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 Brev fra John Harildstad i Fron til svogeren Christian Lundgaard i Fåberg. 
 
1835-19/2 
       Harildstad d. 19de Februar 1835 
Kjære Svoger! 
Herved har jeg den Fornøielse at melde dig min Kones lykkelige Nedkomst den 
15de dennes med en (Gud være Lovet) frisk og Velskabt Søn. Moderen er ogsaa 
efter Omstændighederne vel. Fra Haav og Steig kan jeg hilse at de er friske; 
samme skulde hiertelig fornøje mig i sin Tid at høre fra dem. 
Siden det nu tegnes til at vi for saa meget Snee, at det ogsaa herop kan blive 
godt føre for du være saagod og tage dig en Tur forbie Froen, for at Besøge 
mig, og see hvordant jeg Lever. Her er intet Nyt passeret som fortjener at 
meldes dig, jeg afbryder derfor med en flittig hilsen til dig, Kone og Børn fra 
samtlige, og undertegner din altid hengivne Svoger 
         John Harildstad 
 

 
1837-15/2 
        Harildstad 15de Febr 1837 
Kjære Svoger 
Jeg har herved den Glæde at melde dig min Kones Lykkelige Nedkomst d. 12te 
dennes med en velskabt frisk og stor Gut. Konen er, Gud skee Lov, allerede 
ganske skikkelig igjen, og saa frisk som man kan vente efter at have udstaaet en 
saa haard Dyst.  
Dyrebare Svigermoder henkaltes til Evigheden d. 13de d. M. med en stille og 
rolig Død og efter saa Langvarige, og især siden Juul, haarde Lidelser. – 
Kornaflingen her slog i aar aldeles feil, jeg faar nok ikke meer end de to 
trediedele af hvad som almindeligst er, og dette ogsaa yderst slet til Føde og 
udueligt til Udsæd. Fra Haav og Steig skal jeg hilse, de vare for nylig friske og 
vel. Her er intet Nyt der kan der kan antages at ville interessere Dig, hvorfor jeg 
afbryder med en flittig Hilsen til Eder alle, fra Mine og din hengivne Svoger 
          John Harildstad 
________________________________________________________________ 
 
1841-27/2 
       Haav d. 27de Februari 1841 
 Kjære Svoger! 
Dit meget ærede af 15de dennes har jeg rigtig modtaget og jeg takker dig 
meget for det hafte bryderie.  
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Jeg maa atter tillade mig at bede dig ulejliget med at faae den faldne Dom i min 
Sag informa beskreven saa snart som mulig og strax derefter sende mig samme 
med Posten, da det er mig meget om at giøre at faae samme saa jeg deraf kan 
beslutte mig til hvad dermed bliver at foretage. De i Sagen, mig tilhørende, 
fremlagde løse Documenter ønskes ogsaa tilbage med det samme. Du for være 
saa god og gjøre Udlæg for mig til Skriveren for Domsagtens Beskrivelse og  
Bekræftning. Og jeg skal saa snart jeg faar vide hvor meget dette beløber til 
betale det tilbage. 
Jeg finder det rettest at indeslutte heri Begiæring til Sorenskriveren om 
Domsagtens Beskrivelse, men du faaer endelig være saa god og prøve at faae 
den ud, føer jo heller, thi der er vel næppe nogen Tvivl om andet end vi maa 
appelere Sagen til højere Retter. – Kjære! giør endelig hvad du kan for at jeg 
kan faae baade Domsagten og de Ommeldte Documenter tilsendt saa snart 
som mulig. Jeg skal til mulig Gientjænneste være ligesaa villig som skyldig.  
Endelig maa jeg ogsaa bede dig at faae en løs Afskrift af en Brugscontract, 
oprettet imellem Ole Gryting og dennes Søn Hans angaaende Brugen af 
Gaarden Gryting, hvilken skal være oprettet for omtrent 2de Aar siden. -Denne 
sidste ønskes ogsaa tilsendt med det øvrige.  
Forøvrigt aflægges herved min og Kones flittige og venskabelige Hilsen til dig, 
Kone og Børn i det jeg tegner din hengivne og altid forbundne Svoger 
         O. Hoff 
 
