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Inledning

Detta är ett brev avsänt till Helga Englund daterat den 20/2 1910 som visar hur be-
roende Wilhelm Peterson-Berger blivit av att regelbundet få komma till den lilla vil-
lan Källtorp på Frösön. Helgas mor Augusta Englund, född 1833, börjar bli till åren 
och det är inte bara P-B som vill gästa Källtorp. P-Bs föräldrar och även hans goda 
vänner inom Stockholms kulturliv vill resa till Jämtland och andas den hälsosamma 
Frösöluften.

Helga och Augusta har sedan ett tiotal år blivit som en andra familj för P-B sedan 
hans vistelser på Änge Gård hos Helgas syster Anna (född Englund) och hennes 
man Lars Tirén. 

Och det var där det började, på Änge Gård, en jordbruksfastighet som inköpts i mit-
ten på 1870-talet av kronofogde Per Englund, född 1828, far till Helga och Anna och 
deras sex syskon, och som så småningom byggts upp till en mindre herrgård. Per 
Englund var också född på denna gård.

Per Englund och hans fru Augusta född Festin från Hallen, ägde även en fastighet på 
Storgatan 2 i Östersund där alla åtta barnen föddes mellan 1859-1876. 
    På Änge gård vistades familjen hela somrarna medan man under vinterhalvåret, 
när barnen gick i skolan, bodde i huset på Storgatan. Barnen Englund växte upp i ett 
kulturellt hem där man umgicks i Östersunds "societet" och det var naturligt att de 
skickades till Stockholm för diverse utbildningar vid Tekniska högskolan.

” Jag skall alltså icke längre få vila ut på Källtorp efter vinterstra-
patserna!
    Har tant blivit sjuklig, eller hur kunna ni veta så säkert att hon 
inte orkar? Och varför behövde detta bara bero av hennes krafter? 
Du kunde ju skaffa dig nödig hjälp och ta betaldt därefter?
    Dock, allt detta är frågor \som/ jag ej har annat än den gamla 
vänskapens rätt att framställa. Ni ordna ju naturligtvis era ange-
lägenheter som ni behaga och jag har blott att tacka för vad som 
varit, för alla den min konst så rika och betydelsefulla somrarna 
på Källtorp.”
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Det var alltså i Stockholm första kontakten skedde mellan P-B och några av sysko-
nen Englund samt syskonen Tirén från Oviken och prosten Arbmans båda döttrar. 
P-B hade tidigt ett intresse för att vandra i fjällen och det var naturligt att han bjöds 
till Änge gård på Frösön. P-B föll pladask för den vackra miljön, utsikten från Frö-
sön och det kulturella utbytet hos familjen Englund och deras vänner. Han mer eller  
mindre adopterade dem som sin familj och var synnerligen förgrymmad när han 
inte fick vara med på familjefoton vid större högtidligheter när han var närvarande.

1888 avlider Per Englund hastigt och det blir dottern Anna och hennes man Lars 
Tirén som övertar Änge gård som permanent boende. Anna och Lars får fyra barn 
varav den yngsta, Calise Tirén, får P-B som sin gudfader. Annas syster Helga är 14 
år när fadern dör och som yngsta hemmaboende dotter blir hennes uppgift att ställa 
upp på sina syskon och sin åldriga mor.

Från 1889 kom P-B regelbundet till Jämtland och gjorde även utflykter i Jämtlands 
och Härjedalsfjällen med utgångspunkt från Frösön. (se Fjällminnen) Ofta hade 
han goda vänner med från Stockholm men även "Jämtlandsungdomarna" var med 
på dessa vandringar.

Helga finns i närheten av P-B men det är den 13 år äldre systern Anna som han 
har den bästa kontakten med, och tydligen är aningen förtjust i. Efter att ha vistats 
i Dresden som musiklärare ett par år 1891-93 fann P-B att hans skaparådra inte 
fick näring nog. Han beslöt att flytta hem till Sverige men hade ingen bostad. Han 
kontaktade då sin gode vän Lars Tirén som erbjöd honom att bo på Änge gård över 
vintern 1894-95 där han fick ro att komponera och han kunde skriva färdigt sin 
opera Ran.

Runt sekelskiftet 1900 gick Lars Tirén i personlig konkurs och de fick sälja det äls-
kade Änge gård.  Helgas mor änkan Augusta Englund hade redan tidigare låtit av-
stycka en bit mark innehållande ett soldattorp inom fastigheten och beläget ca 800 
m öster om Änge gård. Hon planerade att bygga ett större hus på tomten och det 
stod klart 1902.  En källa som rann genom fastigheten fick ge namn åt densamma, 
Källtorpet.

Sommaren 1901, då huset inte var riktigt färdigställt skriver P-B ett förtvivlat brev 
till Augusta och undrar om det möjligtvis inte finns nåt litet husrum åt honom i 
det nya huset. Han kan nöja sig med vad som helst bara han får komma till Frösön 
som vanligt. Det är klart att man kan ordna rum och han får även så småningom 
ett alldeles eget rum i den nya stugan att förfoga över ända fram till 1914 då Som-
marhagen står klart.

Helga Englund var näst yngst av åtta syskon: Bernhard f. 1859, blev stadskassör, 
Anna f. 1861 gift m lantmätaren Lars Tirén, Per f. 1863 blev musikdirektör, Hulda 
f. 1864 gift m läkaren Otto Tirén (Konstnär Johan Tirén är bror till Otto o Lars) 
Wilhelm f. 1865 blev bryggmästare, Tekla f. 1866 dog 1894 (av hjärtproblem som 
fadern), Helga f. 1874 hemmadotter (sömmerska) och Gustaf f. 1875.
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Helga hade haft god tid att lära känna P-B men hon befinner sig efter faderns död 
så länge Änge finns, mest i bakgrunden som hjälp till Annas barn. När modern Au-
gusta och hon flyttar till Källtorp 1902 är Helga 28 år och har väl precis hamnat på 
"glasberget". 

Efter att tidigare ha brevväxlat med Anna och "Tant" Englund så blir det nu Helga 
som får brev och kort från P-B och de flesta handlar om kommande eller besök som 
varit på Källtorp.
    Tonen är från början nästan opersonlig.  "Helga" rätt och slätt. Så småningom blir 
det dock "Bästa Helga" och sedan "Kära Helga" eller förkortat  "K.H." när det gäller 
hastigt skrivna kort, avslutas med Vännen W.P-B. eller Wilhelm. Men när det dåliga 
humöret slår till blir det bara "Helga".  En förtrolighet byggs upp dem emellan och 
P-B vill gärna vara delaktig i inredningen av Källtorp. En tid tillbringar Helga hos 
sin syster i Göteborg.  

Ett brev från  P-Bs syster Gerda 1902 avslöjar också att Helga är en god sömmerska. 
Gerda vill låna ett mönster till en folkdräkt som Helga sytt. Av en slump vid ett be-
sök på Stocke Titt och Frösö Hbfs hembygdshus hittar jag en folkdräkt utställd där 
och en liten skrift som talar om att Helga Englund år 1900 sytt förlagan till det som 
sen blev Frösöns hembygdsdräkt.

Enär det bara är P-Bs brev till Helga som finns bevarade så kan man bara ana sig till 
vad Helgas brev handlade om. Den intensivaste kontakten uppstod i och med byg-
get av Sommarhagen 1913-1914. Helga fick då förmedla information mellan olika 
personer och göra en rad andra ärenden åt P-B.

Till slut blir dock allt Helga för övermäktigt, hon mår inte bra. P-B oroar sig för att 
hon dricker för mycket mjölk o kaffe. Han tycker också att hon sliter ut sig på släk-
ten! Sista brevet till Helga är daterat 1925, det första 1902. 24 års kommunikation  
där man får följa P.Bs liv i första hand, men hur hade Helga det egentligen?
    Helga dör i augusti 1928 av hjärtproblem och av samma orsak dör hennes 13 år 
äldre syster Anna senare samma år. 

1930 flyttar W. P- B  in i Sommarhagen som fast boende.

        Eva Sundin, maj 2016
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Brefkort 19/9 1902

Fröken Helga Englund     Änge Frösön, Östersund
Sänder vännerna På "Källan" hjärtligaste helsningar och tack för sommardagarna 
W.P.-B

Kaggeholm 25.9.02

Helga!
 Igår fick jag hos fru Jungstedt se ett fönster överklistrade med ett slags 
särskilt beredt papper så att det fullkomligt liknar ett i förtjusande mönster inbränt 
glasmåleri. Jag fick äfven veta hvar dylikt papper kan få köpas. Det många öfver-
fönster i er sal synes mig skola bli mycket vackra om man klistrar dylikt papper på 
rutorna och frågar därför härmed om du önskar (och tant naturligtvis) få dylikt 
papper i något lämpligt mönster, så skall jag genast skicka upp sådant och ber där 
att\det/ i så fall finge betraktas som en liten present. 
Tala blott om hur stort fönstret är, så skall jag sörja för resten. Jag kan försäkra att 
det tar sig alldeles brilliant ut, inte så ödsligt som enfärgade kulört glas, utan glatt 
och lifvligt med klara färger och blommönster.
Papperet bör naturligtvis, väljas så att det vid sönderklippningen blir ett symme-
triskt mönster på hvarje ruta. Sen är det bara att fukta papperet, så sitter det fast 
för alla tider och kan tvättas hur mycket som helst. Kan äfven sättas på innanfönst-
ren, om de redan är insatta.
Bäst är kanske om de ännu är oinsatta att klistra papperet på deras yttersida d.v.s 
på den sidan som icke vetter inåt rummet, ty därigenom blir likheten med glas-
målning ännu fullkomligare.
Men om man vill ha det äfven för sommaren - och då är det kanske vackrast - bör 
man sätta det på ytterfönsternas inre sida. Man kan \förresten/ ej se endast med 
fingrarna känna att det är något slags papper och det gör ju ingenting när fönstret 
sitter så högt som detta.
 Motser ditt vänliga svar. Helsa Tant och Anna \och Hulda/och Lars hjärt-
ligt från 
    Vännen  Wilhelm P.- B.
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Östermalmsgatan 59.   9.4. 1903

Bästa Helga!
 I hast några angelägna rader! En familj Colliander, vänner till mig, frågar 
om de kunna få inackordera sig hos Tant Englund i sommar. Familjen består af en 
fru (mannen grosshandlare, frånskild)  hennes dotter Anna , omkr. 25 år, och son, 
skådespelare hos Ranft, något år yngre än systern. Jag umgås rätt lifvligt hos dem 
här i Sthlm; det är enkla, anspråkslösa trefvliga och gladlynta människor, lätta att 
komma öfverens med. Hittills ha de bott i skärgården om sommaren, men Fanny 
Colliander har tungt bröst och behöfver Jämtlandsluft. De behöfva två rum; mo-
dern och dottern bo tillsammans och frk C. har vadt mig sägs att hon vill hjälpa till 
på allt sätt; bl.a vill hon själf städa deras gemensamma rum.
Deras enda oro är att det blir för mycket folk omkring dem, så att de måste gå "fint" 
klädda; jag har naturligtvis lugnat dem i detta hänseende. 
De vilja komma första dagarna av juni och stanna två månader, till den första au-
gusti, då sonen måste tillbaka hit i tjänstgöring.
 Snälla Helga, vill du vara hygglig och sända mig tants och ditt svar så fort 

Bild: Interiör från ”Gammelstugan”, Källtorp 1972. Foto: Okänd, Jamtlis fotosamlingar.
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som möjligt, med uppgift om pris etc., ifall ni gå in på affären. Jag tro inte att tant 
kan få anspråkslösare, lättsköttare, och hyggligare inackorderingar. I Augusti kom-
mer möjligen Karlfeldt ; han vet ännu inte när han blir ledig, men förmodar i slutet 
av sommaren.
 Som jämförelsepunkt vill jag nämna att familjen C.  annars brukar hyra en 
lägenhet på Singö för 90 Kr ( med möbler, men utan porslin och sängkl.) för hela 
sommarvistelsen, men så ligger stället också 6 timmar ångbåtsväg från Sthlm och  
all mat o.d. måste tas härifrån.
 De beräkna naturligtvis att deras inackordering \i Jämtland/ skall bli till-
sammanlagda dyrare än Singösomrarna pläga vara, men vore naturligtvis glada, 
om ni kunde beräkna ett facilt pris (De äro icke fattiga men måste räkna) Kanske 
en bestämd summa för två månader och tre personer?
 Själf hoppas jag kunna komma i midten af Juni. Skriver naturligtvis dess-
förinnan.  Helsa tant, och Lars och Anna när  du träffar dem!  Här är vår och jag 
börjar längta till Frösön.
    Vännen
    Wilhelm P-B.
P.S.  Om ni ej kunna ta Collianders, så vet du kanske något annat ställe i närheten 
där de kunna få slå sig ned?

Postkarte  23/5 1903     Motiv: Hund

Fröken Helga Englund
Källtorp (Änge)  Frösön pr Östersund
K.H. Måste ta ett vykort när jag inte kan få tag i ett vanligt kort.( Ursäkta vovven) 
Jag skriver för att tala om att herrskapet C. inte kunna komma förrän den 15 juni. 
Själft kommer jag nog före, den 3.  eller 4. antar jag. Här är full sommar. Helsa Tant 
från vännen W.

(Offerdal)     Hivketjarvie  30. 7 03

Bästa Helga !
 I hast några rader! Efter missförstånd och svårigheter fann jag min bror 
långt uppe vid den norska gränsen, lång marsch, lapp till lots sovläger under en 
gran o.s.v. Vädret trevligt ett par dagar; i dag förfärligt, regn och storm totalt ge-
nomvåt, takdropp.
Karlarna har byggt oss en präktig kåta på halfannan timma; här har vi eld och 
skola sofva i natt. Vi flyttade hit igår från Burvattnet.(1 mil) Vårt läger ligger högt 
upp på det stora Skaddriefjället  Här är underbart stort och vildt; endast hisnande 
branta fjäll och sjöar ( med massor av läcker röding uti). Snödrivor och brusande 
bäckar.
Emellertid är allt detta icke orsaken till att jag skrifver, utan denna är att det dåliga 
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vädret antagligen förlänger  min färd några dagar utöfver den bestämda tider 
honom jag härmed velat underrätta er. Mår för öfvrigt utmärkt och ber om min 
hjärtliga helsning till alla Källtorpsvännerna.  
   I hast Vännen W.P-B.
P. S.  Kommer hem i midten eller slutet av nästa vecka. - Skrifver i vår nya kåta, 
utsträckt på granriset, vid skenet af ett stearinljus, nedstucket i detta "golf ". - Jag 
känner lust att bo en hel sommar i en dylik frisk, löfdoftande sofkoj

Postkarte  31/12 1903

Fru Augusta Englund och Fröken Helga Englund

Frösön, Östersund Godt nytt år Önskar vännen W. P.- B.

Brefkort  Stockholm 25/5 1904.      Motiv Haga Grindar

Fröken Helga Englund  Källtorp,  Kära Helga! Reser idag på en par veckor till Ber-
lin och Köpenhamn. Vill sedan till Jämtland om jag kan som vanligt få bo hos er. 
Svara hit tills jag kommer tillbaka är du snäll. Helsa Tant och alla från vännen W. 
P.-B. 

