter Paatale til Harildstad Løverdag og kom tilbage
derfra Tirsdag ifølge med en hel Deel Ungdom, nemlig Tjøstel og 2 af Smaapigerne paa
Harildstad, Gudbrand og Ida Opgaarden samt 3 af Pigerne pa Glommen. Du kan troe dette
var et vakkert Kram. – Jeg lod mig foræsten intet mærke til Ida hværken fra eller til, men
holdt mig som ganske fremen for Sagen. –
Efter at jeg har skrevet disse Linier kommer Svend Deelet[?] tilbage fra Trondhjems Reise,
hvorfor jeg faaer sændt Brevet med ham hvorved jeg er saa meget sikrere paa det kommer
rigtig frem. – En af de sidste Dage i Markedsugen har jeg Haab om at træffe Abelseth paa
Lillehammer og vil formodentlig med Posten i aften faa nærmere Besked om hvilken Dag jeg
bestemt skal møde ham der. – Paa enten Did eller Afreise kommer jeg naturlig til Lundgaard,
men jeg har ogsaa iaar faaet en Anmodning om at besøge Peder Jevne og skulde Christian
Mæhlum og Lensmand Jevne komme til at reise paa denne Tid, bliver de vist ikke greie at
blive qvit for mig. – Ole reiser vist hvær Dag til Marked og skulde han støde paa noget
Vadmel for taalelig Priis, saa bed ham at kjøbe 25 a 30 Al. til mine Tjennere. Han kan tale ind
hos S. Gundersen er det muligt han kan faa nærmere Besked om min Reise og kunde faa vide
hvad Dag han kunde træffe mig der. Fra Eielsen har jeg intet hørdt dog antager bestemt han er kommen Hjem fra Faaberg og er
vel saaledes ivænte paa Nordturen. –
Idag har vi skydset med 8 Hæste og da dette indtraf med nogle af dem var i Skougen maatte
hele Styrken og jeg ogsaa som Skydsdræng. –
Min Kone siger at hun paa denne Aarstid ei vil gjøre nogen Udvandring, men bie til at Dagen
bliver Lang og Veiret godt. – Jeg har siden Du forlod os byttet mig en sortbrun Hoppe 2 a 3de
Aaret omtrent 9 ½ Kvarter eller vel saa, taalelig vakker, men vare og dyr. – Alt her er vel. –
Sluttelig modtager Du og Dine fra Mine og mig
Elstad 20. Jan 1855
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1855-24/1
Høistærede!
Da Magrethe Huusholderske nemlig Galn Sahra agter sig til Lillehammers Marked, er jeg vis
paa hun ogsaa vil besøge Lundgaard, hvorfor jeg ei vil undlade at underrette Dig om at her er
alt ved det gamle.
Jeg har tilskrevet Lensmand Abelseth om at han skal møde mig hos S. Gundersen næste
Søndag kl 10 Formid. og da jeg gjærne vil blive af med dette Dyn Underveis, sænder jeg
hende imorgen med Morten Høye til Lillehammer og kanske saa Een af Eder vil være så snild
at opsøge ham og tage Hoppen med til Lundgaard for at faa den fodret. Skulde jeg da ei
komme til Lundgaard Løverdags Aften, saa bed Ole at han møder mig paa Lillehammer kl 10
Søndags Morgen med Hoppen. – Christian Mæhlum bliver med Udover og mulig vi ei kan
komme længere til Jevne om Aftenen. –
Mere muntlig. Skulde Sahra vilde laane Penge maa Du ei gjøre det, da hun har faaet sin Løn
hos mig. –
Du og alle de øvrige hilses paa det bedste
Elstad 24de Jan 1855

Din hængivne
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1855-11/2
Kjære Fader!
Først aflægges min hjærteligste Tak for sidste nytte Godhedi dit ærede Huus saavelsom for
Skydsen til Ringsager, som jeg saa skammelig glemte at takke for. –
Som Du har hørdt af Ole kom vi den Dag vi forlod Lundgaard, kun til Jevne og den
paafølgende Dag kom vi vel hjem og fant alting hjemme som sedvanlig. Alle vare friske og
forøvrigt at Alt vel. – Her er daglig en stærk Bevægelse i Anledning af disse Røraashandlere
engros.
Eielsen drog tilfjælds idag før Fanden fik Skoe paa og S. Fougner og Broder Simon reiser først
paa Mandag. – Jeg har ogsaa medsendt noget ubetydelig for at faa mig Spiger, Jern etc: til
Huusbehov. –
I næste Uge skal jeg kjøre Tagsteen fra Seel til min Hovedbygning som jeg agter mig til at
reparere og som jeg ved same Leilighed vil forsyne med ny Steen, da jeg altid kan benytte
den gamle Steen paa mindre anseelige Tag. - Stalden skal jeg ogsaa have optækket med
Steen til Sommeren om jeg dertil seer mig istand og som formentlig vil kune ske da jeg
allerede har kjøbt Steen ogsaa paa denne; hjemkjørt og leveret paa Gaarden her. –
Ole Christian og hans Børn kommer formeentlig snart hertil, hvilket de lovede ved min
Nærværelse derude og hvortil dem samtlige lovede. – Af vor Reise til Jevne har vel Ole fortalt
Dig det passerede, dog er det at befrygte at han fuldstændig har tilkjendegivet det hele. –
Han (nemlig Ole) var nær kommen under Justitions Tiltale for Natløberi, men da Lensmanden
fik høre den Rangling angik hans egen Datter blev Sagen spectaliseeret saa godt som mulig. –
Nok herom, mere muntlig.
Den 21de Dennes haves her Thing og den 6te Marti Generalforsamling i Dalegudbrands
Indteresentskab. – Du vil nærmere underrette mig om hvad Tid Thinget i Faaberg er for om
nogen Mulighed er tilstæde for Karen og mig ved den Tid at besøge Dig. –
Da Posten snart er i vente sluttes disse Linier som sedvanligt med de bedste Hilsener til Eder
alle fra Mine og mig.
Elstad 11 Febr 1855

Din hængivne
J. Elstad

_________________________________________________________________________________
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1855-16/10
Kjære Fader!
Med Hans Fliflet som nu er her vil jeg ei undlade at underrette Eder om at Alt her er ved det
gamle.
Jeg haaber at blive underrettet om hvad Tid jeg skal sænde mine Oxer paa Brænderiet og
tillige hvor mange Dyr jeg kan have Haab om at fremmøde med. Naar disse sændes, agter jeg
at sænde med en Kalv som Johanne skal have. – Jeg seer mig ikke istand, til at komme til
Lundgaard paa dette Førre saa det vilde have været bæst naar Du eller Ole har villet tage
Eder en Tur hertil, saa kunde I have kjøbt Hæst om jeg ei har haft nogen som passer og som
muligt vil være vanskeligt, da mine Hæste ere mavre med mindre Ole vilde lade Dig faa sin,
men som vel næppe vil lade sig gjøre. –
Det havde været os kjært at se Eder her ihøst og har jeg hørdt at Hans og Johanne og Simon
vilde komme her om en Tid og hvortil samtlige ere hjærtelig velkomne. Paa næste Fredag er
jeg buden til Pastor Gællschjødt, til Begravelse efter gl Fru Tronhuus i Froen.
Hils alle hjemme saameget og vær selv især hilset fra Mine og mig.
Din hængivne og forbundne
Elstad 16de Octobr. 1855
J. Elstad