P. S. Ved denne Leilighed maa jeg tillade mig at smøre paa nogle Linier for at 
berette dig at jeg og Mine er ved helsen og Sundhed hvilket gode jeg vil ønske 
og haabe er Tilfældet hos Eder. Hvilken Tid skal vi have den Fornøielse at see 
nogen af eder paa Froen? Det skulde være mit og jeg er forvisset om de øvrige 
deres Beslægtedes hiertelige Ønske at samme maatte skee; men [ord mangler] 
selv Tiden. Lev forøvrigt vel og væres alle sammen flittig og venskabelig, hilset 
fra mig og Mine, i det jeg tegner din hengivene Svoger 
          John Harildstad 

D. u. s. 
i rivende Hast 

_________________________________________________________________ 
 
1844-8/2 
         Harildstad 8de Febr. 1844 
Kjære Svoger! 
Jeg har herved den glæde at melde dig og Familie at min Guri, sidste Tirsdags-
aften Lykkelig og vel nedkom med en i alle Dele, Gud være Lovet! Velskabt og 
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Frisk Gut. Moderen er Gudskelov saa brav frisk som det efter Omstændig-
hederne kan ventes. 
Hvordan staar det til i Faaberg og især hos dig? Jeg vil baade ønske og haabe alt 
vel. Det er længe siden jeg hørte noget fra dig. Her paa Froen er alle bekymret 
for at Foderet skal blive forlidet, og som det vist ogsaa mange steder bliver 
Tilfælde, dersom ikke en ualmindelig god og tidlig Vaar indtræffer. Jeg stoler 
derpaa.  
I Faaberg har jeg hørt det skal være bedre med Foderstyren. I forige Uge blev  
Vore ReensDyr bortskremte af Ulven paa 35 stk nær, men ere alle komne 
tilbage uden Skade, dette var heldigt. Vi har nu henved 300 stk til sammen. En 
Bjørn skjødes paa Bagsiden i forige Uge, den var ikke stor, men havde de ikke 
havt en af vore Reenshunde med, havde han nok afkaappet sine Forfølgere. 
Jeg veed ellers intet Nyt, der antages at ville interessere, slutter derfor med en 
Venskabelig Hilsen til dig, Søster og Børn, samt Børnsbarn, fra Mine og din altid 
hengivne og forbundne Svoger og Ven  
          John Harildstad
       I Hast   John 
_________________________________________________________________ 
 