Brefkort  Sthlm 15. 6. 04

Tack för svaret! Reser måndagen 20 till Hörnefors (Nordmaling) för att helsa på 
syster Gerda; stannar där öfver midsommar och kommer sedan till Jämtland. Un-
derrättar närmare. Charlottes paket sändes mot efterkraf.  Helsningar   W - m

Brefkort  Sthlm 20 .6. 04

B. H. Reser i afton till Nordmaling(Hörnefors) Har sändt min koffert till Grand 
Hotell; om de inte vilja ha den där, så kanske du kan ombesörja flyttning. Antag-
ligen behöfves det dock ej. DN kommer från och med i morgon i korsband till 
Källtorp. Själf kommer jag efter om en vecka eller så. Du är nog hygglig och göm-
mer tidningarna så att jag får läsa den när jag kommer. Helsningar !  Hastl. vännen 
W. P.-B.
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Brefkort   11. 9. 04      Motiv Öregrund

I Öregrund är jag inte, men jag har så många kort därifrån, så jag med nöje avstår 
ett. Det får föreställa Sthlm. Tack för sommaren. Helsa Tant! Colixarna må bra, 

Bild: P.B. 1904 på sitt Frösöhem Källtorp. Foto: Peterson-Bergerstiftelsens ar-
kiv, Landsarkivet i Östersund.
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helsa: "När kommer Helga till Sthlm?" - Här är regnigt och varmt. Just nu kortet 
från Anna T med hälsningar! Hon ligger "Lindormsnäs?  Helsa  L. T; från  W. P.- B.

Brefkort 31. 12. 04.

Fru Augusta Englund, Fröken Helga Englund
Källtorp, Frösön - Östersund        

1905  Godt Nytt År  
önskas vännerna på Källtorp av deras tillgivne Wilhelm P.- B.

Kortbref från Ljungdalen
Ljungris lappläger  6/7  05

Helga! 
Det första postbudet går om en stund och jag vill begagna tillfället att i brevet 
klottra ner några krumelurer som skola upplysa dig om hur vi har det. Vi har ännu 
ej lämnat vår förra fjällstation Ljungris. Vädret är f n allt möjligt, regn, solsken, 
storm, hetta, kyla, åska i virvlande omväxling. Jag har hittills metat upp en massa 
foreller och gått och tittat på fjäll. Helagsfjället är grant! Vi bo i en dal mellan 
Vargtjärnsfoten och Duvsjövålen invid Ljungan med utsikt över en blånande dal-
gång, i norr stängt av Härjångsstötarna - väldiga, nära - och långt i söder av Anå-
fjällen. Så nu vet du det. Vi må utmärkt, fast myggen som lever på oss mår ändå 
bättre; de är stora som småfåglar. Helsa alla från vännen   Wilhelm P.-B.

Brefkort  från Hedeviken 
Mieskejokk renvaktarstuga  20/7 05

Helga! Jag befinner mig ej långt från Sylfjällen vid en å som heter Mieske och 
utfaller i Handölsån. Mår bra. Vädret de båda senaste veckorna ogynnsamt och 
endast en riktigt vacker dag. Den 15de besteg jag Helagsfjället. Storartat! Nästa 
flyttning blir tillbaka till Helagstrakten, till Medalsstugan söder om fjället. Om bara 
nordvesten ville sluta, så att man ej behövde pelsa på sig så mycket. Vi elda väldiga 
brasor enris om kvällarna - annat bränsle har jag ej sett nu på två veckor. Har nu 
blott en vecka kvar ungefär, innan jag vänder åter till Frösön. Hur länge stanna 
Collianders? 
   Helsa dem från vännen Wilhelm P.- B.
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Brefkort              Motiv: Stockholm Järlasjön

Fru Augusta Englund och Fröken Helga Englund
Stockholm 31/8 05
Försökte med telefonering idag, men kom fram till Lars - vilket ju passade bra för-
resten. För att dock ge ett mer "personligt" livstecken från mig, sändes detta, med 
många järtliga helsningar och tack för i sommar!   Vännen Wilhelm P.-B.

Vykort            Motiv: Stockholm Dramatiska teatern

Zue Himmelslister Söndagen 31/10  05 kl 11.45 e.m.
Bästa Helga!  T. D-M och jag sända dig en vänlig hälsning, där vi sitter uppflugna 
på " himlastegen". Tack för brevet! ( Jag var icke orolig för pengarna, men för möj-
ligheten att synas oordentlig). Tyra tackar också för alla breven. Hon skall svara på 
dem i tur och ordning, vid tillfälle!
Helsa Tant ! Fjällkamraterna.  W. P.- B. och Tyrum.

Brevkort 23/12 1905    Motiv : Flicka som kör leksaksfår. 

(Wilhelm har skrivit vid flickan: Detta är tydligen Helga E. och vid fåret: Men kan 
detta vara jag??)
K. H.  De hjärtligaste julhelsningar till Tant och dig! Det ser mörkt ut med min 
Jämtlandsresa nu - mycket att göra på alla håll. Måst lova fara ut till Kaggeholm på 
ett par dar  (tisdag och onsdag). Ringer sedan på. Vännen Wilhem P.- B.

Brevkort/vykort  8/5 06        Motiv: Stockholm parti av Skansen

K.H  Efter en  (en poststämpel över en del av texten här) ..hemmadag så sitter jag 
på en tom stol här vid Stureplan för att få mig lite middagsmat (kl 1/2 7)) då en 
stadens vykortsförsäljare kommer och nödgas mig köpa detta kort . Mår bra ännu 
fast vi ha en onaturligt het sommar i Maj (28 i skuggan). Stockholm är som vid 
midsommar. 
Hur ska detta sluta?  Helsningar vännen Wilhelm P.-B.

10



Brefkort  25/6 06      Motiv: Stockholm idrottsparken

I hast en helsning från Sthlm. Jag vet ännu ej om jag kan komma lös. Har förfärligt 
bråttom! Helsa! Vännen W - m

Brefkort Stockholm 22/12 06

Kära Helga! Hela veckan mellan den 9 och 16 var jag skral hade någon släng av in-
fluensa eller vad det kunde vara. Därför blev det ingen avresa norrut då. Sedan var 
jag bunden av operarevisionen. Nu skulle jag nog kunna fara t ex. Juldagen, men 
även jag blir lurad på ordentlig likvid och får lov att rätta mun efter matsäcken. 
Folk måtte tro att jag är miljonär och bara kan skänka efter. God jul emellertid! 
Helsa Tant och Lars med familj! Hör du ej av mig på juldagen i telefon, så kommer 
jag inte.    I hast vännen W. P.- B

Postkort/Vykort    Stockholm  9/1 1907               Motiv  "Amazone"

Tack för senast! Skulle skrivit förr men erinrade mig Frösöpostens egenheter. Da-
garna på Källtorp bekom mig utmärkt. Helsa alla W - m.

Brevkort  Stokholm 27/2 1907             Motiv: Scen ur Operan Ran

K.H.  Framför till Tant, Lars och Anna och mottag själv mitt tack för telegrammet 
på födelsedagen! Att ni kommo ihåg mig! - " Nya segrar" var det! Tack! Men hällre 
ny ungdom önskar 40-åringen.  W 
När jag vände för att skriva adressen, fann jag här plats för "skriftliga meddelan-
den". Jag har alltså att meddela att jag mår bra och arbetar mycket och inte alls 
känner det annorlunda att vara 40 år än 30. Helsa alla ! W. P.-B.

Postkort /Vykort  Påskafton 1907                Motiv: Timmerhus

En hjärtlig påskhelsning till Källtorpsfrun och - fröken! Här ha vi pingstväder ! Far 
och mor kunna inte komma till Frösön, de ska flytta till Saltsjöbaden i höst. 
Mer i telefon.  Wilhelm P. B
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Postkort/vykort föreställande Wilhelm Petersson-Berger
Maj 1907

Kära Helga! Tack för senast. Helsa Tant och tacka. Det här porträttet tycker du ju 
om - alltså sändes  det.    Mer snart. Vännen W. P.-B.
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Postkort/Vykort     Motiv:  Riksdagshuset Norrbro mot Norrström
Adresserat till Augusta Englund. Sthlm 6/9  07

Kära Tant! Har idag i brev till H - a sändt det som fattades. Tack för i sommar och 
järtliga helsningar från   W. P. -B.

Hornsgatan 68. 19/12 1907

Helga!
 Ber härmed få tillställa dig de överenskomna 30 och tacka dig för ditt be-
svär med gardinerna. Jag är övertygad om att de är hänryckande, eftersom du vävt 
dem och jag jälpt till med att hitta på mönster.
Det ser emellertid mörkt ut med tanken att jag skulle kunna fara upp och se på 
dem i jul. Gerda tycker att om jag skall någonstans så är det till Hörnefors, och hon 
har nog rätt :jag lovade henne smått i höstas ( fast hon rådde  mest för det själv)
 Ännu vet jag ingenting. Skall i morgon ringa på till Hörnefors.
 Här ha vi nu fått snö och ståtlig vinter med lagom kyla (6 gr.) så att nu kan 
man nog härda ut här också över julen.  Skall du inte komma hit?
 Hur mår Tiréns? Jag hör ingenting från dem , ingenting från Torbjörn, som 
sagt att han skulle resa till Sthlm i vinter.
 Just nu, medan jag skriver detta, håller man på och begrava Kung Oscar. 
Jag vill inte ut i folkträngseln - staden är full av resande  och människorna äro som 
galna. Våga livet för den minsta till, stå i timtal och frysa.
 Helsa Tant och alla vänner! Jag önskar er alla en god jul.
   Vännen   Wilhelm P-B.

Brevkort, Hornsg. 68 31/12 1907

Kära Helga!   Jag har varit krasslig hela julveckan med feber och bröstkatarr och 
har inte kunnat tänka på någon resa.  Jag får nöja mig med att skriftligen tacka 
Tant och dig för det gångna året och önska Eder allt godt på det nya.  Vännen Wil-
helm P. -B.

Brefkort/vykort  Sthlm  2/6  1908          Motiv: Skeppsholmen

K. H. Jag reser härifrån på fredag kväll och kommer alltså lördag morgon. Bratt 
ämnar sig inte upp till Frösön förrän efter midsommar. Helsningar o . m. på snart 
återseende. W. P - B.
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Styrmansgatan 19    2/9  09

Högt ärade!  
Härmed sändes de resterande 23 som postanvisning. Tack för denna Källtorpssom-
mar! Stockholm är sig tämligen likt trots strejken, men verkar ödsligt och fridlöst 
när jag tänker på Frösön. Jag längtar att få bo på landet året om. Tyra har jag träffat 
och pratat med om allt det vardagsviktiga som rör våra gemensamma vänner och 
bekanta. Hon är ännu ensam, ty hennes hulda moder Héléne har fått ryggskott och 
ligger förlamad på landet. Igår sutto\ vi/ en stund på Himmelsleiter och försjönko 
i vandringsminnen. Vi fröjdades åt Tyras extas vid framkomsten till Ljungris, när 
hon hörde hundskall och ropade "Kom söta hund, och bit mej - i benet! "Hör du 
näs - och sjåptonen"?  Helsa Tant! Och farväl till härnäst. Vännen Wilhelm P.- B.

Postkort/Vykort, Berlin 19/3  09. 
Motiv : Berlin latzmusik im Lustgarden

Är här på några dar. Reser hem söndag, men vill dessförinnan sända vännerna i 
Jämtland en helsning.    W. P.- B.

Postkort/vykort   Avsänt Stockholm 11/6 09
Motiv: Konstindustriutställningen i Stockholm 1909  

I (första kortet saknas)

II  [ av tre kort] blir eft måndagen den 21. det lär ju vara vinter än i Jämt-
land. Angående sommarplanerna ha far o mor ändrat sig därhän att de komma 
båda den 1sta juli till Frösön, om de kunna får stanna där ett par veckor och ni 
kunna avvara två rum. D.v.s de (forts)

III [ av två kort]  kunna naturligtvis i nödfall reda sig med ett, men skulle finna det 
bekvämare om far kunde få disponera ett (till läsrum åtminstone). Jag skall ringa 
upp i telefon och höra om detta går för sig. - Ännu en fråga. Skall Johan vara hos er 
i sommar? Skulle ni kunna ha någon nytta av min uppassare?          Helsa! W. P - B.
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Sthlm     20/2 1910

Kära Helga!
 Jag har att tacka för ditt brev, som dock icke gjorde mig vidare glad. Jag 
måste ju förstå att ert beslut att ej ha några inackorderingar nästa sommar måste 
vara alldeles särskildt orubbligt och oundvikligt, då ni skyndar att så tidigt under-
rätta mig därom.

Jag skall alltså icke längre få vila ut på Källtorp efter vinterstrapatserna!
 Har tant blivit sjuklig, eller hur kunna ni veta så säkert att hon inte orkar? 
Och varför behövde detta bara bero av hennes krafter? Du kunde ju skaffa dig nö-
dig hjälp och ta betaldt därefter?
 Dock, allt detta är frågor \som/ jag ej har annat än den gamla vänskapens 
rätt att framställa. Ni ordna ju naturligtvis era angelägenheter som ni behaga och 
jag har blott att tacka för vad som varit, för alla den min konst så rika och betydel-
sefulla somrarna på Källtorp.
 Som du av mina ord redan förstått, reflekterar varken mina föräldrar eller 

Bild: Motiv från Konstindustriutställningen 1909. Tirénska brevsamlingen, volym1.
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jag på att hyra Källtorp på de villkor du nämnde. Dessa villkor äro för övrigt ej 
riktigt klart framställda, eftersom  de ej säger för hur lång tid den uppgivna hyres-
summan gäller.
Far och mor vilja blott ut och lufta på \sig/ en tre á fyra veckor som i fjol, och un-
der den tiden ville de naturligtvis slippa ifrån hushållsbestyr. De resa väl direkt till 
Hörnefors, dit de liksom jag äro enträget bjudna.
 Om jag kände någon trevlig familj i vars sköte jag kunde inackordera mig, 
skulle jag kanske ej behöva uppge hoppet om ännu en Källtorpssommar, men det 
gör jag ju icke.

Och även om jag gjorde det skulle jag icke vilja riskera att åsamka er samma obe-
hag som med familjen C - r. Det enda jag kan göra är att jälpa till med annonsering 
(det är också det säkraste medlet). Men först måste jag ha reda på hyrestidens 
längd. Den kan icke gärna bli längre än 2 månader, eller hur?
 Om du, som jag hört sägas, kommer hit ned i mars ( Arnljot. premiären, 
som blivit fördröjd genom sjukdomsfall och annat krångel, kommer, som jag hop-
pas, omkring den 15de ) så få vi väl  tala muntligt om allt detta.
 Jag har föredragit att först svara skriftligt, ehuru du bad mig ringa på i te-
lefon. Det skall jag väl också göra, fast det är en smula krångligt att passa lämpliga 
tider.
 Lev emellertid väl på återseende och framför till Tant min järtligaste hels-
ning.
    Vännen    Wilhelm P.B.

Vykort  2/4 1910                     Motiv: J P Mohlin: Necken

K.H!
Mottag och frambär till Tant mitt järtligaste tack för senaste vistelsen på Kärrtorp!  
Har svindlande mycket att tänka på. Premiär: den 13de onsdag;  gen.rep. den 11. 
Har annonserat men ej fått ngt svar.   Helsningar!   W --m.

Vykort  Sthlm 1/10 1910          Motiv: fyra kattungar och orden 
                                                     Helsa prinsen! på framsidan

K.H.!  Omvärvd av en Stockholmsflyttningens alla fasor, men med " ögat lugnt 
och pannan klar" i syperb fältherreattityd sänder jag de järtligaste tacksägelser för 
paketet och blommorna. De senaste vaktade ända tills igår mitt arbete vid skriv-
bordet. Nu reste jag gärna min väg, men nu måste jag uthärda.
 Helsningar från v. W. P-B. 
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Dagen före dopparedagen  1912

 Kära Helga!
Härmed  de järtligaste helsningar till julen och årsskiftet! Jag törs väl tro att det 
som gick an ifjol också går an i år och ber dig alltså själv välja ut åt dig något som 
Tant och du kunde ha nöje av, som en liten materiell julhelsning.
 Vännen  Wilhelm P.B.