Hils Simon Vedum paa at jeg gjærne vil faa Nødhundvalpen hos ham dersom han er af en god
Rase.
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1855-13/11
Høistærede Svigerfader!
Med min Huusmand som idag reiser til Lillehammer, vil jeg ei undlsde at underrette Dig om
at alt hos [os er?] vel og at vi lever som sædvanligt. Min Dræng kom vel hjem sidst
medbringende Hunden og var den eller blir en god Hund er jeg vel tilfreds. Nogen Priis eller
hvad den kostede har jeg ikke og saaledes ei heller kan sænde S. Wedum nogen Betaling,
hvilket Du Leilighedsviis vilde sige ham. – Oxerne er Formodentlig afleverte på Brænderiet, og
der begynt sin nye Levevei. –
Jeg er nu endelig kommen saavidt at jeg har begynt med Voldpløining og dersom dette Veir
bliver nordlig staaende til Juul er det Haab om at jeg ogsaa kan komme vidt.
Knudt Forr er nu tilbagekommen fra Lom og skal have kjøbt en Deel Korn for mig, men ved
intet om hværken om hvor meget eller til hvad Priis. –
Af et Brev fra Røraas seer jeg at Grønet der staaer tæmmelig høinet saa det vist vilde være en
Speculation at drage til Læssøe og Lom for at gjøre Indkjøb af saadanne Vahrer og dersom
Ole har nogle Contanter liggende burde han tage sig en Tur. – Bygmel er paa Røraas 6 ort 12
s pr Vog, Rugmel 7 ort do og sigtet Do 8 ort pr Vog.
Har Du glemt at sænde 1 Qvarteer Sild til S. Fougner. Han vilde gjærne faa et Qvarter og
kunde nogen Leilighed tilbyde sig var det godt at faa den sændt til Skindstakrud. – Oline
Opsahl var her igaaraften og da var alt vel der. – Hils paa Fliflet saameget fra os; ligesom Du
og Dine være hilset fra Mine og mig ved din
Stedse hængivne
Elstad 13. Novbr. 1855
J. Elstad
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1855-24/11
Herr Chr. Lundgaard!
Høistærede!
Uagtet Alt her staaer ved det gamle vil jeg idag ei undlade at underrette Dig om at vi lever
vell, men haver et tørt Føre. Idag har jeg sændt mine Karle til Fjælds for at kjøre Sæhterveden
og fremover Fjældet det ubetydelige Foder som blev der igen.
Vor lille Monte har nylig gjordt Barsel og faaet 1 Hund og og 3 Tisper, der alle lever. Johanne
Fliflet talte om at faa en Hvalp og saasannt hun ønsker det er Hunden til hændes Raadighed.
Du vil vel ingen have især dersom Du ikke faaer Hund af Slaget.
Du lofte lille Ole at vilde laane ham den lille Slæde nu medens han har denne Hæst. Saafremt
nogen Leilighed gaves var det godt at faa den sændt til Skindstakrud, skulde jeg selv drage
Omsorg for at faa den hæntet. Han har nu allereede paa egen Haand gjort forskjellige Turer
med sin Hæst og er Hæsten maadelig snild saa Ole godt kan haandtere den og gjorde han
forleden Dag en Tur til Fegth, til stor Fornøielse for hans Barn. –
Oxene ere vel allerede forlængst leveret, og fik gode Pladse. – Jeg har allerede været buden
100 Spd for mine 2de Oxer og leveret naar Kreaturene tages af Fjøset, men jeg har ladet
Salget beroe indtil de ere gjødde og agter snart at se dem selv, at sige naar dem har staaet
paa Brænderiet en Tid. –
Thinget er her den 13, 14 og 15. Dembr. Gud give det har været over. –
Af Rygte har jeg hørdt at Eielsen er udover, saaledes er det overflødigt at fortælle noget
derfra og rentudsagt har jeg heller intet hørdt derfra paa lang Tid. – Jeg har hørdt at Arne
Mæhlum har nylig været der, formodentlig i Andreas Frengs´ Affairer, om han skal flytte til
Tande eller blive i Roe der. –
Dette er kuns en Indbildning som jeg har gjordt mig selv og muligens den er feilagtig. –
Har Ole ikke Tid til at besøge os? Naar det bliver god Is kan lille Ole gjærne møde ham i
Baadstøe for at hænte ham med Hæst. – Sluttelig hilses Du og Dine fra Mine og mig
din stedse forbundne og hængivne
Elstad 24. Novbr. 1855
J. Elstad
1856-23/1
Høistærede!
Da min Agronom Haugstad vil reise til Markedet vil jeg [ei?] undlade at underrette Dig om at
vi alle ere friske og vel. Vi har nok tængt engang i Vinter at besøge Eder, men Tiden er endnu
ikke bestemt, dog troer jeg det maa blive om 8 a 14 Dage. Som Komisionær for vor
kommende Præst Hald har jeg saamen mange Forretninger der plager mig, men jeg har
begynt derpaa, hvorfor jeg ogsaa maa vedblive. –
Hvis Du kunde faa noget Spor om hvad Tid Slagteren kommer til Lillehammer for at kjøbe
Brænderioxer har jeg haft lyst til at fremmødt, fordi om nogenlunde skikelig Priis gaves,
kunde jeg solgt iallefald en af mine Studer. –
Tiden er der og jeg er nødt til at slutte, hvorfor de bæste Hilsener fremsændes herved til Eder
samtlige ved din stedse hængivne
Elstad 23. Jan 1856
J. Elstad
(Innlagt liten lapp med påskrift:)
Tat ut 3 brev m/Poststæmpel Ringebo 3 frimærker 26/2 31
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1856-12/4
Kjære Fader!
Du kan ikke hvilken en fortvivlet Stilling jeg for nærværende er sat i. – Den velsignede
Himmel tragterer med smaat Regn og jeg er desværre sadt i den Knibe at jeg ei har Tag over
Hovedet, men det værste er at ogsaa Karen er syg, saa hun for det mæste holder Sængen.
Hun lider regelmæssig hvær Dag fra kl 9 til 12 Middag afen meget haardnakket Hovedpine,
saa (hun?) ei ved hvor hun skal vænde sig. Igaar Morgen maatte jeg rydde af begge vores
Klædeskammer formedelst drøp, men idag er Luften klar og Tørveir er indtraat igjen. Idag
bliver de færdige med Sporlindene og paa Mandag haaber vi at kunne vaske Røstet. I
morgenaften kommer Murmæsteren og da vi har Bordene til Gesims og Syning ophøvlede,
haaber jeg det skal gaa taalelig raskt med at faa det indre Tag. –
Din sidste kjærkomne Skrivelse modtog jeg med sidste Post endskjønt det var meget længe
siden Brevet var skrevet og er det os kjært at erfare at alt paa Lundgaard er vel.
At Ole ikke vil modtage Documenter kan jeg ikke begribe, men skulde han slet ikke paa nogen
maade ville have Papirene, saa erklærer jeg mig villig til at indtræde i hans Rettigheder
naturlig ogsaa med samme Forpligtelser. Eielesen er bleven underrettet om Ingeborg Rolands
tiltagende Sygdom, men sagde at han ingen Tid havde til at reise. – Baade han og Oline
væntes hertil i morgen, da vor nye Sognepræst Wold da skal holde sin Tiltrædelses Prædiken.
Den 21de Dennes er Auktion hos Feght, hvor næsten alt hans Indbo bliver bortsolgt.
Vil nogen af Eder komme hid til den Tid er Eder hjærtelig velkomne. – I aften er Karen
betydelig bedre, saa jeg vil haabe det snart staaer over. –
Min og Mines hjærteligste Hilsener til Eder alle ved din stedse hængivne
Elstad 12. April 1856
J. Elstad
1856-14/7
Kjære Svigerfader!
Naar Du tager Hensyn til de mange Forretninger her har været i den sidste Tid haaber jeg Du
vil undskylde min sendrægtighed, med at underrette Eder om at vi kom vel Hjem fra Eder og
som paatængt ogsaa med Dampen. Dernæst aflægges min og Mines hjærteligste Tak for
sidste fremsændte for Dig, Moder og Børn samt Fliflets, og til hvæm ogsaa takkes saameget
for Befordringen til Moshuus. Vi paaførte Eder vel en Byrde med vor lille Rønnaug, men kjære
dersom I vil blive af med hænde saa lei en paalidelig Mand til at kjøre hænde til Baadstøe og
da vil Kapitain Olsen vist sørge for hændes videre Befordring til sidt Hjemsted.
Nu har vi da endelig faaet godt Regn og vil jeg haabe det staar til god Bedrings med Ageren,
men Engemarken er vistnok uforbederlig. –
Jeg har da endelig faaet op igjn Muren i Hovedbygningen og nyt Skiffertag paa Stalden saa nu
staar nettop tilbage at faa Snedkerne for at istandsætte Værelserne for at de atter kan tages i
Brug. –
Paa næste Onsdag reiser jeg ind i Stadsalmændingerne med Lagrettet for at faa disse bragt
under Taxt og kommer jeg formodentlig til at blive i 8 Dage. – Reisende er her en heel
Mængde af saa man ei stort mere kan udrætte end nogenlunde med Skikkelighed at
tilfredsstille disse. –
Kjære skriv os snart til og sig hvad I agter at gjø re med vor lille Datter. Min Kone har af og til skrantet, med smaae Smærter for Brøstet, men efter Poppes´
Undersøgelse er hun nu begynt med Medesiner og sagde at Sygdommen var aldeles uden
Fare. –
Mine og Mines bæste Hilsener til Eder alle fremsændes herved og tegner jeg mig med
Agtelse
Elstad 14. Juli 1856
Din hængivne og forbundne
J. Elstad
P. S.
Min Kone sænder med Bringeren heraf Ahne Kleven lidt Tøie til lille Rønnaug nemlig:
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1 Kjole
1 Par Støvler og
1 « Strømper og
1 ren Skjorte
Dernæst ønskede vi gjærne at vide om I vilde sænde hænde Hjem snart eller beholde hænde
til en bedre Leilighed gives.
Jeg haaber I ere saa snilde at tugte hænde som Eders eget Barn, da vi nødig vil hun skal være
Uartig i nogen maade. –
Deres J. Elstad
1856-14/9
Kjære Svigerfader!
Vi er nu snart færdige med Aandearbeidet, og i morgen begynder vi at kjøre Lav. – Skydsen er
rav gal saa vi knapt kan faa Tid til noget andet. Vi ere alle friske. Karen er gudskelov bedre saa
jeg vil haabe hændes Sygdom er ganske over. Den 22. og 23 har vi Session og den 28 og 29
Thing saa her er er fremdeles nok at bestille. – Snedkerne er nu saavidt begyndt med at
reparere mine Kammer og haaber jeg de øverste vil blive færdige til Session, men desuden er
nok ogsaa mine Bord slut. Hvordant blev det med min Sagbygger, er han virkelig hænsoven?
eller er han kun levende Død. –
Kan nogen af gjær følge med Fliflets hid i Høst var det morsomt da Johanne formodentlig
kommer strax over denne Maaned. – Tak for Besørgelsen af Bakstuen[?] til mig. Jeg er glad
ved at faa 2 Lsg[?] og har gjærne villet have en til, naar han var at opdrive. – Tøsti som er
Brugeren heraf er her og lover at faa det sændt med det Første. – Hvordant skal jeg bære mig
ad med alle mine Kreature og Hæste i denne knappe Fodertid? – Har Du og Ole talt noget om
Gaardafstaaelsen? og til hvad Tid skal dette foregaae?
Du og Dine hilses saameget fra Mine og mig ligesom paa Fliflets.
Din hængivne
Elstad 14. Septbr 1856
J. Elstad
1856-15/10
Høistærede Svigerfader!

