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Gröneberg den 15/11 1891

Bäste svåger och syster.

Tack för brefvet som vi erhöll ifrån eder den 7
Det är roligt att höra att ni  trifs  gott på eder nya plats och har hälsa

hvilket vi äfven hafva intil denna stund.
Nils har sagt att han skall åka till Skara men nu vet han inte 
huru snart det kan blifva ty det har fallit så mycket snö här så att väglaget
är mycket dåligt. Mor ber att du skall sy några lintyg åt hänne också och
ett  örngotsvar till  min kudde våra frågar om du kan komma hem och
hjälpa mor när vi skall slagta grisen det skall du var snäll ock svara på i
nästa bref.
Wi undrar hurudags ni går upp om morgnarne vi ligger till klockan half 7
och 7 också i torsdags då var det husförhör i västerplana och så var det
prädikan  på  kvällen  och  så  blir  det  i  morgon  kväll.  I  onsdags  då
förderfvade bångta-karl sig
när han matade tröskvärket i stenhuggaregården så att de måste fara ått
lasarätten med honom jag kan så mycket hälsa ifran nilsa töser di jobbar
å går fram å tebaker på vägen med sina kor i fredags den 6 då gick det
ett hej sju dundrande lakesjö af stapeln der mjörngrekål och jag var der
och det vankades kaffe med dopp du håller väl på och syr nu som hemma
emellan du kokar välling och springer till stan och gustaf han ser om sina
hästar jag har ingenting vidare att skrifva mor låter sig hälsa till eder hon
har nog gråtit många gånger men är eljest nog kry nu.

Far och mor låter hälsa till eder tecknar din broder och skrif snart
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