Roslagsg. 35   15/7  1913

Kära Helga!
 Innerligt tack för Linnèan till Mor, den var så vacker när vi lindade den 
kring hennes huvudgärd!
 Vi far nu icke förrän fredag med ångbåt till Hörnefors. Därigenom få vi 

Bilden tagen vid en utflykt till Ströms Vattudal 1912. Från vänster: Peterson-Berger, 
Janrik Bromé och Helga Englund. Foto: Janrik Bromé, Jamtlis fotosamlingar.
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följa Mor hela tiden; annars skulle hon farit ensam i sin kista den långa resan med 
godståg till Umeå.
 Hon är balsamerad och icke mycket förändrad, fastän hennes ansikte nu 
verkar mer rent och lillieskönt i dragen än kanske någonsin i livet (aldrig visste 
jag att Mor var så vacker!) och dess uttryck av djup evighetsfrid kommer järtat att 
skälva.
 Gerda hälsar dig och tackar; far likaså!
Vill du som du låvade skaffa fram inneliggande till Bromé?
 Västen kom idag, men jag har ännu ej kunnat hämta den från posten.
tack för alla vänligheter och vänskapsbevis!   Helsa Tant !
   Er tillgivne
      Wilhelm  P - B.
-  Bröderna , Einar och Folke, kommo idag med morgontåget \från Ystad/ och resa 
åter ikväll tillbaka till sitt knog, sedan de lagt en blomma i Mors hand och givit 
henne en sista avskedsblick.  -

Roslagsg.  35  16/7 1913

 Kära Helga!

 Jag skulle i mitt gårdagsbrev ha sändt Bromé 5 kronor. Men inte annat än 
jag kan förstå, måste jag ha glömt att lägga in sedeln. Min bön (alltjämt nya böner 
!) till dig är nu att du av inneliggande tia på något sätt till honom överbringa  hälv-
ten, helst för söndagen den 20 ( eller rättare sagdt måndagen 21)
 Den återstående femman ber jag dig använda till någon lyckönskan från 
mig till Tant på hennes 80. årsdag med bifogande av medföljande kort/

Brefkort     

 Fröken Helga Englund  Källtorp
 Frösön, Östersund 
 
  Sthlm 17/7 1913

          Jag har från och med den 19. låtit returnera all min post till Kärrtorp. Det 
som möjligen anländer, medan jag är på Hörnefors, får alltså stanna hos Er, tills jag 
Kommer, (antagligen den 26 eller 27.)
  Med järtliga helsningar  W. P.-B.
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Sthlm   22 aug 1913

Kära Helga !
 Välbehållen anländ! Här allt väl. Tyvärr har jag upptäckt att min lilla toa-
lettspegel saknas o inte annat än jag kan förstå har jag farit ifrån den.
Som den hör till livets nödtorft och jag ogärna köper mig en ny, ser jag mig 
tvungen att be dig skicka den på något vis. Det är tråkigt, då jag vet hur besvärligt 
det blir. Det brådskar emellertid inte. Den kan väl läggas i en cigarrlåda Jag skall 
ersätta.
 Tack för övrigt för i sommar!
Helsa Tant och Calice hjärtligt från   Er   Wilhelm P.B. 

Bilden från 1913 när Wilhelm Peterson-Berger utser platsen för sitt Sommarhagen. 
Från vänster: Helga Englund, Peterson-Berger, arkitekt Erik Paulsson samt byggmästare 
Paulsson. Fotograf: Janrik Bromé, Jamtlis fotosamligar.
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29/8 1913

Kära Helga !      
 Tack för sändningen av spegeln! Portot skall ersättas dig i för ögonblicket 
stor brådska. Hinner blott fråga om du vet när Calise kommer. Vi vänta henne 
med otålighet, ty här är nu så ensligt och tyst. Far är ännu vid godt humör, men 
har frågat ett par gånger efter henne. Idag har jag sänt tre ritningar till Pålsson, för 
grunden. Fråga honom vad han tror!
 Helsa !    Vännen W. P-B.

Roslagsg.  17   24/2   1914

Kära Helga !
 Glömde, när jag senast telefonerade med Tant, att tala om min filt, som \
jag/ tänker be Paulson att ta med sig, när han reser hit på torsdags afton.
 Vill  nu blott  be dig se till att han får den. Jag hoppas han är i Sommarha-
gen i morgon \onsdag/och får mitt brev; men skulle han vara i staden eller annor-

Sommarhagen under uppförande våren 1914. Damerna i förgrunden är 
Helga Englund och Olga Bromé. Foto: Janrik Bromé, Jamtlis fotosamlingar
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städes, så varskor jag härmed dig. Jag hoppas emellertid att du ej får något besvär, 
utan han kommer snällt och hämtar den glömda persedeln. Här har vi redan en 
vacker vårvinter och av  D. N. ser det ut som även Frösön har det fint.
 Till påsk tror jag säkert att jag smiter iväg upp till bygget och Källtorp - om 
jag får ? ! - det var en sådan rekreation i julas!
 Järtliga helsningar till Tant   från                Vännen
        Wilhelm. P.- B.
P.S. Calise helsar.

Sthlm   11/11 1914

                Kära  Helga !
 När jag ringde upp i söndags hade jag tänkt fråga något, om Sommarhagen, 
men kom att prata om annat. Jag skulle vilja veta om Wingstedt hållit sitt löfte och 
dragit svickan ur pumpröret¸ det kan annars stå och frysa sönder. Även skulle jag 
vilja höra om han gjort något åt tennisplanen. Den skulle plockas ren från sten, 
jämnas, luckras och besås, men jag har alldeles glömt bort att skicka gräsfrö. Det 
får väl vara nu
 till våren?
 Det är bedrövligt att höra om dessa ständiga villainbrott. I år ha de ju börjat 
tidigare än vanligt. Du är snäll som tittar till Sommarhagen ibland. Hoppas tju-
varna fortfarande skola ha respekt för det stället. Dess bokförråd står naturligtvis 
till din disposition.
 Skriver i största brådska, emedan jag idag kom att tänka på pumpen. Igår 
var här en strålande vårdag, 12 gr varmt. Idag är det mörkt och regnigt. Hoppas på 
vit vacker vinter , åtm. till jul.
 Helsa  Tant !  Vännen    Wilhelm P.-B.

Roslagsgat. 12     21/10 1914

Kära Helga!
 Tack för de senaste paketsändningen! Du får oupphörligt besvär för min 
skull - paket tillhör i mitt tycke livets större besvärligheter. Därför sänder jag också 
medföljande spänne som ett litet klumpigt brev. Jag såg det i en " indisk butik ", 
fann det trevligt och hoppas nu att du inte finner det så avskräckande att du skick-
ar det tillbaka. Det är ingen dyrbarhet, men alldeles äkta, tror jag. Håll alltså till 
godo!
 Vad du säger om Sommarhagen ger mig att fundera på. Hoppas dock att 
ingenting tar skada, om allt nu får stå som det står. Men varför går inte boddörren 
att öppna?
 Nå ja, till jul kommer jag väl i varje fall upp och ser till mitt näste. 
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Det hörs på ditt brev som om Ni inte ansåge er ha anledning att vara glada. Vad är 
det, kan man inte få veta det?
 Calise är kry och knogar samvetsgrant. Hon helsar liksom jag järtligt till 
Tant och dig själv.    
    Vännen
    Wilhelm P.- B

Sthlm   21/2  1915

 Kära Helga !
 Tack för ditt senaste brev med tygprover och förslag! Jag har dröjt med 
svaret, ty jag hoppades på få se något förslag till mönster. Idag ringde jag upp för 
att få prata med dig, men du var utgången. Jag sade till Tant dt mesta jag ämnade 
säga dig, för säkerhets skull skriver jag också. Myrstedt & Shon  ha givit mig utsökt 
vackra prov på tyger som kunde användas till halldraperier, inte så tjocka som [br.]
men utomordentligt verkningsfulla i färg och (vävt) mönster, egentligen möbel-
tyger, 1,30 bredd. Draperierna blevo nog kanske dyrare av sådant tyg, men vore 
färdiga med samma.
 För att jag ska kunna fatta något beslut i frågan  måste jag få se något 
broderimönster och avgöra om jag hellre vill ha det än möbeltygerna. Även sydda 
mönster kan man beställa hos M&S. - jag skulle alltså behöva veta vad de av dig 
eventuellt sydda skulle komma att kosta för att göra jämförelser och ordna saken så 
klokt som möjligt.
 Det ser ut som det vore svårt att nå något resultat i denna vardagsfråga; 
men dylika draperier äro ju i alla fall en rätt dyr affär.
Vore jag mindre försjunken i mitt musikaliska arbete skulle det väl gå lättare.  Nu 
känns  det ofta så irriterande att måsta sysselsätta sig med dessa distraherande 
spörsmål, därför att man ej har någon som man kan överlemna saken åt helt och 
hållet.
 Det är ju mitt straff därför att jag inte gift mig, (tänker alla slags "tanter").
Men jag vet att om jag vore gift så vore det inta bara draperier utan tusen andra 
ting som störde mig. Var jag då skulle få kraft och tid att skapa, komponera, det 
förstår jag inte. "Arnljot hade med säkerhet aldrig kommit till, om jag ej skyggat 
tillbaka för den ofrihet, de tunga materiella förpliktelser som äktenskapet innebär; 
endast i ensamhet och ungdomlig - och så länge som möjligt bibehållen frihet - 
kunna sådana verk uppstå. Så må man välja mellan Arnljot - eller en fru åt mig! 
 Men tillbaka till våra draperier! Om du kan få tag i något mönster så låt 
mig få se det (om det kan skickas, förminskat?)                   
Var är den slarvern Jonze?
 Härmed 5 kr ( för telefonsamtal + 1 kr till tjänsteflickan)  Lev väl så länge!
   Vännen Wilhelm P.- B.
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Sthlm      6 april 1915

Kära Helga !
Som fortsättning på det snöpligt avklippta telefonsamtalet; i morse!
Jag är mycket angelägen om att luftfönster av metallhårdduk anskaffas till källar-
rummen. Kan du beställa sådana av någon, så skall jag nog betala dem och tacka 
dig för besväret.
 Angående Erik Paulsons snickerier så har jag börjat undra om inventions-
soffan kan ändras till en riktig, tillräckligt lång ottoman. Om detta ej är fallet, så 
är det bättre att han sätter ihop henne som förut och kläder över henne med något 
grönaktigt enklare möbeltyg, som jag först vill se prov på. Telefonera detta till ho-
nom, är du snäll.
Tack för övrigt för din uppvaktning och gratulation! Helsa Tant hjärtligt.
   Vännen
         Wilhelm P. - B.
Calise  helsar!

Roslagsg.  17   20/4  1915

Kära Helga!

Härmed återsändes broderiprovet - gillas. Visserligen skulle jag gärna ha sett att 
det kunde bli färdigt åtminstone till midsommar, men går det inte så, så får jag väl 
foga mig.
  Jonze  påstod i alla fall att det skulle bli mycket lättsytt med stora stygn  
o.s.v. Jag vet nu inte vad han menade med detta ord, men tror det att han tänkte sig 
draperierna färdiga till i början av sommaren. Men du kan ju inte ägna saken så 
mycken tid. I juli får jag antagligen gäster; då vore det bra att ha  invigningen och 
utstyrseln av rummen någorlunda klar.
 Att det fuktar i vinkällaren förstår jag ej, då det finns ventilpipa. Har inte 
ventilen stått öppen där? Det var en smula förargligt att genast nödgas börja med 
reparationer, men inte kan man väl låta murbruket falla av väggarna.
 Jag funderar mycket om någonting skall planteras eller förberedas för  en 
smula trädgårdsskötsel, men kan ej få klart för mig vad och hur. Det får väl anstå 
till jag blir bofast på Sommarhagen en gång, när det nu kan bli.
 Det var ju bra att du kunde bli den där bankdirektörens ciceron och ännu 
bättre att han [passade] ihop mitt skrivbord - då är det väl en god affär, eftersom 
bankdirektörer sällan gör dåliga.
 Här våras det ganska bra, men jag bara gnor och skrivet noter. Hos bror 
Einar har nu blivit lite mindre tryckande dystert;  fru Johanneson skall vara där 
till slutet av maj, då Hildur och Greta sluta sin skola. Själv for han med en minsta, 
lilla Lisa, ner till Skåne den 3.  maj, till svärföräldrarna. Arnljot följde med Gerda 
till Hörnefors i fredags. Hon har telefonerat att resan gick bra och att allt stod väl 
till. Arnljot skall stanna där sommaren över, läsa för informator och roa sig med 
kusinerna.
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 Ja, allt ser ut att ordna sig, men det är ändå hjärtskärande synd om Einar. 
Måtte han inte bli tungsint och levnadstrött - vi äro mycket hos honom för att söka 
påverka hans lynne nu under den svåraste tiden. ---------------
 Jag ringer väl på någon kväll för att få litet uppmuntran ang. draperiet. 
Helsa Tant!  
 Vännen    Wilhelm P.-B.

Brev från Wilhelm Peterson-Berger 20/4 1915, Tirénska brevsamlingen, volym 1.
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VYKORT  (Torsdag morgon)   20/8  1915 
Motiv: Turiststationen Tännforsen

K. H.
 En morgonhelsning från min första nattstation. Här härligt lugnt! Bilden 
missvisar. Har legat i en liten uthuskammare i turistsäng och slumrat sött. Om en 
stund uppbrott till Stalltjärns-stugan. Tänker hinna Medstugan i kväll och i mor-
gon Skalstugan.
  Helsningar  W

Drottn. holmsv.   4  C   Sthlm  31/10   1915

   Kära Helga !
 Härmed ett par små sommarminnen medan jag ännu kommer ihåg det.
 Jag ringer snart.
 Hjärtliga helsningar !
 I  s......[?] brådska.
  Wilhelm P.- B.                       ( Holmqvist foto)

Brevkort  
Sthlm  21/12  1915

K.H. Tack för brevet och uppmaningen att komma. Tyvärr kan jag ej denna 
gång. Jag tänkte detta, redan när jag ringde upp er sist, men visste då ni skulle bli 
ledsna och ville höra hur ni skulle ha det. Ditt tal om jungfrusvårigheter avskräckte 
mig ej. Men E. behöver oss omkring sig. Det passar bättre på alla sätt, att jag jular 
hos honom - fastän jag naturligtvis har ont av att ni kanske får en alltför stillsam 
jul. Kan ingen anhörig söka upp er eller ni dem?
 Anton P. skulle komma ner till Frösön till julen. Ser du honom så helsa 
mycket. I morgon skriver jag kanske till honom - eftersom det inte delas ut någon 
post åt Frösöborna på fredag. Och Helsa Tant !
  Vännen   W - m  P. - B.
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Sthlm 22/12 1915

Kära Helga !
Tillåt mig att på samma gång jag önskar Tant och dig god jul av allt mitt hjärta, 
också sända "anvisning" på de små substantiella julhelsningar, jag tyvärr ej har tid 
att själv utvälja. Jag åberopar mig härmed på redan vunnen hävd. 
 Den ena "anvisningen" är hel och hållen för din räkning. Den andra har jag 
tänkt kunde delas  på något sätt: någon sak till Tant, om de vet något hon önskar 
sig, och resten julgotter eller blommor. Du får själv avgöra.  Er tillgivne   Wilhelm 
P.- B.