Elstad 15 Octbr 1856

Med alle de Syssler baade Gaardsbruget og den evige Plage Skydsen udkræver, forglemmer
man baade sin egen Villie og Pligt, hvilket virkelighar været Tilfældet med mig. – Naar Du
tager disse Grunde i Betragtning, vil Du vist undskylde at saa lang Tid ermedgaaet siden Du
hørdte Noget fra os. Vi er gudskelov alle friske og lever som sedvanligt, hvilket Gode jeg
haaber maatte være Tilfældet for Eder.
Den sene Høst som her iaar har været tilstæde, har virkelig gjordt at mangt og meget er
kommen i Baglægsen og hvorfor man ofte finder sig mere ilde stemt.
Sidste Løverdag kom vi først fra Fjeldet med Koen og jeg angrer mig som en Hund at jeg ei lod
dem ligge længere, men idag reiste vi atter til Fjelds med de Hæste jeg kan afse 9 i tallet.
Høfodret blev her forskrækkelig lidet, men derimod blev det nogenlunde godt paa Ageren
baade af den ene og anden Sort. - Bygget er nu kommen i 5 Spd p Tønde her mod contant.
Jeg stod i Begreb med et sælge 60 Tønder i Høst, men jeg er næsten glad af at jeg ikke gjorde
det.
– Jeg faaer nu i disse Dage istand mine Overværelser som jeg har ramponeret paa Grund af
den Murforandring jeg har foretaget, men haaber at faa istand baade Indredning og Ovner i
denne Uge. - Dernæst faaer jeg forsyne den nederste Etage og 3. Etage med Vinduer. - Mere
vil jeg ei kunde række i Høst især da jeg mangler Sagbord. - Jeg har tilskrevet Svoger S. Fliflet,
hvori jeg anmoder ham om med Kone at besøge os i næste Uge. Skulde dette blive noget af
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haaber jeg at ogsaa I vilde beære os med eders Nærværelse. Lad mig endelig se at I kan
komme overeens om denne Tur er Eder rigtig snilde. –
Jeg har ogsaa paa Grund af det slette Foderaar taget 64 Læs Mose, men om jeg vænte at faa
den Hjemsendt er jeg endnu ganske uviss. – Jeg antager Du som sædvanlig erindrer mig med
1 Qvarter Lagesild. Rigtig nok kan jeg vænte mig det Svar at jeg først skal betale hvad jeg har
faaet før jeg vænter at faa mere, men jeg for stole paa Du er overbærende. Jeg vil heller ikke
regne det til Uformuenhed, men derimod er det vist at angive til Skjødesløshed.
Naar jeg bare kunde faa Dig herop skal jeg gjøre nærmere Undskyldning herfor. –
Den 23. skal vi møde med vores Studer på Brænderiet.
Du, kjære Moder og Børn hilses med Agtelse fra Mine og mig
Din stedse hængivne
J. Elstad
1856-17/12
Elstad 17 Decbr 1856
Dit meget kjærkomne, hvis Dato jeg for nærværende ei husker, rigtig modtaget og er det os
en Fornøielse at erfare at nogle baade fra Lundgaard vil gjøre os den Fornøielse at besøge os i
Julen, hvortil Samtlige ere hjertelig velkomne. Rigtignok har vi ventet at ogsaa Du har villet
gjort os den Ære, men Omstændighederne er vel ikke af den Natur, og derfor læger vi Villien i
Gjærningens Sted. –
I morgen bliver endelig Snædkerne færdig med Indredningen af Storstuen, men enda har vi
noget igjen paa Vinduerne i 3die Etage, men som jeg vil haabe maatte blive istand til
Søndags, saa jeg ogsaa kan faa isat dem til Juul. – Oline Opsahl var her i Søndags og berettede
jeg da Fremmedes Ankomst 3. Juledag. Hun fortalte mig tillige at Eielsen agtede at drage
Udover paa Fredag for den næste Dag at fortsætte Turen fra Onsum til Nannestad. –
Dette Brev sændes med Iver Vaalen, som nu er paa Hjemreisen herfra og som har loft at
besørge Brevet, da han siger at han en af de første Dage vil drage til Lillehammers Bye. –
Er det Dig det muligt saa vær med naar de Øvrige kommer her op i Julen kan Du i det mindste
se de smaa Forandringer som ere gjorte. – Da Søvnen overrasker mig seer jeg mig nødt til at
slutte dise Linier med de bæste Hilsener til Dig med ærede Familie fra Mine og mig.
Din stedse hængivne
J. Elstad

1857-21/1
Høistærede!