1853-19/1 
        Harildstad 19de Januar 1853 
Kjære Svoger! 
Det er rigtig nu saalænge siden jeg hværken hørte eller saa et Ord fra Dig, at jeg 
nu endelig maa gribe Pennen for at berette Dig at baade jeg og Familie, Gud 
være lovet, alle ere friske og vel, hvilket gode ogsaa vilde være mig en Hjærtens 
Glæde at erfare maatte være Tilfælde for eder. 
Da jeg var udover i Sommer paa Amtsformandskabet traf jeg endelig Ole som 
fortalte mig at Du og din senere sal: hedengangne Søn Iver netop vare afreiste 
til Christiania. Jeg var aligevel naturligviis fast bestemt paa at kommet en 
Snartur op til Lundgaard, men da Amtsformandskabet vedvarede lige til Løver-
dagsaften, og jeg endelig maate være paa Froen Søndag var det mig en 
Umulighed, og jeg maatte derfor, skjøndt med Bedrøvelse, nægte mig den 
Fornøyelse at hilse paa min kjære Søster og deres Børn. Jeg har i al Vinter, tid 
efter anden tænkt paa en Tour udover saa langt som til Lillehammer og med 
det samme ogsaa besøgt eder, men det har endnu fremdeles bleven udsadt; 
men jeg har dog endnu det Haab at det skal blive noget af i løbet af Vinteren. 
Dere besøger vel engang imellem eders Børn i Ringeboe, og da kunde det vel 
ogsaa med ringe opofrelse af Tid, lade sig giøre at besøge sine Slægtninger paa 
Froen, og jeg vilde da bede at jeg som længst fraboende ikke maatte blive 
forglemt. 
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Jeg var i gaar paa Haav, hvor alt stod vel til og Anne og John lovede sig til at 
reise til Hammers Marken, og ventelig med det samme besøger eder, især 
Anne, som rimeligviis paa bagturen reiser om Gusdahl.  Iver Gustom og Iver 
Føxen var som snarest heroppe for en Uges tid siden og hvorved jeg ogsaa 
havde den glæde at høre at baade dere og Slægtningerne i Gusdahl vare friske. 
Da jeg i Vinter har slagtet mine Reensdyr, falder det mig ind at det kunde være 
morsomt for eder at smage dette slax Vildt, hvorfor jeg hermed tillader mig at 
sende en liden Smag som jeg beder de ikke vil forsmaa. 
Jeg har intet Nyt at melde, men slutter med at tilønske Dig og Familie et 
Velbehageligt Nytaar med alt hvad godt og kjært kan være for eder alle og 
enhvær især, i det jeg aflægger eder samtlige min og Mines Venskabelige og 
kjærlige Hilsen, forblivende din bestandig hengivne og forbundne Svoger og 
Ven 
         John Harildstad 
 

 
1855-Juni 
 
Kjære Svoger! 
Jeg tager mig herved at sænde op til dig min Hest, med Bøn om at Du vil være 
saa god lade den faa Havn hos dig de Dage jeg bliver herude paa 
Amtsformandskabet. I Haab om at du giør mig denne Tjenneste, forsikrer jeg 
dig om Gientjenneste, saa sant Lejlighed gives. Jeg veed ikke om jeg faaer Tid 
denne gang at give mig den Fornøielse at besøge Dig, ialle Fald vil dette 
afhænge af, hvorlænge jeg bliver her, da jeg saa smaat har tænkt paa at 
komme saa tidlig nordover igjen at jeg kunde naa Fjoringsmarkedet. Jeg skal 
imidlertid sende Bud efter Hesten naar jeg tiltrænger den. Du kommer maaske 
en af Dagene i Ugen herud saa jeg kan have den Fornøielse at faa tale med Dig, 
og i den tro vil jeg melde Dig at jeg Logerer hos Mad: Ormsrud. 
Min Venskabelige Hilsen til Dig og Familie fremkommer fra Mine og Din 
hengivne og Forbindtlige Svoger og Ven 
Juni 1855         John Harildstad 
I hast 
_________________________________________________________________ 
 
1865-17/10 
S. T. Herr Ole Lundgaard 
 
Kjære Søstersøn! (Seinere paaskrift: Chr. Lgd paa Rigshospitalet) 
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Da jeg i dagmorges var oppe hos din Fader vilde jeg ikke undlade at melde at 
han nu befinder sig ganske bra, saa at der er al Sansynlighed for at han om 
nogle dage kan blive udskriven og faa bestemme sin Hjemreise; imidlertid 
ønskede han at jeg ??? pr Ord skulde melde Kone og Børn hans Befindende 
samt at han ikke nu vilde skrive Hjem føer han med Sikkerhed kunde melde 
hvad Tid han kunde komme Hjem. 
I det jeg saaledes hilser eder alle paa det kjærligste fra Mann og Fader bedes 
ogsaa min Venskabelige og kjærlige Hilsen aflagt til kjære Søster, Dig med kone 
og Broder samt Søstersøn Niels, i det jeg med megen Agtelse tegner din 
forbindtlige 
          John Harildstad 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