Drottningsholmsvägen 4 C    2/2  1916

Kära Helga !
Tack för vad du gjort och gör, hitsändandes de debetsedlarna och rapporter från 
Sommarhagen! Härmed debetsedlarna tillbaka.
 Jag har haft en del arbete med Arnljot dessa sista dagar. Operaledningen 
har tillåtit mig att personligen leda övningarna och friska upp iscensättningen som 
började bli slapp och betänkligt förvrängd genom allehanda missuppfattningar. I \
över/morgon är det meningen att den skulle gå (fredag)med Holmqvist, som jag 
tror blir passabel som Arnljot och kommer att se ut som en sådan.
 Bor Rakel hos er? Då kunde du väl få komma lös någon gång, eller hur?
 Jag har inte träffat hennes syster eller Isacsson sedan Lars var här. Du har 
väl hört senare från dem.
 Roligt att Tant är kry. Helsa henne! Och tack för ditt besvär med uppbör-
den!
Jag skall snart ringa upp.
    Vännen
    Wilhelm P.- B
Utskylder 23,17.  Postanv. 30. Överskottet är för ditt tillgodohavande hos mig (sylt   
 o.a.) så länge det räcker.

Sthlm  12 maj  1916

 Kära  Helga !
 Det har dröjt med mitt svar på ditt påsk - och kravbrev, men jag har legat 
sjuk i halsfluss, mycket svår och elakartad, därför att jag missvårdade den i början, 
och måste flytta ut till Saltsjöbaden för att ha någon i min närhet. (Einars familj är 
som vanligt kvar i maj, fastän han själv givit sig av till Blekinge.) 
 Vad tvätträkningen angår så blev jag nog litet förundrad över dit antagande 
att jag inte ville se den;  jag vet mig aldrig ha sagt något dylikt. Att allt är riktigt 
tvivlar jag naturligtvis inte på, men skulle dock gärna vilja se hur beräkningen är 
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gjord, varför det i år blivit så mycket dyrare än i fjol o.s.v. När blev tvätten klar och 
inräknad? Du har aldrig nämnt något om den förut och har "de" (Lundbergs?) vän-
tat så länge, som du antyder, utan att säga något, så tycker jag både att de får skylla 
sig själva och att de kunde ha nämnt saken för mig redan när jag underrättade om 
att jag ej kunde komma upp till jul.
 Som du minns sade jag redan då ifrån, att jag ej trodde mig kunna komma 
till påsk häller - alltså inte förrän till sommaren.
 Ja, \men/ när kommer sommaren, månntro? Här har (har) allt varit avtinat 
en vecka, men nu är det åter vinter med  snö som ligger kvar mitt uppe i vårgrön-
skan. Vidar Holmbäck sade att han trodde det skulle bli ovanligt sen vår i Jämt-
land, alla meddelanden tyder därpå. Före pingst lär jag nog ej \hinna/ komma. Jag 
vill gärna ha skurat och rengjort innan jag kommer, och jag blir dig mycket tack-
sam om du vill ombestyra det också liksom så mycket annat. Slåttern i parken får 
du på de villkor du föreslog och den andra slåttern också som förr.
 Något annat "roligt" än detta vet  jag knappt att tala om. Jag är ännu ej 
återställd, måste byta om luft säger doktorn, och tänker få komma till Bergvik 
(Stålnackes) ett par veckor; jag är ivrigt bjuden dit. Sen åter hit för att ordna för 
sommaren.
 Igår var jag hos Gillis Bratt med Tyra och ett par andra. Vi fingo god mat 
och hade muntert - men idag är halsen och bröstet sämre.
 Hur mår Tant nu? Helsa henne! Och tack för  dina 
lyckönskningar till konserten och påsken!            I has
t                                                                                                                                                
Vännen       Wilhelm P.- B.
P. S. det är mycket som skulle ombestyras på Sommarhagen denna gång. Wrig-
stedtarna ha  halvt lovat att gjuta bättre cementtrappa (utan tegel!)  Potatisland och 
trädgårds - dito skola iordningställas, vill du ha omsorgen därom?  Hushållerska 
skall anskaffas, men därom får jag väl  själv skriva till kommissionären. Ifall inte du 
händelsevis vet någon?   W

Drottningsholmsgatan 4 C    17/ 11  1916

 Kära Helga!
 Tack för brevet, fast det inte just innehöll något glädjande! Om Otto hade 
jag redan hört av Calise. Vad skall Hulda nu ta sig till? Det är förfärligt synd om 
henne.
 Jag har nu i veckan försökt få samtal på dagen med Källtorp, men alltid fått 
det beskedet att "vanligt samtal" dröjer i flera timmar. På kvällarna sitter jag själv 
mest på konserter eller teatern; därför blir det så sällan av att telefonera. Du näm-
ner ingenting om till vem jag skall sända pengarna för debetsedeln; jag sänder dem 
därför till dig och ber dig om besvär igen med deras anbringande på rätt ställe.
 Här är ännu ingen vinter, annars ganska hyggligt väder, några dagar strå-
lande vackert. Tyra har jag ej sett på länge, vi har varit så upptagna var och en av 
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sitt. I afton skall hon på egen begäran få följa och se en timmes opera in Blanco.
 Hur reder ni er där uppe med all denna hunger och dyrtid?
   Wilhelm P.

Sthlm  6/12  1916

Kära  Helga !

 Jag tackar dig för brevet av i förrgår, fast det var en mycket ledsam under-
rättelse du gav mig. Jag har varit så nedstämd hela morgonen att jag varken velat 
äta eller arbeta, utan bara grubblat på hur saken skall ses. Jag har skrivit skollärare 
Hansson, Wrigstedt och länsman Uhlin och bett dem hjälpa mig.
 De är snällt av dig att se till Sommarhagen ibland - det tycks tyvärr behö-
vas. Om jag haft någon boende där skulle nidingsdådet antagligen ej kunnat utfö-
ras. Men vem är den usling som varit i stånd till detta? Har du ingen misstanke? 
Vad tänker grannarna?
 Jag skall försöka telefonera någon kväll då jag är ledig, fredag eller lördag. 
När jag fick ditt brev, bad jag genast om samtal, men fick det vanliga svaret:" minst 
två timmar, om det inte kommer il". Jag begriper inte vad människorna har så 
mycket telefonera om just nu.
 Jag blir inte ledig något i jul, för  Domedagsprofeterna och andra arbetens 
skull - helgdagarna får bli mina bästa arbetsdagar, och då kan jag nog inte resa upp 
till Frösön som jag tänkt.
 Helsa Tant och Hulda så hjärtligt från vännen      Wilhelm P.- B.

Neglinge  6 / 2 1917

 Kära Helga !

Tack för brevet, fastän det innehöll rätt tråkiga meddelanden om de svårigheter 
och obehag Ni haft att utstå i denna vinter. Utan fotogen och ved, det måtte vara 
ohyggligt! Är det överståndet nu?
 Jag är fortfarande kvar hos juvelerare Bäckström, Herrgård, Saltsjöbaden, 
fastän jag är fullt frisk och utan feber. Kryckorna har jag också kunnat lägga bort, 
då vänstra foten hävde för det onda, är så återställd där så jag kan stå och gå på 
den, ehuru visserligen inte i vanliga skor och inte utan att linka en smula. Men 
även den förbättringen fortgår vackert och i nästa vecka antar jag att jag kan flytta 
tillbaka till staden.
 Här har jag haft den bästa tänkbara vård( äldsta dottern är sjuksköterska)
och har på inga villkor fått tänka på att flytta - till Einar eller något sjukhem i 
staden, som jag föreslagit. De sista veckorna har det varit vacker vinter; här r lugnt 
och fridfullt, jag skriver noter och annat på en solig vinterbonad veranda med 
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blommor, fullt med snöiga vackra tallar utanför fönstren, villor och en skogås på 
något avstånd.
 Herrn och frun åker till staden från kl. 7 på morgonen till fram på efter-
middagen, de båda döttrarna tysta och stillsamma och snälla - ett riktigt idealt 
konvalescenthem! På kvällarna musik och högläsning och samspråk och på sön - 
och helgdagar glam och munterheter hela dagen.
 Kommunalskatten var naturligtvis omöjlig att sända i tid, då jag ej fick 
debetsedeln och ditt brev förrän på lördagskvällen. Igår sände jag postanvisning 
direkt till Per Larsson, men inga debetsedlar; han vet väl den förut hur mycket 
jag har att betala och postkvittot gäller väl tills vidare. Jag måste på något sätt få 
vederbörande att inse att de bör sända mig debetsedlarna i tid och direkt, som det 
brukas på andra ställen.
Hoppas Tant mår bra och att vinterns vedermödor lättat något för Eder. Ringer väl 
upp någon kväll i nästa vecka.
   Vännen
   Wilhelm P.- B.

Ursäkta affärsformatet!  Man tar vad man har.

Sthlm Dr.v. 4 C 12/4  1917

 Kära Helga !
 I avseende till telefoneringens svårigheter vill jag nu blott i hast underrätta 
dig att jag kommer till Ö - sund den 23, ( skall hålla konsert  där den 25) mest för 
att personligen få ordna arrende - och andra frågor i samband med Sommarhagen. 
Kunde  jag få bo på Källtorp en dag åtminstone vore jag mycket tacksam - det blir 
annars rätt besvärligt att kuska fram och tillbaka från  staden.
 Tror du ej att min granne Hansson i torpet vid vägen skulle var en ännu 
lämpligare arrendator? Han förefaller så driftig och välvillig. Kanske du kan höra 
dig för?
 Var snäll och sänd mig något meddelande före den 22 ! Helsa Tant !
    Vännen 
            Wilhelm P. - B.
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Sthlm, 4/10  1917

 Kära Helga !
 
 I hast ett hjärtligt tack för sändningen av racketpressen m.m. Calle Bäck-
ström helsar och säger att han gärna ville ha gjort den där lagningen som en vän-
tjänst, om du inte tar illa upp.
 Tack även för dina husmoderliga omsorger!  Härmed 5 kr, av vilka du kan-
ske vill vara vänlig att använda de överskjutande 2 kr för egen del.
  Med hjärliga helsningar till Tant.
   Vännen
   Wilhelm P. - B.

KORTBREV
 Sthlms postkontor   11/12  1917

 Kära Helga!    Erfor just nyss att Otto är död.  Kom det inte oväntat? Jag har 
aldrig hört att han varit sjuk. Hur är det med Hulda och hur har ni det?
 Sänder debetsedlarna nu, eftersom jag skriver - jag har glömt av det för 
varje dag. Pengarna i postanv. Vill du vara vänlig och ge folkskollärare Hansson 10 
kr mot kvitto - det är hans arrende för 1917.
  Ikväll spelas min nya zymfoni på Operan.
  Helsningar från
   Vännen    W  P.- B

Sthlm   23/12  1917

 Kära Helga !

 En god jul och ett gott slut på det gamla året! 
 Tack för all hjälp! Ett särskilt "bevis" medföljer, varav femkronor.(eller nå-
got dylikt) kanske kunna användas till någon lite julhelsning åt Tant.
 Helsa henne och övriga släktingar från vännen.
    Wilhelm P. - B. 
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[Sthlm] 24/2  1918

Bästa Helga     !

  Tack för ditt brev och de på ett för mig lika obehagligt som alldeles 
ofattbart sätt försenade debetsedlarna! Skulle du inte vilja [öka] den stora tacksam-
hetsskuld vari jag står till dig för allt vad du knogar och gör för mig och min Som-
marhage genom att ta reda på vem jag skall vända mig till - att du själv skulle göra 
det vågar jag ej vara nog anspråksfull att avgöra, för att få veta , i vilken Jämtlands 
underbart lysande begåvningar och klart tänkande och överlägset intelligenta 
hjärnor jag skall försöka inpränta, är att jag på vintrarna bor i Stockholm och är 
mantalsskriven här, och att alltså, enligt vanligt skick och bruk över hela landet 
mina debetsedlar för egendom i landsorten skola tillställas mig direkt hit till min 
Stockholmsadress.  
 Det hittills praktiserade sättet att lemna den till någon bekant är så typiskt 
formlöst Frösöklumpigt, så livligt och smärtsamt påminnande mig om vilket kort-
tänkt, jordkrypande, vardagspatrask, utan intelligens eller praktisk omdömesför-
måga, utan vilja att göra en granne ens den ringaste  tjänst eller visa en hövlighet\ 
jag råkat ihop med/ att jag känner, blodet koka inom mig av harm över min otur 
att vara försatt bland dessa halvlyckade, snålt och knappt tilltagna av sin egen var-
dags[.....] fullständigt  absorberade och upptagna dvärgmänniskor.
 Det har sagts mig att man till sommaren antagligen inte kunna komma att 
leva på Frösön om man själv ej är livsmedelsproducent, så svåra komma livsmed-
elsförhållandena att gestalta sig. Jag tillstår att hur svårt det än komma bli för mig 
att ej få bo på Sommarhagen så känner jag dock en lindring vid tanken att ej be-
höva träda i beröring med Frösöns ömkliga, energilösa, andligt torftiga och med-
elklassiga befolkning, människor utan en skymt av förnäma instinkter, utrustade 
med bondens alla osympatiska egenskaper, tröghet, slöhet, dumhet, \vinningslyst-
nad/ självrakhet,[?] grov materialism, utan att ega en enda av hans sympatiska och 
aristokratiska.
  Ett bevis så gott som något är att jag först genom ditt brev fick veta 
något om elektriska ljusets införande på Frösön. Ingen av stadens tölpar tycks ha 
takt och intresse nog (för en granne som dock visat alla den största vänlighet han 
kunnat) att underrätta mig officiellt om vad som förehaver.
  Stadens förslöade trälnaturer! Måtte de få bra med potatis och hö 
och smör och mjölk och ägg och då få frid som de likgiltiga kreatur de äro.
  Helsningar
  Wilhelm Petterson- Berger.
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Sthlm 13/5  1918

 Helga!

 Jag  hade hoppats att du skulle skriva och svara något på mitt förra brev, ty 
om dess ton var väl irriterad, så kan du väl ändå ej gärna undgå att säga dig att jag 
hade giltiga skäl.
 Jag har emellertid ej kunnat få klart för mig, vems felet egentligen är att  jag 
nödgats komma på restlängden - du gav så obestämda upplysningar om när du 
fått mina debetsedlar och avfärdade det hela med en viss nonchalans, som stötte 
mig. Naturligtvis har du ej förbundit dig att vara min kommissionär hos kommu-
nalmyndigheterna på Frösön. Men just därför skulle du för gammal god vänskaps 
skull ha sänt mig debetsedlarna genast, när du ej kunde lägga ut för mig, eller 
också vägrat att ta emot dem och skickat dem tillbaka. Att jag fick dem hit en vecka 
efter uppbördsdagen var det ju ingen mening i. 
 För någon tid sedan erhöll jag ett brev från ångbryggeriet med upplysning 
att priset på lådor och glas höjts. Jag vet ej rätt avsikten med detta; nog har jag 
visst en del flaskor och en låda i källaren på Sommarhagen men det beror på att de 
trots anmodan ej blivit avhämtade. Om jag visste vad man önskar av mig skulle jag 
naturligtvis söka träffa nödiga anstalter.
 I förrgår fick jag dessutom från samma håll en räkning på telefonlagningen 
i fjol somras. Den ska jag naturligtvis betala. Men jag tycker nästan att jag kunde få 
veta om det brådskar eller om jag har kredit tills jag kommer upp till Frösön i mit-
ten av juni?
 Skattsedel-historien har givit mig ett starkt intryck att jag generar och 
omakar dig  med mina uppdrag och mina eventuella anspråk på vänskapstjänster. 
Jag vet därför icke om jag bör be dig att se till Sommarhagen i vår, beså trädgårds-
landet o.s.v. men om du kanske ej har tid så vill du kanske var snäll och underrätta 
mig därom i tid?
 Här \är/ strålande solig vår, men torka - och alla människor tänka och tala 
blott om dyrtid och mat. Jag undrar nog hur det skall bli i sommar för mig. Hans-
son tror att det nog skall reda sig, Torbjörnsson också, så att jag tar väl gud i hågen 
och reser, när det blir för kvavt här nere.
 Hur står det till med Tant? 
 Helsa henne från Vännen.
  Wilhelm  P. - B.
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Wilhelm Peterson- Berger och Helga Englund på Sommarhagens veranda 1918. 
”Wilhelm lägger patient och Helga lagar byxor.” 
Fotograf: Okänd, Landsarkivet i Östersund
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Sthlm    21/12  1918

Kära Helga !
 Tack för ditt brev! Det är tråkigt att telefonen ska vara så upptagen; var 
gång jag begär samtal till dig svaras att jag måste vänta minst ett par timmar "om 
det inte kommer il" - och det kommer alltid il. Men nu skall det väl snart bli bättre 
tider.
 Hur har du det? Ring upp mig för 41 B : räkning någon gång - det går kan-
ske lättare från ditt håll.
 Härmed sänder jag i postanvisning ett par tior till julglädje. Tack för ditt 
besvär med Sommarhagen och allt gott till helg och nyår!
  Vännen
  Wilhelm P.-B.