Elstad 21. Januar 1857

Da Iver Vaalen nu staar paa Reisen til Lillehammer Marked vil jeg ei undlade at underrette
Eder om, at alt her er som sedvanligt. Lille Christian har af og til i de sidste Dage været noget
daarlig af Forkjølelse, men har bade igaar og idag været bedre saa jeg vil haabe det værste er
over. –
Jeg har nu Haab om at kunde faa istand alle Vinduer i 3die Etage og de andre 2 Lsg? som
manglede i Bygningen, hvormed den Slag endelig er endt. –
Hils Ole paa at jeg ogsaa efter at han havde været her ogsaa har tilbyttet mig en brun Hæst i
4de Aaret. – Har Du Tid saa tag Dig en Snartur herop og tag Simen Fliflet med dig paa
Slæbetaug, for ellers er den Mand heller ikke god at faa ud. Jeg har tængt saa smaat paa at
tage mig en Tur over Fjældet ind paa Dalerne for at høre om Bygpræserne enda jeg troer
næppe det bliver noget af, da det er næsten umuligt at komme ud af Huuset. Da Vaalen
vænter og desuden har loft mig at reise til Lundgaard for at bringe Eder pærsonlig Hilsen
slutter disse Linier med de bæste Hilsener fra os alle her ved din hængivne
J. Elstad
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1857-4/2
Elstad 4. Febr. 1857
Høistærede!
Da det formodentlig snart lakker til den Tid vi skal udtage vore Oxer paa Brænderiet, og jeg
med det same agter at sænde Hæst til Lillehammer for at faa noget Gryn istand, ønskede jeg
gjærne om muligt at kunde faa igjen laant Postnaverne, da jeg uden Tvil maa forlænge min
Vandpost til Sommeren. Jeg har næmlig tænkt at flytte op til Præstebakken hvorfra jeg har
faaet fuld Raadighed til at tage den ifra. - Naar jeg tænker paa at jeg skal lade en Hæst og
Mand udelukkende beskjæftige sig selv hele Vinteren med Vandkjøring blivr det en altfor
kostbar Spas. – Jeg haaber saaledes med dette at kunde faa Underretning fra Dig herom, om
Du kunde overlate mig Naverne heller ei, thi det vilde blive en Sving deerbort for min Karl.
Eielsen var her igaar og da stod alt godt paa Opsahl. Jeg har tænkt mig til at gjøre enSnartur
til Foldaln for om muligt at kunde sælge noget Byg, da der fortælles Priserne der ere
usædvanlige store.
Her ere alle friske og befinder os som sædvanlige og hilser I alle fra os samtlige her paa
Stedet ved din steds hængivne
J. Elstad
Elstad 4de Febr. 1857
1857-4/3
Højstærede!

Elstad 4 Marti 1857

Dit meget ærede af 28de rigtig modtaget og dets Indhold bemerket. - Det er desværre af
mange Aarsager en ren Umulighed for mig at kunde komme til Lundgaard paa Fredag; thi den
Dag har jeg Doning paa midt Posttømmer2, som jeg paa Grund af det slette Føre ei ser mig
istand til at kunne faa frem paa en anden maade. Jeg seer mig saaledes ikke istand til at kunde forlade Hjemmet førend Søndagen den 8de
og vil formodentlig same Aften indtræffe paa Lundgaard og hvorom jeg ogsaa idag har
tilskrevet Eielsen. - Om min Kone kan blive med, tør jeg ei sige bestemt, men imidlertid har
hun vist en god Villie, saa jeg haaber hun gjør alt hvad som staar i sin Magt for at kunde være
med. - Tøsti som er Bringeren heraf, har loft at bringe dette til Lundgaard saa betimelig at I
kunde blive vidende herom. - Det er ellers for mig en meget trabel Tid, da jeg nettop nu til
forskjellige Tider har den omskrevne Kornleveranse og hvorfor jeg kunds kan og maa blive
snar derude. Med de venligste Hilsener til Eder alle slutter disse Linier i det jeg tegner mig din
Hængivne
J. Elstad
1857-15/3
Elstad 15. Marti 1857
Kjære Fader!
For sidstegang nytte Godhed i dit ærede Huus aflægges min og Familien skyldigste Tak. –
Dernæst underrettes I om at vi kom vel hjem om Aftenen som vi forlod Dig kl 7 og fandt vore
hjemmeværende Børn friske og foresten Alt i sidt gamle. Same Aften kom Postexpeditør H. Andersen fra Lillehammer, den følgende Dag gjorde sig en
Tur til Froen og om Aftenen kom hid tilbage, hvor Kapit Brun og jeg ventede ham og skaffede
jeg disse Karle en noget munter Beskjæftigelse lige til kl 4 om Morgenen. -

2

Post: Del av karmen i dør eller vindauga. (Norsk Allkunnebok)
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Eielsen troer jeg fremdeles var i slet Koulør, men jeg hørte han drog Nordover igaar,
formodentlig i sine almindelige Forretninger. Jeg haaber Du og Ole var hos Sorenskriveren igaar, saa Skjødet allerede idag ligger færdigt
paa Kontoret til Thinglæsnings. – Mine Karle ere idag ventede Hjem fra Solien og
omendskjønt de har meget stykt Veir, vil jeg haabe de aligevel kommer Hjem.
Det vil formodentlig ei blive før sidst i næste Uge jeg lader Postnaverne hænte og da troer jeg
lille Ole vil være med til Lundgaard og kan han da blive tilbage der medens Drængen er paa
Lillehammer. Hils saa meget paa Fliflet og sig Tak for sidst. – Kjære følg nu endelig med S. Fliflet herop naar
han kommer med Hæsten og faae endelig ogsaa da gamle Erik Vedum. – Gamle Soot kom
iaften tilbage fra Vaage og har atter opført en ny Dam over Otten Elv, saa Vandet snart vil
synke i Laugen. - Nu begynder han at opføre Dam ved Baadstøe. Kunde dette medførre noget
hældigt Ressultat, var det vel. Thomasen som nu er en Snartur paa Froen bringer dette med sig og hvorfor jeg slutter disse
Linier med de bæste Hilsener til Eder samtlige fra os alle her ved din stedse hængivne og
forbundne
J. Elstad
1857-3/5
Elstad 3 Mai 1857
Kjære Fætter!
Det er meget skjeldent at høre noget fra det kjære Lundgaard, men de have vel nu saa travelt
at et Par Linier næppe kan afsees til en Fraboende. Ole holder vel paa at ruste sig til at
imodtage og Du med at fratrede. - Først vil bringe Eder den glædelige Efterretning at vi alle
ere friske som sædvanligt. I morgen begynder vi med Ploven af fuld Kraft og bare Skydsen
blev nogenlunde taalelig vil det nok ogsaa komme til at gaa. Jeg har nu endelig for det mæste
faaet opborret mine Postrænder og saasnart jeg faaer fuldkommen tør Mark paabe(gynner
jeg?) Veittagningen saa vil jeg haabe at kunne faa det istand til Sommeren. – Har Du senere
truffet Christen Henningsrud? Træffer Du ham saa mind ham om hans Løfte til mig. Kjære glem ikke at tilskrive os men det Første og fortæl os da tillige naar Ole skal antage
Gaarden. Med de bæste Hilsener til Eder alle fra Mine og mig tægner jeg mig med Agtelse
Din stedse hængivne
J. Elstad
Den laante Sæk som vi fik med Ulden er sændt til Fliflet eller ligger under Hvalpen til Fliflet
J. Elstad
1857-16/5
Elstad 16 Maii 1857
Høistærede!
Medens Hans Fliflet drikker sin Kaffe vil jeg ei undlade at underrette Dig om, at vi lever som
sædvanlig. Jeg antager at blive færdig med Vaaraanden i næste Uge om Veiret bliver saa
gunstigt som det hidtil har været. - Jeg holder nu paa med Opmalingen af Røstet og antager
at blive færdig dermed om et Par Dage. Jeg synes nok at mærke Du endnu ei er bliven Føderaadsmand eftersom Du ikke har Tid til at
ofre paa dinne Børn et Par Ord, men Forberedelserne til Aftrædelsen er vel saa virksom, at
hertil er ingen Tid. - Jeg har nu næsten faaet opborret midt Posttømmer og paa mandag
begynder 2 Vaageværinger med Grøfteoptagningen.
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Kjære treffer Du Christen Henningsrud saa husk om hans Løfte til mig og sig at jeg vænter
ham bestemt i Vaar engang. - Hils S. Fliflet at baade han og Du indfrier sidt Løfte med at
besøge os strax over Vaaraanden helst i Løbet af Juni. –
Jeg haaber Johanne har faaet sin lille Valp. - Skriv nu ret snart og glem ikke dine Børn som
vænter paa Underretning fra Eder. - Jeg skal glæde Dig ved at naar Du kommer her skal jeg
tragtere Dig med en uforfalsket ægte Trondhjemmer samt Hardangerøl saa med hensyn til
Drikke skal I leve godt men Maden vil jeg ikke sige noget om. – Med sidste Post modtog jeg
Underretning fra Lysholm i Trondhjem om at et Anker dobelt disteleret Aqvavidt Nr 1 er med
«Fortuna» afsendt til Christiania til mig og altsaa at erholde med første Damp.
– Jeg har allerede faaet et Hoppeføl og vænter dalig at kunde faa et Hæsteføl af gamle Bruna
som gaar Faldefærdig hvært Øieblik. –
Jeg har vistnok meget at skrive om, men Tiden tillader dennegang ikke mere hvorfor disse
Linier slutter med de beste hilsener til deg og Dine samt Fliflets fra os alle ved din stedse
hængivne J. Elstad
1857-14/6
Elstad 14de Juni 1857
Kjære Fader!
Svoger S. Fliflet som nu har været saa snild at besøgt os, staaer nu paa Reisen Hjem, hvorfor
jeg ei vil undlade at tilmælde Eder at vi alle ere friske og lever som sedvanligt. – Han forteller
mig tillige at Eder har været i Begreb om at gjøre Auktion i Sommer, men at dette nu er
bleven udsat til Høsten. –
Jeg troer at dersom Du vilde gjøre Auktion vilde det være en aabenbarlig Fordeel om dette
kunde ske nu i Haavolden thi Høsten har mange Vanskeligheder paa sig med Kreaturene;
imidlertid er dette kun et Forslag og noget som ellers ikke bør have noget som helst med din
egen Formening at skaffe og er jeg i enhveer Henseende fornøiet med dine egne
Beslutninger. - Jeg solgte S. Fliflet min lille Vaagn og har allerede idag afsendt den til
Lillehammer. – Naar skal vi have den Fornøielse at se Dig her os os? I næste Uge vil jeg haabe
for det mæste at kunde være færdig med Postverten[?]3 og Borring samt alt det øvrige ere i
fuld Stand. –
Jeg har ellers været saa hældig at faa et brunt Hæsteføl af min gamle brune Hoppe og som er
ret peent. Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig
Din hængivne
J. Elstad
1857-15/12
Kjære Fader!
Det er mig en tung Pligt at underrette Eder om at vor lille Christian Lundgaard ved en stille og
rolig Død indgik til et bedre Hjem i aften kl 9 efter omtrent 8 Dages Sygelighed og de sidste
Dage stræng Lungebetendelse. – Gud være lovet, Karen finder sig taalelig tilfreds og takker
Gud for hans vise Gjærning. – Han beholdt sin fulde sin fulde Samling lige til det sidste Øieblik
og stedse var rolig i sine Lidelser. – Jeg maa tilstaa at jeg næsten stedse har tænkt mig, at
Christian aldrig skulde blive voxen da hans Skjælsevner forekom mig for vel udviklet efter
hans Alder. –
Vi kan vel næppe have nogen Begravelse førend mellem Jul og Nyaar, men jeg haaber Eder
har saadant i Tanke, saa I kunde gjøre lille Christian den sidste Ære.
Alt dette Du maaske vil være så god at underrette paa Fliflet om, da jeg endnu næppe har
Mod til at skrive mange Breve.