Sthlm  Drottn. holmsgatan  4 C   19/9 1919

 Kära Helga !
 Jag har ordnat så att jag reser upp till Frösön nästa lördag, den 27, och 
kommer ut på söndags f.m. för att stanna några dagar. Hälst ville jag bo på Som-
marhagen, om det låter sig göra. Jag flyttar samma lördag, (27-de) halva mitt 
bohag till Neglinge, andra hälvten till Sommarhagen; det går som fraktgods av 3. 
klass och kommer väl någon dag efter mig. Varsko Hansson, är du snäll. Det blir 
ungefär ett ordinärt \flytt/ lass. Två kistor två större och fyra mindre koffertar(eller 
kappsäckar) en byrå, ett isskåp, m.m. Jag har redan hållit på och avskiljt och ordnat 
i flera dagar, städat på vinden och i garderoben, och är redan ganska utschasad.
 Sylta gärna de femtio literna vinbär, de gå nog åt till sommaren; lingon 
behövs väl icke så mycket, utan blott en 20-25 liter. Men sockra den bra; jag tycker 
illa om sur sylt och betalar gärna för att slippa \sådan/. Tag hem den mat du tycker 
behövs för ungefär en veckas vistelse på Sommarhagen - jag har kredit hos mina 
vanliga leverantörer, antar jag.
 Bäckströms och jag blevo ledsna, när vi hörde, hur ledsen du blivit över 
lösningen av min bostadsfråga. Men jag hade ju ständigt upprepat för dig att en 
inackordering är det jag helst vill ha. Muntligen får jag resonera mer med dig; all-
deles råd - och hjälplös skall du väl inte behöva bli.
  I hast          Vännen Wilhelm P.- B
Kan du skaffa ved till S - hagen?
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Saltsjöbaden     den 8 nov   1919

Kära Helga !
I vårt telefonsamtal i morse glömde jag bort två viktiga saker : jag måste be dig gå 
till Sommarhagen och ta fram ur garderoben mina vita kostymer, både den full-
ständiga av vanligt tennistyg (vitt mollskinn) och den av flanell, till vilken det blott 
finns rock och byxor. Västen är använd till att laga byxorna, återstoden av densam-
ma finns även i garderoben; sänd även den. Flanellkostymen är smutsig, den andra 
ren, ty han blev aldrig använd i sommar. Dessutom måste jag bedja dig i bibliote-
ket eller hallen (på hatthyllan) se efter om där ligger en hög obegagnat notpapper, 
partiturpapper, 28-radigt (möjligen några ark 24-radigt också) tjockt fint papper 
märkt så som medföljande prov visar i nedre vänstra hörnet av varje arks första 
sida. Kan du finna det så sänd det i ett paket med kläderna.
På adressen bör stå mitt namn och därunder: "adr: juvelerare R. W. Bäckström, 
Neglinge" Men den stora riktiga adressen nedanför skall vara Saltsjöbaden.
 Snälla du, förlåt besväret, men jag skall väl ha det i minne.
   I hast.
   Vännen
   Wilhelm P. B.

Saltsjöbaden  20/10  1919

 Kära Helga !
 Jag försökte igår, söndag, att ringa till dig, men " 41 svarar inte " var allt 
besked jag fick. På vardagar får man vänta så länge, om man inte har ilsamtal. Jag 
skall väl försöka nästa söndag igen.
 Har nu kommit i ordning i mitt lilla trevliga vindsrum här på Hemgård. 
Den övriga reparationen i huset tar visst ännu en á två veckor, det går ohyggligt 
långsamt.
 Jag har dock ännu ej hunnit söka igenom mina papper för att finna den 
förra telefonräkningen. När jag funnit den skall jag sända pengar.
 Kanske du kan ringa hit någon gång ( för då samtalet på 41 B i räkning) 
och tala om hur allt står till. Här ha nu blivit gott väder igen med mild höstsol. Hur 
är det på Frösön?
    Vännen
    Wilhelm P. B.
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(Skrivet på små visitkort)
I    Saltsjöb.       28/11 1919

  Kära Helga !
Tack för besväret med kläderna och paketavsändningen! Jag hoppas du inte fann 
det alltför betungande - och vad jag blivit dig skyldig dig i penningar, skall du få 
igen. Du har väl annoterat mottagandet av 50 kr. som jag sände dig genom Carl 
B.m. Min skuld var då något över 44 kr. Resten ej avsett att bokföras.
Jag reser nog ej förr än efter jul. Det är sådant besvär med pass och andra papper, 
att jag nästan blir led på alltihop.   Helsningar !    Vännen W.P--B.

II 
Pengarna för tvätten sändes genast, blott du upplyser till vem. Till dig ? Och hur  
länge är din adress Frösön ?            W --m.

Hemgård  22.12.  1919
 
Kära Helga !

Vill härmed önska dig en glad och god jul ! Jag mår någorlunda, när jag bara får 
sova. Helsa Lars och Anna och övriga medlemmar av familjen som är hemma.
    Vännen
          Wilhelm
  (Härmed två tior som julpengar.)

Saltsjöbaden   7 mars 1920

             Kära Helga !
 Hjärtligt tack för ditt lyckönskningsbrev! Jag fick det sent på kvällen på 
min födelsedag, jag kom hem då från min rekreationstur till Småland. Torsda-
gen den 19/2 reste jag ned till Kalmar för att om möjligt vistas på Öland, men där 
fanns inga vinterhotell. På resan träffade jag en dir. Shüllerqvist, förr i Sundsvall 
nu på Lyckås herrgård eller slott mitt emellan Jönköping och Grenna ett stycke 
från Vättern. Han är gift med en vän till oss, Cilly Danchwart-Lillieström, (som i 
somras var uppe i Jämtland). Jag hade glömt bort var jag hade dessa människor, 
men han övertygade mig om att Lyckås var för mig den bästa kurorten, och det var 
det verkligen. Jag reste dit från Kalmar, efter att i två dagar ha sällskapat med Hilda 
Arbman.
 Hon var svårt nedbruten av sin sorg ännu, men blev synbarligen uppiggad 
och lik sig igen, sedan vi fått språka ett par gånger med varandra.
 På Lyckås hade jag det lugnt, spelte biljard, läste och åt god mat. Ströva om-
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kring blev ej mycket av för vädrets skull och väglagets, men det var bättre så - jag 
fick mer vila. Nu skall jag hålla mig kry och arbetsför och stanna här till juni; sen 
upp till Sommarhagen!
 Apropå, kan du skaffa sådan där god saft av apelsinskal? Jag skull vilja ha 
det i sommar, många flaskor! Kan du göra den själv, och behöver du pengar, så säg 
bara ifrån. Många helsningar från
    Vännen
             Wilhelm P. B.

 
Saltsjöbaden 3/4 1920 

 Kära Helga !
 Glad Påsk ! (Skulle ha skrivit i förrgår) Tack för brevet.
 Jag måste resa upp till Ö - sund den 7. på kväll.  Är i Ö. den 8 och hem  
 san den  9  med nattåget.  Kanske jag då träffar dig.
  Helsa Lars med familj !  Vännen   Wilhelm P. B.

Saltsjöbaden  16 april 1920

 Kära Helga!
 Det var tråkigt att jag måste mankera dig på lördagsaftonen då jag lovat 
telefonera, men jag åt middag på Standard med Ture T. m.fl. och matsalstelefonen 
var oupphörligen upptagen, när jag gick ut och ville ringa. Sedan fingo vi så myck-
et att prata om och till sist kom avfärdens brådska, så att jag glömde bort saken.
 Jag hade bort skriva förr, men nu har jag tusen saker att tänka på varje dag, 
förberedelser till sommarens händelser, och har haft svårt att rycka mig lös.
 Mår emellertid annars bra.
Fram i maj ville jag be dig laga att Djärv, såsom han lovat, far ut till Sommarhagen 
och sätter in avloppsröret från köket. Du behöver bara telefonera, det är Djärv på 
Storgatan, ej plåtslagaren, och han vet vad som skall göras.
 Helsningar !  Vännen      Wilhelm P. B. 

Saltsjöbaden  25 maj  1920

Kära Helga !
Det har två gånger misslyckats för mig att ringa till dig: linjerna äro så dåliga att 
fröknarna måstet förklara samtalet omöjligt. I morse gjorde jag senaste försöket 
och tyckte mig höra din röst hallåa på oändligt avstånd; du finns alltså på Källtorp 
och nu skriver jag för att fråga dig om du kan flytta till Sommarhagen redan den 1. 
eller 2. juni. Hildur kommer den 3. på morgonen och  jag kanske då eller möjligen 
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en \dag/senare. 
Telegrafera W. Petersonberger Saltsjöbaden (Rt 1006 eller 439) om du kan, ty 
Hildur måste rätta sin resa efter detta. (Telegrammet på min räkning!)
 Vill du vidare vara snäll och påminna Djärv om avloppsledningen och laga 
att han slipper in på Sommarhagen, när den skall göras i ordning. Träffar du Gran-
bom så tala med honom om täckdiket. Rörledningen i källargolvet räcker ett stycke 
ut i backen ungefär så långt som vägen är bred - det syns förresten en fördjupning 
i marken ännu. Diket skulle grävas förbi flaggstången (ej för nära) och mynna ut i 
en övertäckt grop någonstädes i backen vid vägskelet eller ovanför.
 Som sagt underrätta snarast möjligt om hur du kan med flyttningen.
 Här är redan full sommar, 24 grader i skuggan. Med det lär väl snart slå 
om. Hur är det i Jämtland? Ha vi ved att elda med ifall det skulle bli kallt ?
 Många helsningar från och genom      Wilhelm P.- B.

Brevkort 21 /9 1920    Till Fröken Helga Englund 

  adr. Petterson -Berger Sommarhagen, Genvalla.
K. H. Resan gått bra; jag fick underplats i ensam kupé och sov ganska gott, trots 
snuvan och värken i halsen. I dag tycks det bli ordentlig influensa, men det går väl 
över hoppas jag.
 Jag reste tyvärr ifrån min italienska grammatik och dito lexikon. Vill du 
vara snäll och söka reda på dem - jag tror de ligger i biblioteket på lilla bordet  - 
och sända dem jämte de blå manschetterna. - Adressen är såsom jag uppgav . 
Drottninggatan 80B III tr (Direktör Högberg). Idag har jag f.ö. vilat mig I morgon 
skall jag ut på språng.
Vännen         W. P.- B

Drottningg. 80.B  22/9 1920

Kära Helga !
 Igår sände jag dig ett brevkort och sökte telefonera på kvällen för att få med 
de där bruna fingervantarna som jag glömde, men Sommarhagen telefon tycktes 
fortfarande oduglig för långlinje - du hörde ingenting.
 Idag har jag fått veta att Marteau vill ha igen sina partitur till " Saül " men 
jag lät dem stanna på Sommarhagen. Nu måste jag alltså be dig skicka dem också. 
Det är ett orkesterpartitur inbundet i svart styv pärm och ett pianoutdrag i blått 
kartongband, de ligga tillsammans i en hög på högra sidan av tredje eller fjärde 
(eller möjligtvis andra) hyllan nerifrån räknat, på nothyllan i hallen. Marteau stora 
klottriga skrivstil gör dem lätta att känna igen. Tag dem och allt det andra över till 
Fillsta och få det inslaget hos Natanaelsson, så går det lättare att få det på posten. 
 Vad jag ber dig skicka är alltså :
  " Saül " (två band)
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 Italienskt lexikon
 Italiensk grammatik (mästerskapssystemet)
 Ett par blå manchetter
 Ett par fingervantar.
Jag väntar här i Sthlm tills det kommer.    Hjärtliga helsningar!     Wilheln P. B.

Stockholm   27/9  1920

 Kära Helga !
 Hjärtlig tack för allt besvär, för paket och det trevliga brevet ! Det gick ut-
märkt bra trots min glömska vid packningen på Sommarhagen.
 Nu är allt i ordning, koffert, kappsäck och väskor klara, biljetthäftet ända 
till Rom köpt, pengar växlade för de olika länderna som resan skall gå igenom. Nu 
kommer snart stadsbudet och tar mina saker, så går jag ut och äter middag och 7. 
15 e. m går färden mot söder. Det föreföll inte alltid så roligt i början, men nu, ju 
närmare avresa det lider, blir jag mer ungdomligt ivrig och road av företaget. Jag 
skall sända dig vykort då och då och hoppas kunna säga dig att allt går mig väl.
 Må själv så gott och helsa alla !  Vännen.   Wilhelm P.- B.

Cartolina Postale  3 / 10 1920     Vykort från Florens

 Fröken Helga Englund,  Frösön pn  Östersund   Svezia    Suide.
K. H.    Har nu kommit till Florens Grand Hotel och har sett märkliga ting, [varom 
.... kraft.] Här är sommar än och en natur som påminner om vackra fjällvidder, 
men med vinrankor oh olivträd. 
Må så gott.   Snart min adress. Helsningar !   W.

Vykort från Rom 17/ 10 1920

K. Helga ! Härmed i hast några rader för att underrätta dig om att jag välbehållen 
anlänt till min resans mål och redan varit här i 12 dar. Här är sommar ännu, vär-
men är ibland riktigt besvärlig. På Monte Pincio, (Roms Skansen och Djurgården) 
stå de stora Mangopalmerna ännu vajande och gröna, och i Olianderhäckarna 
(Nerium) lyser ännu en och annan försenad blomma; de äro klarröda här, men 
annars lika våra krukväxter. Och så mycket marmorbilder , marmorpalats, kyrkor 
och minnen jag sett. Coliseum har jag fotograferat och åtskilligt annat.
Jag har nu fått passabel bostad i Pensione nazionale Via tre novembre 114, Roma 
Italie, och kommer antagligen att stanna här tillsvidare. Mår bra. Skriver brev om 
någon tid.
  Helsningar ! Wilhelm P. -B.
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Vykort från Rom 19/10 1920             ROMA    Arco di Tito

 K. H.
 Den adress jag sände igår är redan ändrad: jag har måst flytta tillbaka till Hotell 
Quirinal. Ingen lugn bostad att få här i staden. Stannar väl blott denna månaden ut 
och söker mig sedan \åt/ något håll, antagligen Rivieran. Helsningar  Vännen W. 
B. - B.