3

Imsen og Winge, Norsk historisk leksikon s.319: Postverk, vannpost med tilførselsrør, pumpeverk
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Med Forvissning om at Hærrens Styrelse er den bæste slutter disse Linier med de bæste
Hilsener til Eder alle og kjære søg at forberede Moder langsomt paa Dødsfaldet, saa hun der
er svag af Kræfter ei skal faa nogen Stød deraf. –
Din hængivne og dybt sørgende
Elstad 15. Decbr 1857
J. Elstad
– Gudsketak den fornødne Lægehjelp ikke er sparet.
Din J. Elstad
1857-19/12
Kjære Fader!
Jeg foreløbig vil underrette Eder om at saafremt nogen Mulighed er til stæde har vi tænkt at
Jordfæste vor lille Søn Christian Tirsdagen den 29. Dennes. Det vilde saaledes være os kjært
om I og Fliflettes baade Simen og Johanne vilde gjøre ham den sidste Ære og os den
Deeltagelse at følge ham til sidt Vilested.
Da Sidsel Bolleng har talt om at gjøre Følge med Johanne hertil i Julen, maaske hun er med
Eder nu, og hvorom I vil iagttage det fornødne. – Det er muligt I faaer den rætte Indbydelse
her med Posten paa Thorsdag, da dette er blodt en foreløpig Varsel for at vi kan sikre os Eder
kommer. – Kjære meddel Johanne denne Underretning. Brevet for Du være saa god at hænte
paa Lillehammer Thorsdag. Det er en selvfølge at I maatte komme her Mandagsaften.
Med de bedste Hilsener fra Mine og mig.
Elstad 19. Decbs. 1857
Din hængivne
J. Elstad
1858-17/3
Høistærede!
Af Svoger Eielsen der nu er fraværende paa en Reise til Dovre, har jeg i Komision at indbyde
Eder alle paa Lundgaard til Thorsdagsaften den 25 Marts til Opsahl for den paafølgende Dag
Fredag at følge lille Rønnaug til sidt Hvilested. – Jeg haaber De tilligemed flere vil gjøre dem
den Ære at komme og vil jeg ogsaa have den Fornøielse at indfinde mig der den ommælte
Tid. – Oline er gudsketak i Bedring og tager Sagen med Fornuft. Hos mig alt vel. –
Jeg har bedet mig Lov fra et Representantskabsmøde for at skrive disse Linier, da Posten
venter.
Tak for sidst. Oxen veide 40 lispund.
Ved min Hjemreise mødte jeg en af mine Huusmænd med hvem jeg fik hæntet baade Oxen
og Koen, hvorfor Ingen for det Første kommer Udover fra mig. –
Alle paa Lundgaard hilses med Agtelse fra Mine og mig, idet jeg ønsker Eder vælkommen ti
Opsahl den omskrevne Tid.
Elstad 17 Marti 1858
Din hængivne
J. Elstad
1858-20/3
Kjære Fader!
Igaar kom Christen Henningsrud her for atter at begynde paa Saugarbeidet og da han har sit
helle Værktøi staaendes paa Lundgaard sændes Dig min Dræng med en Hæst for at afhænte
hans Kiste og videre at medtage af mine egne Sager saasom Dragkisten med m. Alt efter hvad
Du seer han med Taknæmmelighed kan medtage. –
Det af Ole leverte Sæhle og Rub følger hermed tilbage med Tak for Laanet. Ligesaa medtager
han Huden af Oxen som jeg nok er fornøiet med at beholde for 5 Spd, dog ønskede jeg
alligevel om Du vilde indsætte den hos Garveren til Kunstlæder. – Kjære sørg for Alt paa
bæste Maade og lad Drængen endelig komme Hjem i morgen. –
Transkribert for Opplandsarkivet avd. Maihaugen av Aud Hernes Opheim.