Rom,  Hotel  Quirinal   5/11  1920

 Kära Helga ! Just nu på e. m. (femtiden) kom jag hem till hotellet och fick 
ditt brev, som du förresten frankerat 20 öre för mycket. Tack !
 Jag har varit ute och drivit utanför Rom bortom dess norra port, Porto del 
Popolo, ända bort till Ponte Milvio. Jag gick en körväg längs Tiber-stranden och 
plockade en del blommor, (mest några violetta, som ser ut som heliotroper men 
stora) men som jag inte tänkte på att jag kunde ha brev att besvara så kastade jag 
bort dem.
 I förrgår sände jag några torkade till Gerda och en olivkvist från den un-
derbara stora ruinen ute på slätten under Sabriebergen, Hadricuans villa ett oer-
hört palats som grävs upp, bara väggar, pelare, underbara golvmosaiker o.s.v. och 
allt omgivet av täta lunder, palmer, cypresser, stora ensamma jättepinjer (mest lika 
våra tallar) och väldiga bokar med fint, smått lätt genomskinliga löv.
Det ligger nära Tivoli, den lilla staden högt uppe i Sabrinabergen, vars högsta topp 
Monte Genaro, är precis lika hög som Drommen. Överallt här i Rom, där man har 
fri utsikt åt öster, stå de stora blå bergen och påminna så starkt om utsikten från 
Frösön, fastän förgrunden är en annan: campagnen med sina betesmarker, byar, 
stenvillor och trädgårdar, där till och med palmer stå. Här i Rom har man på de 
sista åren planterat mycket palmer i alla parker och esplanader; en del äro mycket 
stora och det ser egendomligt tropiskt, afrikanskt ut med dessa väldiga bladduskar  
mitt ibland de andra träden.
 En smula gult har lövet blivit i parkerna, men bara på sådana  träd som vi 
ha hemma också, lönnar, bokar, aspar. De stora järnekarna äro alltid gröna och an-
dra trädfälla inte förr än det blir kyligt, i december, januari. Jag satt en lång stund 
uppe i Monte Pincio      (Roms skansen, Djurgården och Humlegården i ett) och 
såg på en termometer där att det var precis 18 grader i skuggan kl. 3.
 Ja, man behövde skriva många brev, om allt märkligt skulle omtalas som en 
nordbo ser här. Jag har bl. a. sett apelsiner och citroner sitta kvar på sina håll ännu. 
Det var i Vatikanens omättliga stora trädgårdar - och även här i den lilla trädgår-
den som hör till Hotel Quirinal står ett par citronträd gula av frukter - jag tittar på 
den var morgon, när jag äter mina två ägg med te i den stora glasverandan - fru-
kostmatsalen, som är mycket trevlig.
 Ja, nog är här bra, men när jag läste dina ord om hur fint det var på Som-
marhagen, så kände jag ändå en liten längtan.  Min adress så länge jag stannar i 
Rom blir nog Hotel Quirinal; det är dyrt, men man har sin frihet - pensionaten 
som jag försökt äro något fasansfullt.
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 Den \andra/ adressen jag gav dig på ett brevkort, sändes torsdagen den 14 
oktober, men en vecka senare skrev jag till Rosberg och bad honom underrätta \
dig/ att jag flyttat tillbaka till Quirinal. Sedan sände jag nytt vykort, direkt. I Rom 
stannar jag tills vintern kommer, vilket brukar ske kring jultiden, då det t.o.m. kan 
snöa här. Jag tänker då fara ned till Neapel och Sicilien på en par tre veckor.
 Lotteribreven behöver du ej rekommendera, men andra borde jag kanske få 
se. Porto för enkelt brev (20gram) hit är 20 öre, brevkort 10 öre. Helsa vänner och 
bekanta från allas er tillgivne.
 Wilhelm P.-B.

Rom  16/12  1920 

 Kära Helga !
 Jag hade väntat att du skulle skriva, innan jag sände dig mina julhelsningar, 
men då du inte tycks ha fått tid därtill, så vill jag ej dröja längre - du får kanske 
ändå ej dessa rader på julafton. Jag vet f.ö. ej vart du firar din jul, i Gällö eller på 
Källtorp eller i Ö-sund?
 Då du returnerat brev till mig kunde du ju ha skrivit en par rader på kuver-
ten - det får man! Jag hoppas dock att du fått mitt förra brev, skrivet - som jag tror 
- i slutet av oktober eller i början av november.
 Här är nu regnigt, milt och mycket åska. Tibern har stigit av skyfallen i 
förra veckan, och det har varit fara för översvämningar i de lägre delarna av staden, 
men nu är det lyckligen överståndet.
 Min julafton kommer jag väl att fira först här på hotellet, där vi är ett 
kotteri vinterliggare som börjat bli bekanta med varandra och hålla ihop. Det är 
engelsmän, tyskar, (2 damer) från Hamburg, 1 portugis, italienare m.fl. mycket fint 
folk som umgås i "societeten". Jag brukar spela för dem på kvällarna. På e.m. kl 
5 skall redan jag bort på te till - gissa vem! - familjen Bianchi, Amanda Winquist 
med man och dotter. Jag har blivit bekant med dem i Skandinaviska föreningen, 
där fru Bianchi är medlem. De bor i Villa Salaria 72, jag har varit hos dem i deras 
lilla, men ganska trevliga våning med vackert läge. Fru B. har erbjudit att gå dit på 
f.m. då ingen är hemma, och begagna pianot vid min komposition. Det har ännu 
inte blivit av, men blir väl. Vi ha träffats i Föreningen och prata alltid om Jämtland 
och gemensamma vänner. Hon har bett mig helsa "ofantligt" och det gör jag nu.
 Den vanliga julklappen skulle jag sända, men har inga svenska sedlar. Du 
får anse detta brev som en anvisning eller revers - jag skall klara det sedan.
God jul, gott nytt år ! Skriv; Helsa ! Vännen       Wilhelm P.-B.
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Rome  V ,  Hotel   Quirinal    10. II    [Febr] 1921.

 Kära Helga  !
 Igår kom ditt förklarande brev och jag erfor med nöje att intet trassel upp-
stått genom en två gånger betalad telefonavgift, eller något dylikt. Jag är dig tack-
sam för att du tänker en smula på min vår och sommar; vill du tinga veden och 
söka få den uppforslad så är det naturligtvis efter min önskan. Men tag två famnar 
med detsamma och björkved! 
Eller kanske tre. Jag står nämligen alltjämt fast vid min plan att resa härifrån, eller 
från Italien, i början eller mitten av april och komma upp till Sommarhagen tidigt i 
maj. Kan du flytta dit då och sköta mitt hushåll som vanligt? Om inte, tror \du/ det 
är svårt att få tag i någon hjälpreda? 
 Nej, här är härligt och blir väl än mer, när den riktiga blomrika våren kom-
mer, men inte känner jag någon lust att stanna här alltid eller i åratal. Det är ändå 
alltför olikt det man är van vid ända sedan barndomen. Men icke kan jag säga att 
jag otrivts här denna vinter. Det har jag inte haft tid till, så mycket som här varit att 
se och höra. Tvärtom, jag har långa tider levat som i ett slags vacker men underlig 
dröm och känner nu på mig att det är tid att vakna snart. Jag har varit ute på ytter-
ligare en [......]färd till Neapel, Pompeji, Sorrento och Capri; kom hem fö ren vecka 
sedan. Om jag ej minns galet, sände jag dig ett vykort från Pompeji eller Sorrento. 
Har du fått det. 
 Därnere var det redan mera vår än här nu och apelsin-(orange) träden 
började ha nya blommor, fastän de stodo alldeles överhöljda av fjolårets ännu ej av-
plockade frukt. (De tas endast ned i mån av behov, ty de håller sig bättre på trädet). 
På ängarna och i strand-sluttningarna fanns också flera vackra vilda blommor, av 
vilka jag här sänder ett prov. Och ur Vesuvius rök det, ibland kritvita moln, ibland 
alldeles gula eller gulgrå. Han är så hög som Hundshögen ungefär, men står ju bara 
en mil från kusten så att du må tro, han ser ståtlig ut.
Havet vid Neapel och särskilt ute vid ön Capri är också något högst märkvärdiga. 
Det ser alldeles ut som blåfärg, som man tycker skulle sätta fläckar på kläderna, 
och när det rör sig eller skummar och sprutar ser det ut som siden och blått elek-
triskt ljus.
 Ja, mer sedan!  Helsningar från Bianchis, där jag var igår.
   Tillgivne Wilhelm.
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Rom, 18. III  [mars] . 1921

 Kära Helga !
  Tack för brevet och lyckönskningarna till min födelsedag! Det kom vis-
serligen ett par dagar efteråt, men det var lika kärt. Nu går det viss på samma sätt 
för mig. Jag vet att du har din födelsedag antingen den 21. eller 24 i denna månad, 
men har blott en enda gång varit med om att fira den, för 26 år sedan ! Emeller-
tid kommer jag ihåg det nu när jag skriver för att önska dig en god påskhelg, och 
sänder därför brevet något tidigare i hopp att kanske träffa  rätt eller inte alltför 
mycket på sidan. I stället för bukett får du något av de torkade blommor som lig-
ger mellan bladen som ligger på min resehandbok o. a. plockade något mer än 
en månad sedan ute på ängarna norr om Porto del Popolo. Det var de första små 
tusenskönorna jag såg - nu äro fält oh gräsmattor alldeles vita som av snödrivor av 
bara bellis.
 Mandelträden och persikorna blomma nu/ överallt alldeles skära och de 
flesta fällande träd ha fått fint nytt lövverk. Våren ha kommit liksom smygande, 
man tänker inte mycket på honom under en vinter, som aldrig helt saknar grönska, 
blommor och solsken, men när fruktträden plötsligt börja blomma - de flesta på 
bar kvist - upptäcker man honom igen.
 Nu är det full sommarvärme på dagarna och ett oavbrutet solsken. I gat-
hörnen och på Spanska trappan växa blomstersäljarnas grupper bokstavligen 
uppåt väggarna;  det är mest nejlikor i alla tänkbara färger, italienarnas älsklings-
blomma, men också narcisser, violer, allehanda liljor och orkidéer och några stora 
luftige ljusblå klockblommor som jag ej sett förr och ej vet namnet på. Man rustar 
sig överallt till påsken, äggaffärerna sälja för 50 centesimi  stycket (10 öre ungefär) 
medan förut i vinter ett ägg kostat dubbelt, 1 lire. Och i alla de stora sötsaksaffärer-
na äro skyltfönstren fulla av sidenägg, metallägg, porslinsägg, ägg av alla storlekar, 
färger och material.
 Jag gläder mig åt att få se påsken här, det är egentligen den största kyrko-
högtiden då alla använda kyrkor klädes först i svart( långfredagen) och sedan i rött 
siden på väggar och pelare. Rom är överfullt av främlingar nu och livet på gatorna 
nästan farligt.   En god påsk!  
  Helsningar från vännen Wilhelm P.- B.

Brevkort.     Fröken Helga Englund

 Källtorp Frösön
 Östersund
Sthlm. Drottningg. 80  B III    28/4 - 21

K. H.  Lyckligen återkommen till gamla Sverige! Hade hoppats kunna komma till 
Sommarhagen redan den 5 maj, men har idag fått klart för mig att jag måste stanna 
här till över den 10. Antagligen blir den 14. Skriv till ovanstående adress ifall det är 
något att meddela.
 I hast vännen W . P.  B.
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Brevkort Fröken Helga Englund

 (adr. Petterson-Berger.)
 Sommarhagen  Genvalla

 Luleå  8/7 1921

K . H.  Fick idag returnerat brev från D.N och igår Smålands-kortet. Tack ! Mår 
bra men har det ganska knogigt. Bor Central-hotellet. Träffade för ett par dar se-
dan Fru Hanna E, som mådde bra, frågade åtskilligt, påstod att du tycktes ha glömt 
henne och bad helsa så hjärtligt. Den norska resan blir kanske inte så lång som jag 
trodde, då jag antagligen ej kommer att stanna något i Abisko; Karl T är ej där. - 
Returnera alltså ej posten längre, utan låt den samlas på mitt skrivbord. Underrät-
tar närmare om hemkomsten.
 Helsningar . W

Sthlm,  Drottningg.  80 B  15/9  1921

Kära Helga !
 Tack för besväret med bankboken som jag fick idag!
Jag har nu lyckats klara bostadsfrågan: hyr för vintern två rum vid Johannnes 
kyrka, vacker utsikt, stora rum, delvis möblerade. Jag flyttar dit på lördag; adress 
blir Malmskillnadsgatan 41 A 3 tr (Öberg).
 Att Frösöljuset plötsligt slocknar var ju ingen synnerligen överraskande 
nyhet - det är ju så mycket oklart, oordnat och okontrollerat med detta företag. 
Men jag anser mig dock kunna anta, att man ej kan låta abonnenterna sakna ljus i 
veckotal, och endast om en längre paus inträder kunna mina bladväxter ta skada, 
förefaller det mig.
 Här tycks för övrigt det mesta vara sig likt. Vädret är milt, och jag kännas 
nu ej mycket till de nostalgiska symptomen.
 Skriv och tala om, hur länge du stannar på Sommarhagen. Och påminn 
Granbom om norr-asparna, veden, takläggningen m.m.
 Med hjärtligaste helsningar  Wilhelm P.-B.

 Sthlm,  Malmskillnadsg. 41 A   III    4 okt. 1921

 Kära Helga !
 De saker jag skulle vilja ha hitsända äro: 2 termometrar, 1 teaterkikare, 
metronomen, samt partituret till Franz Berwalds  Symphonie Sèrieuse, ett mörkt- 
matt rödviolett häfte någonstädes på nothyllan. Jag hoppas du kan finna dessa 
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saker utan att bli överansträngd och hitta någon lämplig inpackning, vilket kanske 
blir värre. Kunde du sända de återstående nattskjortorna samtidigt så bleve det 
kanske lättare att packa.
 Kan du vidare ta reda på den adress, under vilken jag bör sända betalning-
en för min elektricitet (d.v.s. den inledda!) vore jag dig tacksam. Skolläraren gav så 
obestämt svar, när jag frågade och sedan glömde jag att fråga bestämdare. Titel, för 
- och tillnamn på den lämpligaste mottagaren ville jag veta.
 Från Calise kan jag hälsa, jag språkade med henne i telefon i förrgår. Apro-
pos, min telefon här är Norrmalm 18; efter nyår blir det 71018. Är det något du 
skyndsamt behöver underrätta  mig om så ring upp på 41, Bs räkning.
 Helsningar ! Vännen Wilhelm P.- B.

Malmskillnadsgatan  41 a III      3 / 11 -21

Kära Helga!
Det var en svårt irriterande underrättelse mitt i min tålamodsprövande rekreation, 
detta att inbrottstjuvar besökt Sommarhagen. Av allt framgår att det inte är yrkes-
tjuvar utan den vanliga typen sprittjuvar, som ofta rekryteras från de mest ovän-
tade håll: det är redan ofta konstaterat att skolpojkar uppe i gymnasieåren deltaga i 
eller arrangera dylika företag.
 Frågan är om vad som bör göras. Först låta reparera yttre skador, sönders-
lagna fönster etc. Sedan försöka uttänka anordningar, som ytterligare försvåra 
obehörigas inträngande i huset. Bakdörrens låsvred bör tas isär och bort. Låsnyck-
eln kan gömmas någonstans i närheten, ifall det ej kanske vore ett skydd att låta 
honom sitta i. Annars säkerhetslås. Överallt där mindre förstugu - och garderobs-
fönster sitta så att man genom deras sönderslående. Kan underlätta eller möjlig-
göra ett inbrott, måste dels fönstren förspikas säkert, dels de angränsande rum-
men reglas vart för sig; inga dörrar från förstugan och tamburer (kapprum) få stå 
oreglade med kvarsittande nycklar o.s.v.
 Man kan ju ha hopp att den som gjort detta inbrott inte finner det lönt 
mödan att återkomma i vinter. Men andra kunna få lust att göra en undersökning. 
Och för deras skull måste alla försiktighetsmått vidtagas.
 Att anställa några efterforskningar efter tjuven, förfaller mig ändamålslöst, 
åtminstone om man därvid måste vända sig till den ynklighet som heter länsman 
Uhlin. Kan gärningsmannen uppspanas och straffas, så mycket bättre. Kanske 
det kunde gå på fruntimmersvägen, ty det synes mig ej otänkbart att kvinnor äro 
inblandade i affären.
 Jag är nu efter operationen och den första liggtiden, hemma, men måste 
hålla mig rätt mycket till sängs; den tunga ytterligt besvärande gipsstrumpan kan 
jag ej bli kvitt förr än den 16. Sedan måste knäet försiktigt mjukas upp och den 
hopsydda muskeln masseras. Benet får jag ej böja i rät vinkel på 5, 6 veckor ännu.
 Ja tålamodet blir satt på prov ibland!  Kan du vara snäll att sörja för att 
allt som bör göras på Sommarhagen blir gjort. Jag skall försöka ersätta dig för allt 
besvär.