side 77

A-01151 Jørstad nordre
Eielsen er fremdeles paa Dovre men I haver vel faaet midt Brev hvori jeg ere bemyndiget til
at indbyde Eder til Thorsdagsaften næstkommende 25. for den paafølgende Dag at kunde
ledsage den Afdødde til sin sidste Hvile. At denne Indbydelse galt Fliflet er vist, men som sagt
jeg har tilskrevet Eder begge, hvorfor det blodt sker gjendtagelsesviis her. –
Da jeg traf min Huusmand skrev jeg en Seddel til Gundersen om han paa min Vegne vilde
afgjøre Gjødningen ogsaa paa din Oxe, men jeg har endnu ingen Regning faaet fra ham
herom. –
Min Kone sænder tilligemed 1 stor Smørask, 1 Handklede og 1 Servidt samt lidt færskt Kjød
det sidste blodt en Smag. –
Næste Thorsdag haaber jeg at have den Fornøielse pærsonlig at kunde tale med Dig paa
Opsahl. Med de vænligste Hilsener til Eder samtlige tegner jeg mig Eders hængivne
Elstad 20. Marti 1858
J. Elstad
1858-3/10
Elstad 3. octbr 1858
Kjære Fader!
Du vil vistnok undskylde at vi har været saa frie at sænde paa Eder vor lille Datter Rønnaug,
men da Ole var hjemme en Snartur fik hun saa stor Lyst til at følge ham at hun maatte
endelig faa Lov til at drage. – Jeg haaber hun nu forlængst siden er kommen til Deg og at Ole
ogsaa var saa god at sænde Hæst til Vignes efter dem, har jeg hørdt fra Ole.
Naar vi kan have den Fornøielse at komme til Lundgaard er endnu ubestemt, da Storudskiftningen tilligemed mangt andet hindrer mig fra at komme, dog troer jeg at naar denne
Uge er over, det muligens vil leveres os Tid dertil. – Noget bestemt i den Retning kan jeg ikke
forudsige, men naar vi kommer faaer I tage os. –
Nu har vi endelig faaet Skomager og dersom Du kunde faa sændt mig et Maal af Rønnaug til
Støvler ver det særdeles godt. –
Vi ere endnu heller ikke kommen paa Sætheren, men det vil forhaabentlig ske i denne Uge.
Midt Smør har jeg solgt til 13 s pr Bp, formodentlig en for billig Priis.
Du og alle Dine samt Fliflet hilses med Agtelse fra Mine og mig, samt lille Rønnaug uforglemt.
Din hængivne
J. Elstad
1859-2/4
Elstad 2. April 1859
Kjære Fader!
Da Ole Kjerkerud i morgen vil gaa Hjem fra Damarbeidet i Vaalebroen vil jeg [ei] undlade at
meddele at Alt her er vel. Igaar var Karen og jeg paa Opsahl og der er det ogsaa nogenlunde
vel. Oline var ei ganske bra. Hun plagedes af Hoste og formodentlig en Aarsag af sin gamle
Skrøbelighed. –
Idag har vi tærsket en Deel Rug og gaaer det meget godt med Maskinen, saa jeg sandelig er
meget vel tilfreds med denne Bekostning, og Maskinen med Hæsthuus, og de fornødne
Reparationer i Laaven samt Kastehuuset koster mig efter nøiagtig Beregning 212 Spd 1 o 7
1/2 s. Jeg vil saaledes antage at den minste kan forrente disse Pænger og give Afdrag 30 a 40
Spd aarlig. –
Af et Brev fra Svoger Fliflet erfares at Bertes´ Bryllop var sidste Thorsdag hvortil ogsaa vi vare
indbedne, men da vi først fik Brevet Dagen før vi skulde være paa Fliflet nemlig Tirsdag, var
det en ren Umulighed, omendskjønt vi vistnok paa denne Tid ei kunde haft den Fornøielse at
Deeltage, om endog Brevet har kommet frem i rette Tid. Naar Du træffer S. Fliflet eller
Johanne, saa vær saa god og sig dem Tak for Indbydelsen. - Oline Opsahl var meget bedrøvet
for at hun ei kunde komme til at reise, men da hun ei var frisk maatte altsaa hun opgive. –
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Jeg har 2de Gange faaet Bud fra Ole om at han agtede sig opover en Tur, men dette er hidtil
ikke gaaet i Opfyldelse og vil vel heller ikke for det første blive det, imidlertid vil du sige ham
Tak for at han i det mindste opholder os med gode Løfter. Du troer Dig vel ikke til en saadan
Reise paa daarligt Føre? Hvordan staar det ellers til med Dig og Moder? Er Helbredsforfatningen nogenlunde er det os inderlig kjært. –
Med de varmeste Hilsener til Eder alle paa Lundgaard og Fliflet, fra Mine og mig tegner jeg
mig med Agtelse
Din hængivne
J. Elstad
1859-10/6
Kjære Fader!
Med Pastor Lyng som idag har været en Snartur heroppe vil jeg ei undlade at underrette Eder
om at vi alle ere friske og befinder os som sedvanligt. – Jeg kom igaaaften hjem fra
Begravelse efter gamle Iver Isum og var der isammen med gamle Ole Haagenstad og hans
Hustru som nu desværre er ganske blind. Disse to Gamle har loft os at besøge os og som jeg
troer vil ske næste Fredag eller Løverdag naar Valgmanden reiser Udover hvortil han bliver
ifølge med Harildstad Steig og flere Saadanne. –
Intet skulde være os meer behageligt at ogsaa Du kunde tage Dig en Tur herop til den Tid og
ifald Moder ogsaa var saa god om hun kunde blive med Dig hertil. –
Jeg antager Du kjender Haagenstad og saaledes har Indtresse af at tale med ham. – Ole
kommer Hjem imorgen og bliver hjemme 1te og 2den Pindsedag.
Lev alle vel
Dalegudb. 10 Juni 1859
Din hengivne
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1861-12/10
Elstad 12te Octbr 1861
Kjære Fader!
Da der nu gives saa god en Anledning med de Folk, der skal reise til Lillehammer med mine
Brænderikreature, saa vil jeg [ei] undlade at skrive nogle Ord til Dig om hvorledes det staar til
med os nu for Tiden. Vi ere alle sammen friske og befinde vi os forresten som sædvanlig. Jeg
er idag buden til Begravelsen efter Gudbrand Forr og skal jeg derhen idag.
Herved sender min Kone 1 Gjedeost tilligemed en Sjørost som en Foræring til Dere, ifald De
ikke vilde forsmaa samme.
I morgen tænker jeg at vi reiser til Glømmen. –
Intet videre for denne Gang, med en flittig Hilsen til Edere alle paa Lundgaard. –
Din stedse hængivne
Jørg. Elstad
P.S.
Ostene maa de selv afhente paa Skindstarud
1862-4/8
Elstad 4. Aug 1862
Da min Hustru idag er paa Opsahl vil jeg benytte mine traurige Timer for at underrette Eder
om at alt her er vel. Vi er gudsketak friske som sedvanlig og daglig ser Guds Velsignelse paa
Jorden om Høsten maate blive nogenlunde gunstig. – Jeg har indhøstet alt i Agerjordet og ei
alene faaet en stor mængde men ogsaa ret godt velbjerget, og igaar sændte jeg nogle af
mine Folk til Sæhters og de øvrige til Øverlien for at høste og faaer saa hældigt Veir i denne
Uge som det lader til idag vil jeg maaske blive færdig paa bægge Steder. –
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Vinterrugen har jeg saaet for vel 8 Dage siden saa den allerede er opkommet. – I Løbet af
denne Uge antager jeg næsten at komme til at skjære største Delen af Bakken og der staar
Ageren saa frodig at jeg aldrig mindes at have seet den saa vakker. –
Hvordant gik det med Oles´ Hoppe? Blev den befrugtet hos Hingsten var det mig overmaade
kjært. –
Hingsten er nu ret vakker saa jeg troer han aldrig har været saa peen. Kommer Du til
Udstillingen har det været morsomt. Jeg skal gjærne lade Ole hænte Dig med Hæst og naar
Du et par Dage har været paa Udstillingen er Du med Hjem. – Det er muligt at jeg og Karen
gjør en Slæng til Christiania i September for med det samme at besøge Leeren paa
Gardemoen, som kommer til bestaa af 9000 Mand. –
Eielsen troer jeg drager til Sarpsborg paa Thorsdag med lille Anna som formodentlig skal gaa i
Skole der. – I næste Uge troer jeg vil sænde Ole til Christiania med noget rød Gedost og nogle
Butter Smør. Priserne ere vel daarlige men han skal jo ud i Værden for at forsøge noget og da
maatte han vel opptiene saameget som han kan faa Hjemme. – Idag var Oles´ Gebursdag og
da han havde besøg af flere unge Studerende fik vi os et lille Riiv.
Jeg beder at hilse alle paa Lundgaard og Fliflet med Flere.
Sluttelig hilses Du og Moder saameget fra os alle samtlige ved din stedse hængivne
J. Elstad
1862-6/10
Kjære Bedstefader!
Jeg bringer herved mine Forældres hjerteligste Tak for sidste hos Dem aflagte Besøg. – Ved
den nu saa særdeles gode Leilighed der tilbydes sender Moder herved en Ost til Eder, med
Haab om, at de ei vilde forsmaa samme. –
Fader og Simon ere nu paa Dovre, i Anledning «Grimsdals» Værks Direktionsmøde, og vænter
jeg dem tilbage i morgen. Her er Alt vel, da vi samtlige ere friske og befinder os forresten som
sedvanligt. –
Med en venlig og hjærtelig Hilsen fra os Alle tegnes
Elstad 6/10-62
Forbindligst og ærbødigst
Din hængivne
O. Chr. Elstad
1862-10/12
Høistærede!
Da Karen, Ole og Anna imorgen reiser til Lundgaard for at bivaane gamle Arnes Begravelse og
Omstændighederne her ikke er af den Natur at jeg kan have den Ære at være med, vil jeg
ikke undlade herigjennem at aflægge min Tak for Indbydelsen.
Gamle Sigrid afgik ved Døden om Søndagsaften og da jeg saa smaat har tænkt at holde
hændes Begravelse paa Løverdag er det adskilligt Smaastel, som dertil bør ordnes, selv om
man gjør det noksaa tarveligt. Imidlertid var baade hun og os lykkelig i det undgik at blive
længere Sængeliggende. –
Dernæst har jeg 2 Smede fra Gusdal, som har istand mere af min Plougredskab samt smedet
paa 2 Tømmerslæder, og da disse vil blive her til næste Søndag er det heller ikke godt for den
Sag skyld at reise bort. – Jeg maa dog alligevel til Lillehammer før Juul og saafremt den
mindste Tid levnes mig vil jeg reise om Lundgaard enten paa Tur eller Retur. –
Jeg haaber at baade Du og Moder vil se til os i Julen, da det maaske ei vil blive ret mange Aar
I kan have Kræfter til at gjøre en saadan lang Reise og hvorfor man bør benytte Tiden medens
den haves. – Ole og Christian bør ogsaa være med for at I kan have godt Følge. –
I det jeg beklager at jeg ikke have Anledning til at byde Arne mit sidste Farvel, som saamangengang saa kjærligen har væntet paa mig, hilses Du, Moder, Ole og Christian saa flittigt
fra Din hængivne
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Elstad 10 Decbr 1862

J. Elstad

__________________________________________________________________________________
1864-22/1
Kjære Fader!
Da min Hustru igaar fik se forskjellige som reiste til Lillehammer Marked kunde jeg godt
mærke at hun fik et tilbagefald af sin Ungdom og begynte strax at ytre Ønske om at drage
Udover. Børnene vare da paa Harildstad men kom Hjem igaar og da Simon ogsaa havde Kyst
til at reise bleve disse strax enige i at slaa følge. Jeg har nylig gjort mig en Tur til Markets
Anliggende til Viik og paadrog mig en streng Forkjølelse saa jeg hværken har Lyst eller Tid til
at drage ud og da jeg fik hende befordret, har jeg derfor ingen Betænkelighed. Da dem nu er
færdige har jeg ingen Tid til at skrive mere og slutter derfor med de bedste Hilsener til Eder
alle og haaber jeg at nogen af Eder besøger os i Vinter.
Din hængivne
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
1865-10/5
Gode Fader!
Jeg har herved den Fornøielse at underrette Eder om at vor Datter Rønnaug skal confirmeres
her i Hovedkirken 5te Søndag efter Paaske eller den 21de Maii førstkommende. Det er derfor
vort ønske at Du og Moder samt Ole og Christian med Koner og Niels har villet gjort os den
Ære og besøgt os Aftenen forud for den paafølgende Dag at bivaane vor Datters første Skridt
her i Verden i det hun skal gjentage sidt Daabsløfte og for første Gang at trede ind i Verden. –
Har Ole vanskeligt for at afse Hæst skal jeg lade Hæst og Vogn møde Eder i Lybek naar jeg
derom betimelig bliver underrettet. – Kjære prøv hvad I kan med at komme. –
Jeg antager at blive færdig med Vaaraanden i denne Uge med Undtagelse af at jeg faae igjen
Potetessætning og Faders Ager. – I næste Uge maa jeg prøve at komme til Sæthers, da jeg
der har nedrevet de gamle Huser og kjørt dem bort paa et andet Sted for at opføre dem der
og det mæste burde være istand til Kreaturerne skulde til Fjelds, som efter dette Veirslag ikke
lader til at kunde gaa lenge hen. Vi holder paa at skjære paa Sagen, tørker og Maler saa jeg i
denne Tid rigtig har haft mange Folk og det værste er at jeg ikke enda kan faa gjort det
fornødne Arbeide. –
Det seer daarligt ud med Pængemangelen overalt, saaledes seer man det ene Concursbo
eftter det andet offentliggjøres og Kautionisterne lide. – Blant alle disse er det mæst ilde med
Ole Bjørneby som var Eier af 200 000 i Eiendommen og derpaa ikke skylder en eneste Mand
en Skilling og er nu temmelig gode Udsigter til, at han maa forlade baade Huus og Hjem.
Hvad synes Du herom?
I Amerika har de ogsaa spilt en god Rolle ved at Snigmyrde Lincoln. Hvad Indflydelse dette vil
have er ikke godt at forudse. –
Hvorlangt er Vaaraandarbeidet paa Lundgaard fremskredet? Leutenant Høyer logerer her og
har nu boet her en Maaned. Han har paataget sig Havetilsynet og er det saaledes i fuld Gang.
Lad mig snart høre fra Eder og tænk endeli paa at komme her den 20de Dennes. Fra Eielsen
kan jeg hilse at Alt der ervel. Oline var her igaar og Anna er her ogsaa idag for at faa sydt sin
Confirmationskjole. Anna skal confirmeres Søndag efter Pindse. Kommer I herop maa I være
her til den Tid, da I vel nu bør have god Tid. –
Hils alle paa Lundgaard og vær Du og Moder hilset fra os alle her ved
Din steds hengivne
J. Elstad
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1865-9/6. Ufullstendig og skadet brev fra J. Elstad
__________________________________________________________________________________