         45



 Skriv snart utförligt. Vännen Wilhelm P.-B.
P.S. var snäll och underrätta taxeringsnämndens ordf. på Frösön (Johansson tror 
jag han hette) att min roteman här i Sthlm ej vill medge att jag har rätt att vara 
skriven på Frösön. Om Frösön medger riktigheten härav, tag då genast ut flytt-
ningsbetyg och skicka mig, före mantalsskrivningen den 15.
  W - m.

Malmskillnadsg. 41 A II   27 nov  1921

Kära Helga !
Angående krukväxterna och den elektriska uppvärmningen är det bäst att du gör 
som du finner lämpligast. Kan du ta hem aspidistrorna till Källtorp utan olägenhet, 
så är det ju det lugnaste för mig. Annars måste vi väl vädja till grannarnas välvilja 
igen.
 För den elektriska strömmens cirkulation i Sommarhagens \obebodda/ 
rum känner jag ingen oro, men det kan ju hända att jag misstar mig. Jag har emel-
lertid märkt att jag ofta har förkänningar.
 I augusti fick jag sålunda klart för mig att i vinter bör någon  bo på  Som-
marhagen; sedan du sagt nej, vände jag mig till flera andra med förfrågningar om 
lämplig person och jag funderade allvarligt på att annonsera. Det var inbrottet, 
som jag omedvetet känd på mig. När du ringde upp hit och jag inte kunde gå och 
svara genast var min första tanke den; det är Helga som ringer och det har hänt 
något på Sommarhagen. Axel Hansson kan väl hjälpa dig med blommorna, vart de 
nu skola flyttas.
 Ja, det tycks inte kunna bli den jul vi målade ut för oss i höstas. Jag blir för 
det första inte på en månad är så kry i benet att jag obekymrat kan promenera i snö 
och på is och annat vinterföre - och då är ju redan en del av nöjet med vinterbe-
söket på Frösön borta. För det andra har mitt olycksfall blivit mig en så stor extra 
utgift, att det förefaller \mig/ oförståndigt att inte söka hushålla en smula, där man 
kan hushålla, d.v.s i fråga om sina nöjen.
 Med uppvärmningsanordningen o.d. beräknade jag att mitt besök på Som-
marhagen skulle kosta mig en 1000 kronor ungefär. Jag måste låta förnuftet råda 
och \hällre/ spara ihop den summan till påsk; om jag då är frisk och kry, vore det 
lockande att vila ut där ett par veckor.
 Det gör mig ont att din jul på detta sätt inte blir sådan du hoppats. Men 
med en smula esprit d árrangement och förtänksamhet kan det kanske bli passa-
belt ändå. Det är ju synd att du måste vara bunden som din släkts sjukvakterska - 
det problemet ser krångligt ut, men kunde ju vara värre - som man säger - när man 
vill trösta, sig eller andra.
 En orsak som bidrog till mitt beslut ang. julfirandet var att Torbjörnsson 
inte kunde komma: han skall jula här nere hos släktingar på Lidingö. I sitt brev 
antyder han liksom du oväntade fallissemanger. Är det sant att Rosberg gjort kon-
kurs? Blir han hjälpt eller mister han allt han samlat? Stackars affärsmänniskor - de 
förefaller mig som barn som leka på en brygga; bäst det är ramlar någon i. - Ämnet 
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är inte roligt, men jag skulle ändå vilja veta en smula - jag såg i somras i Rs ögon 
ofta en så tydlig trötthet och oro att jag ofrivilligt tänkte på möjligheten att hans 
affärer icke voro bra. 
 Skriv snart. Helsningar !    Vännen Wilhelm P.- B.

Sthlm. Malmskillnadsg.  41A III    20 dec. 1921

Kära Helga !
 I det antagandet att min "julhelsning" på grund av sin art är välkommen 
även något före julafton tillåter jag mig att redan idag tillställa dig en postanvisning 
å 50 kronor med många välönskningar för helgen och det nya år som kommer 
och tack för det gamla som går. Dessutom ber jag att som julklapp få tillställa dig 
Dagens Nyheter så som hittills, vilket möjliggöres därigenom att jag betalar mitt 
eget exemplar här i Sthlm. Tyvärr måste jag förena mina julhelsningar med ett litet 
uppdrag i förhoppning att det ej skall vålla dig allt för stort besvär. 
Om du någon gång under de närmaste tiden kommer åt Sommarhagen till, så tag 
ut några lakan och örngott till, och sänd mig i något slags paket. Tre par lakan 
och sex örngott t.ex. Tvätten här är så fantastiskt dyr att jag föredrar att sända mitt 
smutsiga sänglinne tillbaka till Frösön för att få det tvättat där. Jag hoppas du kan 
ombesörja den saken, när jag fram på nyåret skickar dig det jag tog med mig i 
höstas.
 Mitt ben är nu ganska bra i ordning; jag kan inte göra knäfall och dylika 
koster än, men kan gå på gatan utan att halta och känner  mig i det hela fullt åter-
ställd. Men de hala backarna kring Johannes klacken skyr jag och går hällre långa 
omvägar - det är nämligen svårast att gå utför.
 Hoppas nu bara att du också blir frisk till julen. Helsa Rakel och andra släk-
tingar från Vännen  Wilhelm P. - B. 

Sthlm,  Malmskillnadsgatan  41A   1/3 1922

Kära Helga !
 Jag fick så mycket att göra igår att jag inte hann skriva som jag sade - men 
ingen tid har väl gått förlorad. Du skall ha tack för påringningen på födelsedagen - 
för övrigt voro ju nyheterna du gav mig ganska nedslående. Jag undrar om det inte 
är din förkärlek för mjölkdiet som bidragit till din sjuklighet, ty för att tåla mjölk i 
längden måste man föra ett rörligt liv i fria luften  - och inte dricka kaffe dessemel-
lan. Du känner min motvilja för regelbunden mjölkdrickning; jag får alltid reuma-
tiska känningar, när jag hållit på några dar. Endast på fjällvandringar är mjölk en 
verkligt naturlig och oskyldig näring för vuxna människor.
 Jag måste av dina meddelanden och även \av/åtskilliga tidigare iakttagelser 
draga den slutsatsen att du icke bör kunna orka sköta mitt hushåll till sommaren. 
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Eller hur? Tar jag miste, så mycket bättre. Jag ber dig emellertid säga mig upprik-
tigt och i god tid vad du tänker om saken, så att jag kan hinna skaffa mig en hus-
hållerska till 1. juni.
 Vill du hjälpa mig att få hem två famnar \björk/ved, så bleve jag dig tack-
sam. Jag antar att två räcker, då ju något finns kvar sen ifjol. Annars tre. Och ingen 
blandved, bara god björk.
 Om jag skulle företa den planerade påskresan till Sommarhagen får nu 
bero bl.a på ditt hälsotillstånd. Skulle du överhuvud orka med allt bestyret där, 
om jag kommer? Det bleve nog åtskilligt främmande och kanske någon gäst, som 
bodde där hela tiden också.
 Vill du skriva snart om allt detta, vore du snäll. Jag skall försöka ringa nå-
gon dag, i hopp att det skall höras bättre.  Helsningar från Vännen Wilhelm P. - B.

Jag träffade Bromé på Stureplan idag. Han bad om sin hälsning.
Tvätten har jag klarat här tills vidare.

Sthlm.  Malmsk.g. 41A.  4/4 1922

Kära Helga!
 Jag har nu fått klart för mig att det ej lönar sig att resa upp till Sommarha-
gen i påsk - jag har alldeles för bråttom med mina olika arbeten för att med gott 
samvete kunna offra en, eller en och en halv, vecka på denna förströelse.
 Vad sommaren angår har jag beslutat försöka få en hushållerska som vill 
stanna kvar på Sommarhagen året runt (och som jag vill behålla så länge.) Jag tän-
ker annonsera efter påsk.
 Från fru E. Jägerhorn i Amerika fick jag i förrgår ett brev på engelska. Hon 
är så ensam, sedan hon mist man och dotter att hon måste sätta sig i förbindelse 
med sina gamla bekanta i Sverige för att lätta på den tryckande isoleringskänslan. 
Stackars henne, hon tycks ha fått pröva bittra öden! Ett ögonblick för det genom 
mitt huvud att hon kanske skulle vilja ha en plats i Sverige, men på Sommarhagen 
skulle hon väl ej passa? När jag skriver kan jag ju tala om hur jag har det.
 Tråkigt att telefonerna 41A och B \numera/ tycks ha för svag ström för 
rikssamtal. Borde man ej anmäla detta fel? Vad jag senast ville säga dig var detta:
 Om du alltså inte kommer att vistas på Sommarhagen i sommar hoppas jag 
dock att du allt framgent vill utöva din övervakande verksamhet och, åtminstone 
när jag har främmande komma och hjälpa mig - naturligtvis mot skäligt vederlag.
 Jag finner det ej lönt att ringa förrän jag fått veta om telefonen blivit för-
bättrad. Hjärtliga helsningar från vännen 
    Wilhelm P.- B.
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Sthlm Malmsk.g.41 A  12/4 1922

Kära Helga!
 Ehuru jag ej hört något från dig sedan mitt senaste brev vill jag dock sända 
dig några rader med tillönskan om en god påsk.
 Samtidigt ville jag be dig om några tjänster. Kan du ringa unga Ward att 
vitmena skorstenen och nyrappa(eller tvätta?) spisen i hallen?  Hälst skulle jag vilja 
att han också återställde köksspisen i dess ursprungliga skick, genom att ta bort 
plåtröret och utplåna spåren därav.
 Jag ber dig underrätta mig hur du lyckas med detta. Ville du då även 
meddela mig om Granbom uppfyllt sitt löfte och lagt tak på det taklösa rummet 
i uthuset, så bleve jag dig tacksam. har han glömt det, vill du kanske vara snäll 
och påminna honom. Han har även lovat göra ved av alla de torra asparna från i 
fjol(d.v.s. de som i höstas ej voro nedhuggna.)  
 Har jag fått den överenskomna veden?
 Igår var Calise uppe här om helsningar hem. Jag sporde om hon ej skulle 
till Källtorp också, men hon drog på svaret - tyckte sig ej veta något. Hon har fem 
veckors semester.
 På fredag reser jag antagligen till Bergvik. Jag prenumererar fortfarande åt 
dig på  Dagens Nyheter. Men från 1. juni blir det krångligare. Då får du väl komma 
och hämta \den/ på Sommarhagen eller jag skickar den till Källtorp.
 Hoppas på snart svar. Hjärtliga helsningar från vännen   Wilhelm P.- B.

Brefkort    Fröken Helga Englund  adr. Ing L. Tirén  Gällö

Bergvik 18/4 1922
K.H. Tack för påskkortet! Du nämner dock ingenting om mitt brev, avsänt onsd. d. 
12. beräknat att komma \dig/tillhanda på skärtorsdagen. Har du fått det?
 Jag bad däri om några små tjänster, helsningar till Granbom, unge Ward etc. angå-
ende skorstenens vitlimning, innertaket i uthuset m.m. Det kan väl ej ha kommit 
bort? - Jag har varit här sedan lördags morgon. Reser Sthlm torsdag. Många hels-
ningar från Karl o Ellen och mig själv till er alla. W.
Sthlm. 23. 4. 22

Kära Helga!
 Naturligtvis måste jag tro att jag kunde  " nå dig med brev på själva (!) 
skärtorsdagen" när du ej underrättat mig om att Frösöns postdagar blivit ändrade 
och ej nämnt att du skulle resa bort under påsken. Jag hoppas du märkte min goda 
avsikt i alla fall, fast du för övrigt med din fråga ger ett briljant litet exempel på den 
ledsamma kvinnologiken.
 Du kanske \sett/ att jag annonserat efter en hushållerska. Bland de ungefär 
tio svar jag fått reflekterar jag på en fru M. Wallander som varit hos en avliden 
handl. E Gustafsson i Östersund, samt på en Fru Ida Jonsson, Tingsgatan 6, båda 
änkor, den senare med en nioårig dotter, som hon vill medtaga (begär därför ingen 
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lön). Vet du något om dessa personer ber jag dig ha vänligheten meddela mig det.
 Om du tror det tar bättre skall jag själv gärna skriva till både Granbom 
och Ward. Men jag känner ej den senares förnamn och titulering. Vill du säga mig 
dem?
  Med hjärtliga helsningar Vännen Wilhelm P. - B.

Kortbrev  till  Fröken Helga Englund,  
avsändare W. P. B. Genvalla
Sthlm  2.6. 22

Kära Helga ! Fru W. telegraferade igår att hon som idag flyttar ut till Sommar-
hagen. Vill du ringa till henne att jag fått telegrammet och kommer som sagt på 
onsdag morgon med Greta, Arnljot och sommargubben; att hon tingar mjölk och 
potatis och tar hem allt som du vet skall vara i huset. Hanssons bo väl fortfarande  
ute på Frösön.
 Helsningar !  Wilhelm P. - B.

Rådmansgatan. 8.   16/10  22

Kära Helga!
 Tack för brevet och returneringen! Den senare var endast ett meddelande 
från Länsstyrelsen att prövningsnämnden ökat Sommarhagens jordbruksvärde 
med 600 kr. De ha väl gjort något liknande med Källtorp också.
 Angående källarnycklarna kan jag tala om att jag själv tog ur dem strax före 
avfärden för att lemna dig den, men glömde den i min väst fick. Tycker du de be-
höva sändas tillbaka? En märklig nyhet: mina noter ha kommit till rätta. Jag skrev 
till Lycksele och \till/Ströms hotell, de båda nattkvarteren under bilfärden, och från 
Lycksele fick jag svar att de avsänts i augusti( då man upptäckt mitt namn på något 
blad) till Östersund. Därifrån hade de returnerats till Dagens Nyheter, och mycket 
riktigt - där låg paketet. Vaktmästaren som trodde det var nya noter till recense-
ring, hade ej brytt sig om att eftersända dem.
 Hur jag kunnat glömma dem och sedan tycka mig minnas att jag haft dem 
framme på Sommarhagen efter bilfärden är emellertid en stor gåta.
 Har nu kommit någorlunda i ordning i mitt nya hem, där jag trivs bra. 
Wennergren är ännu hos mig. Han är en ovärderlig hjälp och typen för en riktig 
gammal trotjänare som tänker på allt och vet råd för allt. Till och med matlagning 
har han nu lärt sig - enklare förstås, och jag äter ofta hemma. Om han trivs med 
detta stillsamma liv, så får han stanna. På Sommarhagen bleve det väl ännu still-
sammare, men han säger sig längta till landet och lantliga göromål. Men där skulle 
han bo utan någon lön, endast för bostad, ved och ljus och hade kanske inte så lätt 
att få det arbete han behöver för födan m.m.
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 Jag kan hälsa från Greta - var ute där igår. De må bra.
 Hildur Lagerström mötte jag på gatan för ett par dagar sen - hon kommer 
visst att spela tennis på mina timmar, då och då.
  Lev väl så länge!     Vännen   Wilhelm P. - B.