Brev med mangelfull datering
Høistærede!
Uagtet jeg igaar med Hans Fliflet tilskrev Simon med Paalæg ogsaa at underrette Dig om Indholdet,
vil jeg dog atter idag gribe Pennen for at meddele Dig vort Ildebefindende.
Vores lille Christian Lundgaard er meget sygelig, har været daarlig hænved 14 Dage og idag synes jeg
han er endnu daarligere, saa Gud ved hvilken Vænding det faaer.
I Mandags var Doctor Baumann her og idag har jeg haft Bud efter Doctor Schjønheiden men som
endnu ei er kommen, saa hans Dom endnu ei er indhæntet, dog faaer jeg være forberedt paa det
værste, som jeg ogsaa har søgt piano, at tilberede Karen paa.
Skulde Gutten, som jeg virkelig har holdt meget af, med Dødens haarde Jernhaand blive reven fra os,
vil det vist komme til at gaa os meget, men man er pligtig til at finde sig i Guds Bestæmmelse og
hvilket naturlig er det bæste, dog faaer vi alle leve med Haabet. –
Idag ere vi færdige med alt slags Jordarbeide med Undtagelse af noget turnips Sæd som ei vil foregaa
før over Pindse. –
Har Du eller Ole Tid saa tag Eder en Sving hid til Pindse, hvilket i disse Omstændigheder vilde være os
ret kjært. – Dampen vil nu formodentlig begynde sin Fart, saa om I ei kunde tage Hæst længere end
til Baadstøe er det lige godt. Dersom Præsten, som jeg ogsaa vænter, ei kommer før Doctoren skal
jeg med en Paategning tilføie hans Mening om Lillegutten. –
Du og Moder samt Børn hilses meget fra Mine og mig.
Din stedse hængivne
Elstad 24de Maii kl 3 Efterm.
(ganske sikker 1857)
Høistærede!
Dit meget kjærkomne af 16de Dennes modtaget og glæder det os at erfare, at alt paa det kjære
Lundgaard er i sit Vel. – Da jeg antager at enhvær Efterretning herfra indeholdende fremdeles god
Bedring vil glæde Eder om det end staar noget hyppig, vil jeg ei heller ikke undlade at berette
Tilstanden nu. Min Kone bliver fremdeles bedre, saa hun idag har gjordt Besøg over Gaarden hos
mine Forældre og befinder sig derefter særdeles tilfreds. –
Vi har endnu ingen Tid bestæmt til Barsel, men naar Eder itide bliver underrettet vil jeg haabe at
ogsaa Eder seer hid den Tid. – Jeg talte med Præsten idag, hvorfor han foreslog at det var bæst det
foregik paa en ørk Dag, hvilket jeg strax bifalt, da Forretningen kunde blive saameget kortere.Hæstehandelen gik meget friskt paa Stav og godt Kjøb er vel derfor ei at vænte. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra Mine og mig indbefattet Johanne.
Din hængivne
Elstad 19de Aug. kl 4 Efterm.
J. Elstad
(Barnedåp 1857?)
Kjære Svigerfader!
Da jeg vænter at Vaaraanden bliver tilendebragt imorgen Middag, er det ligesom nyt Mod i mig for at
gribe Pennen, og dermed meddele Dig denne Underretning, som vist med mig vil glæde Dig over, at
jeg er kommen saavidt. Idag blir vi færdige med det sidste af Potetessætningen og derfor ganske
færdige med al Utsæd, undtagen Liin, jeg endnu har lidt tilbage af.
Alt trives her overmaade, min guule Hoppe kastet Føl ihøst og nu begynder hun snart at lave til
Barsel. – Hvordant er dette tilgaaet, mig ubegribeligt. –
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Idag slap vi Koen for første Gang iaar, for at hun dermed skulde faa forlyste sig lidt og idag træsket
jeg op det sidste af Bygget. –
Med Bakning og Maling holdes paa af alle Kræfter. Marit og Sigrid holder begge paa at bage og jeg
arme skal see at skaffe til det Nødvændige dertil. –
Jeg kan tillige godt mærke Familien med Tiden vil tiltage og derfor kjøbte jeg forleden Dag en Vogn af
de aller mindste svensk Vogne, som jeg vilde bruge i stedet for dobelt Stolkjæren, men da det
mangler Sæde beder jeg vænligst om Du hos en Vogn Fabrikant vilde bestille mig et saadant Sæde,
som paa Eielsens Kjærre, da her er Ingen som forstaar sig paa saadant. – Dette ønsket jeg gjærne at
faa saa snart mulig, da jeg vilde opmalet Vognerne, kunde jeg med det samme faa Sædet malet. –
Jeg har solgt en Del Potteter for 6 Sk pr Tde, men endnu bedre har jeg maaske kunde faaet dette
betalt, hviis jeg havde naaet et Brenderi. Jeg modtog nylig en Seddel fra Eielsen, hvori han beretter
sin Mangel paa Hæstekraft og har jeg derfor tænkt at sænde 2 Hæster og en Gudt did om 2den
Pindsedag for at pløye. Flere Hæste kan jeg ei undvære, da mange Huusmænd ei har faaet i Jorden. –
Tinget her er bestemt til 11 og12te Juni, derfor umuligt for os før at besøge Eder, kunde vi maaske
haabe at see Eder her før, hvortil de ere meget velkomne. Væven har jeg modtaget med [Lul]?
hvorfor takkes til videre
Du med Familie hilses med Agtelse fra os alle her ved
Din stedse hængivne
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
Høistærede!
Omendskjønt Avangsen med Indhøstningen er temmelig seendrægtig, viljeg dog berette hvorvidt vi
ere komne. – Afvigte Thorsdag og Fredag slog jeg paa Øen med 10 Mand, som jeg endelig fik op sat
Løverdagen og som jeg idag har stort Haab at faa indkjørt, da jeg selv har været der idag med
fornødne Hæste. –
Igaar deelte jeg Hjælpen saaledes at 4 Mand drog til Øverlien og 7 Mand paa Øen for at gjøre det af
der i denne Uge. – Endskjønt jeg paa næsten 14de Dage ingen Ting har bestilt med Slaatten, synes jeg
virkelig at have været hældig, da ikke det Mindste har taget Skade til denne Tid. – Forresten vil jeg
haabe vi nu faaer godt og stadigt Veeir, men som maaske bliver forenet med endnu stærkere Kulde
end vi før har haft. –
Idag begynte jeg at kjøre med 7 Pærsoner og tænker stadigt at vedblive med denne Hjelp. – Ageren
gaar meget sagte med Modningen, men vilde Veiret blive gunstigere vil det maaske herefter blive
bedre. – Min brune Hoppe kom Hjem igjen og har hændes Føl voxet saa betydeligt, at det er næsten
utroligt. – Gutten beretter at alt er vel baade med Hæsterne og Fæe. –
Min Kone og jeg var i Auctionen paa Lunde og kjøbte jeg 2 etaarsgamle Qvier, for at besætte det som
Ulven har taget væk. Kjøbet af Creaturer har betydelig forandret sig og vil vel komme til at falde
endnu mere inden Høsten. –
Doctor Baumann har nu ogsaa været her og gav mig til Trøst at ingen Fare var med min Kone,
hvorover jeg var meget glad. Igaar var vi hos Lensmand Fougner til Middag og kom hjem først kl 12
inat. –
Alt vel inden Borde. Naar har vi den Fornøielse at see Ole her? Hils ham at han da tager sig god Tid. –
Næste Fredagen er det Auction paa Vestad om han kunde komme til den Tid. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
Din hængivne Svigersøn
J. Elstad
__________________________________________________________________________________
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Elstad 21de Decbr kl 6 Efterm.
Kjære Svigerfader!
Omendskjønt jeg under 19de Dennes berettede Dig min Kones lykkelige Nedkomst, vil jeg dog ei
undlade at berette at saavel Moderen som Barnet til Nærværende ere friske. Karen er over al
Forventning og har jeg tillige et godt Haab om at hun dennegang vil komme til at have Brøst. –
Jeg har idag været I Bryllop paa Berg, som har været udsat en Tid, men da jeg stedse huskede min
kjære Kone og lille Datter, kunde jeg ei trygges der længere end til jeg havde faaet Middag og Kaffe
reiste jeg ufortøvet Hjem, hvor jeg atter fandt alt vel. –
Igaaraften kom Oline og Eielsen her, men da det allesteds er trabelt saa nær før Jul, maatte ogsaa
dem forlade os idag. –
Gjendtagende haaber jeg snart at se Eder her med Første og bliver min Kone i fremdeles god Bedring
er intet i Veien for at jeg kan følge Dig til Hindrum. - Kirsti er formodentlig alt i Farten hid, hvortil hun
væntes med Længsel. – Moder vil vel ogsaa se hid snart, maaske vi kan vænte Eder Juleaften.
Rakefisk og gule Erter staar Dig til Tjeneste og da heller ikke jeg skal faa noget af disse Slags førend
Du kommer, piner Du mig haardt dersom Du ikke kommer til Jul. –
Du og Dine hilses med Agtelse fra mig og Mine.
Din stedse hængivne
J. Elstad
[1848]
__________________________________________________________________________________
Kjære Fader!
Min og Mines forbintligste Tak for nytte Godhed aflaggen hos Dig og Familie. Kl 7 igaaraften kom vi
vel Hjem og befantes alt ved det gamle, undtagen Ryen var meget sygelig. Jeg traf nettop nu en
Mand som reiser til Faaberg, saa jeg dermed kan faa sendt Nielses Kufert til Skinstakrud, hvorhos den
vil blive der at afhænte. Elling og S. Eielsen have haft mangfoldige Opbyggelser i Øyer og kom først til
Opsahl igaar. Han har ogsaa der været nægtet Huus til saadanne Samlinger. –
Du skal faa bedre Underretning ved bedre Tider. –
Hils alle og glem ei at hilse Ole og bed ham tage sig en Sving hid. –
Min og Mines bæste Hilsener
Din hængivne
Elstad Tirsdag kl 7 Morgen
J. Elstad
_________________________________________________________________________________
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