Sthlm.  Rådmansg.  8   24  okt  1922

Kära Helga!
 Tackför brevet i dag! Nyheten om det upprepade inbrottet tar verkligen 
hårt på min självbehärskning. Jag kan ej finna annat än att saken \nu/ måste anmä-
las för myndigheterna. Det måste vara möjligt att få fatt på denna pojklymmel som 
tycks bo så lämpligt till och ha så bra reda på Sommarhagen. Kan du ta reda på, 
hur saken skall utföras?
  Jag sänder härmed räkning på "omnumrering" av min apparat. Då jag ej 
begärt, utan endast motvilligt gått in på en sådan, antar jag att A-abonnenten inse 
sin betalningsskyldighet.
 Fru Skilander talade i telefon om för mig att hon av Rosbergs blivit bjuden 
på en biltur ut på Frösön; de hade då stigit ur och gått upp till Sommarhagen där 
hon lemnat "sitt kort" som hon sade. Hon är nu i Danmark och vi träffas ej förrän i 
december.
 Ledsamt med Rakel! För ett par veckor sedan hade jag besök av Ellen T. 
Hon var gränslöst nedstämd, ty du vet väl: - Maj är sedan i somras på Konrads-
berg. Möjlighet till bot finnes, men ändå - vilket skrämmande släktarv!
 Här är soligt, men vinterkallt i dag - det kan nog ej vara allvar med kylan 
ännu. Men min lilla täljstenskamin, som jag köpte när jag flyttade hit, är utmärkt - 
värmer upp rummen i en blink och kallnar mycket långsamt.
 Alltså: försök tala med länsmannen för att få veta vad som bör göras mot 
den spritgalne boven!  Helsningar 
 Wilhelm

Stockholm,     18/11  1922

 Bästa Helga !
Ditt senaste brev gjorde mig höst överraskad och förstämd; förmodligen inverka 
de bedrövliga förhållanden i vilka du lever störande på din tankeförmåga, annars 
skulle du kunna inse att ditt sätt emot mig nästan kan kallas - oförskämt.
 På grund av en mångårig vänskap och bekantskap och lämpligs praktiska 
förhållanden får jag använda Källtorps linje och där anordna växel mot en avgift 
av 10 kronor om året, som jag sänder varje jul - flerdubblade, för att uttrycka min 
tacksamhet. Du tackar också och tar emot överskottet som julklapp. Så får du en 
hyresgäst som vill ändra nummer, och för detta vill du åsamka mig en extra utgift, 
utan att ens så mycket be om ursäkt.
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 Jag har ingenting att göra med dina hyresgäster; min överenskommelse 
gäller din linje, din apparat; jag har att göra med dig. Det är du som på dina hyres-
gästers önskan och för att vara dem till behag, ändra telefonnumret. Det var också 
du som sände mig räkningen. Och du kan verkligen tillåta dig den taktlösheten att 
undra varför jag sänder den tillbaka till dig! Nog har jag sett många bevis på din 
överdrivna ekonomiska omtänksamhet. Du säger själv att du finner summan obe-
tydlig, det gör jag också - men det verkligt stötande är den nonchalanta pretention, 
varmed du utan vidare fordrar att jag skall betala för en förändring som jag ej velat 
eller önskat, ej har någon fördel ens utan tvärtom, och som jag endast gått in på för 
din skull. 
 Du tillåter dig att påminna om besväret med växeln på Källtorp. Det rågar 
måttet. Jag skall ofördröjningen gå i författningen om att få en egen linje. När jag 
insänder de 1,87 du varit skyldig att betala, skall jag samtidigt tillskriva telegrafdi-
rektionen och anhålla om nödiga upplysningar.
 Den gemensamma linjen var liksom symbolen av den gamla vänskap som 
förenat mig med dig och din familj. Men den har tydligen inget att affektionsvärde 
längre för dig, så bondsk, prosaisk och affärsnykter som du blivit med åren på det 
bondska, prosaiska och affärsnyktra Frösön. Ske som du vill. Jag kan gott reda mig 
ändå, utan några förbindelser med Källtorp.
   W. P. B

KORTBREV  Sthlm 7 sept 1923

Kära Helga!  Den något brådskande avfärden från Sommarhagen i går vållade en 
del glömska. Jag glömde särskilt en \liten/ påse med pulver, 9 veronal och några 
acetyl, antingen på bordet i mitt sovrum eller, antagligen, i plånboksfickan på den 
rock jag hade under packningsarbetet, den grågula du vet. Vill du vara snäll och ta 
reda på den \påsen/ och skicka den \som brev/. Wennergren förargar sig över att 
han glömde tennisnätet; likaså en del mat kvar, fläskpannkakor och en tillbringare 
söt mjölk som väl blir sur innan du hinner dit. Det var kanske dumt att göra mörkt 
i köket, men du kan ju låta ta bort stora luckan. Skruva i så många lampor du be-
hagar.  Helsningar    Vännen Wilhelm P.- B.  

Sthlm Rådmansg.  8    14. 9.  23

 Kära Helga !
 Hjärtligt tack för brevet och besväret med det kvarglömda! Wennergren 
tycks inte veta av att han tagit in nätet, men naturligtvis är det väl så, ty inte kan väl 
någon ha kunnat passa på att stjäla det - vem \på Frösön/ skulle för övrigt finna en 
dylik stöld värd sin risk?
 Emellertid vore jag tacksam om du vill åtaga dig uppdraget att då och då, 
när väder och före äro resonliga, titta till Sommarhagen. Jag går nu bara och gruvar 
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mig för underrättelsen att det sedvanliga inbrottet blivit begånget.
 Det är något utomordentligt trist och förstämmande i denna väntan; min 
förstämning blir så stark att den förvånar mig själv: jag känner en intensiv leda och 
avsmak för Frösön, Jämtland, hela mänskligheten. Det räcker blott några minuter, 
men upprepar sig - en dag skola kanske dessa ömkliga småskurkar, detta slödder, 
lyckas äckla mig bort från Jämtland.
 Här är nu även vackert väder, molnfri himmel och varmt, så att sommar-
gästerna på Frösön har väl inte så stor skuld i den föregående väderleken. Eller är \
det/ just när vi alla träffas på Frösön, som hela landets klimat försämras?
 Ännu en gång måste jag tala med dig om telefonen. Jag fick i förrgår en 
räkning från telegrafen i Östersund på app "flyttning av apparat och en ledning": 
14,75.
Kan du begripa vad som menas med detta?  Någon apparat har ju inte flyttats mer 
än herr N. Erikssons och den flyttningen skall väl i alla fall inte jag betala. Och 
ledningen har ju inte häller blivit flyttad, sen vi kommo sams om att allt skulle vara 
som förr. Mitt förstånd står still - men innan jag talar om detta för telegrafstatio-
nen i Ö. ville jag gärna höra din mening. Du kan ju skriva den vid tillfälle; någon 
brådska tänker jag inte göra mig. Och ännu en gång tack och helsningar från vän-
nen     Wilhelm P.- B.

Sthlm , Rådmansg.  8 22. 12  1923

 Kära Helga !
 Tack för ditt brev med de lugnande underrättelserna från Sommarhagen! 
Hoppas de kunna upprepas snart.
 Om du besöker mitt hus någon gång t.ex. under julveckorna, så kan du 
gärna ringa upp mig (17018) mellan 1/2 11 och 2 är jag i regel inne. Begär för 
övrigt personligt samtal, så blir det bara en 25-öring extra utgift för mig, ifall jag 
skulle råka vara borta.
 Här är nu efter en lång tid av slask riktigt strålande vinter med 8 á 10 
grader kallt och allt tillbehör. Jag tillbringar som vanligt julkvällen hos Einar, men 
helgdagarna är jag hemma, ty jag har, också som vanligt, mycket att göra och vid 
helgerna är jag flitigast, ogudaktigt nog.
 Samtidigt med detta avgår en postanvisning å 25 kronor, varav 10 är års-
hyra för telefonledningen och återstoden avsedd till inköp av någon liten julklapp. 
Mina recensioner, i ytterst begränsat urval, två band (ur över 3000; det var ett svårt 
göra att gallra!) hade jag också tänkt sända dig, men har nu ej för ögonblicket flera 
exemplar. Sedan skall du få dem  -n.b. om du har lust.
 Förra lördagen voro Widéns och Rosenborgs här hos mig på "musikafton". 
Grevinnan Mannerheim skulle sjunga men fick förhinder; vi roade oss bra ändå 
och jag fick ensam sörja för musiken. Supén bestod av påbredda smörgåsar (med 
nubbe) Kiel-tårta med portvinkaffe, cognac (inte konjak) cigaretter etc. Wenner-
gren passade upp vid bordet, högtidlig som en engelsk hovmästare. 
 Han hade konstrat och ville inte; han har i det längsta förklarat att han inte 

         53



kan vara så fin som det fordras när damer äro med (Vid mina små herrhippor 
tycker han däremot det är livat att passa upp, det påminner \honom/ om militärti-
den) Emellertid gick allting bra och fru Widén var riktigt imponerad.
 Lördagen därförut voro flickorna Tirén m fl. här och vi stimmade som rik-
tiga ungdomar. Calise hör jag aldrig av numera, vet ej hur hon har det eller varför 
hon försvunnit ur min synkrets.
 Jag hoppas du får min skickning på julafton, önskar dig god jul och gott 
nytt slut på det gamla året och ber dig helsa till fränder och vänner från vännen
    Wilhelm P.- B.

Bild: P.B:s betjänt Carl Johan Wenngren i köket på Sommarhagen. 
Foto: Wiktor Lundberg, Jamtlis fotosamlingar.
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Sommarhagen  25 juli 1923

 Bästa Helga !
 Jag förmodar att du har samma uppfattning av vad som i vinter förekom-
mit oss emellan; men för säkerhets skull gör jag en resumé. Ifjol sommar frågade 
du mig i telefon hur jag ställde mig till din hyresgästs krav på att få behålla sitt 
gamla nummer. Jag sporde tillbaka vad du ansåg att jag fick ta mig till ifall jag ville 
gå in på detta: om jag skulle skaffa mig egen ledning eller något annat?
 Du svarade undvikande, och jag konstaterade då att jag ej tillsvidare hade 
annat att göra än foga mig eftersom du gick in på nummerändringen. I novem-
ber mottar jag från telegrafstationen i Ö. en räkning för nummerändring. Då din 
hyresgäst tilltvingat sig denna i trots av din överenskommelse med mig, ansåg 
jag att han åtminstone borde ha så mycket vett och anständighetsbegrepp att han 
betalte denna räkning, i synnerhet som han under 9 månader av året disponerade 
även min apparats samtalsrätt, alltså dubbelt mot sin avgift. Att du utlemnat mig 
till denne herres nåd och onåd och att jag alltså skulle [stanna] i tacksamhets-skuld 
till honom för det "besvär" växeln på Källtorp vållas - det kunde jag aldrig tänka 
mig. Jag återsände därför räkningen, till dig, med anhållan att du ville ordna saken. 
I stället för att uppfylla min begäran eller åtminstone göra mig den enkla väntjäns-
ten att, reservationsvis och tills vidare, betala de krävda 1.87, skickar du genast 
tillbaka räkningen till mig jämte försmädliga och sårande kommentarer. Att jag 
blev chockerad och uppbragt över ett sådant beteende torde för en utomstående 
vara begripligt. Men på det brev vari jag utryckte min uppfattning fann du för gott 
att icke svara. Icke ett ord till förklaring att du ej menat precis som det \ditt/ brev 
verkat, eller till beklagande av något misstag eller missförstånd. Det finns  endast 
två möjliga tydningar av din tystnad och passivitet på sakens nuvarande stadium: 
antingen var ditt brevs verkan precis den du avsett eller är den dig fullkomligt 
likgiltig. Detta i sin ordning betyder \i båda fallen/ att du av någon anledning, som 
jag ej förstår eller kan ana, finner med dina intressen förenligt att bryta ett mång-
årigt vänskapligt förhållande. I detta antagande bestyrkes jag genom din åtgärd att 
genom en tredje persons förmedling (alltså ej direkt och vänskaplig) föreslå mig att 
övertaga din telefonledning Källtorp-Mariedal. Förmedlaren uttryckte sig emel-
lertid något otydligt, så att jag först vid personligt samtal i juni förstod förslagets 
innebörd.
 Dessa raders egentligs ändamål är att meddela dig, i fullt officiell form, vad 
du antagligen redan vet, att jag antagit ditt förslag. Dock naturligtvis under förut-
sättning dina ersättningsvillkor äro för mig rimliga och möjliga. Telegrafstyrelsen 
erbjuder sig att uppsätta ny ledning (på redan befintliga stolpar) för 375 kr. Jag er-
bjuder dig förslagsvis 300 kr för din ledning och anhåller att du ville meddela mig 
om detta erbjudande passar dig eller vilken summa du i annat fall gör anspråk på.
 Egentligen hade jag tänkt mig möjligheten att du velat personligen uppsöka 
mig för att ordna våra mellanhavanden, både de rent personliga och \de/ ekono-
miska. Då detta ej skett anser jag lämpligast att skriva.
Mitt brev har emellertid ett annat syfte. Dina syskon och vänner komma hit som 
vanligt den 29. Om de ej känner till vår osämja kommer det kanske att väcka oan-
genämt uppseende att du saknas. Om du ej önskar att vår "brytning" skall särskilt 
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afficheras och eklateras, föreslår jag dig alltså att pro forma antaga min inbjudan 
och fira Olofdagen som vanligt. (Naturligtvis ingen uppvaktning eller gratulatio-
ner!) Om du ej kan detta ber jag dig i alla fall snarast möjligt underrätta  mig om 
din mening angående mitt övertagande av din telefonledning.
  Med vänlig helsning  Wilhelm P.- B.

Vykort   Sthlm   10. 3. 24.      Motiv:  Stockholm Kungl. slottet m.m

K.H. Tack för ditt brev! Hoppas du kryar på dig genom kuren. Om du kan, så på-
minn Nilsson (i Fillsta) om veden som jag beställde i höstas: 2 famnar bästa björk-
ved. Skriv en rad.
    Vännen W. P.- B.

Påskkort avsänt 17.4. 24

K.H.  På samma gång som jag önskar dig god helg måste jag be att få veta hur du 
mår, om du fått mitt förra brevkort, sagt till om veden etc. Vill och kan du koka 
mig apelsinsaft så vore jag tacksam (ung. 20 v. flaskor) Hoppas din tystnad ej beror 
på ohälsa. Vännen W. P.- B. 

Kortbrev     Sthlm Rådmansg. 8.   6 . 10. 24

Kära Helga!
 Jag hoppas att du är kry och vid god vigör - hösten är åtminstone här ovan-
ligt mild och vacker. Jag har nämligen en bön till dig: att du ville gå till Sommar-
hagen och i mina skrivbordslådor, som stå framdragna, söka reda på alla porträtt 
av mig själv som finnas där. Jag behöver dem för en teaterhistorisk uppsats som 
Meissner skriver i Veckojournalen. Vill du ha besvär med att slå in dem och skicka 
mig dem?
 Jag tror de ligga alla i en låda men du kan för säkerhets skull titta i de andra 
också och i facken i vänstra hurtsen. Hjärtliga hälsningar. Wilhelm.

Sthlm  12. april 1925

Kära Helga !      Mottog nyss ditt påskbrev. Tack. Önskar allt gott igen. Glädjande 
att höra att även ni däruppe ha vackert väder. Maken till granna aprildagar ha 
jag aldrig skådat - sedan två veckor molnfri himmel, lätta ljumma vindar och full 
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sommarvärme. Jag går ut i skogen ett par timmar varje dag och är redan alldeles 
solbränd, fastän här inte finns några snöfält, inte en driva en gång. Tack för hels-
ningarna med Calise, hon besökte mig förra fredagen och såg kry och spänstig 
ut. Berättade om sitt otroligt enfaldiga (för norrmännen nedsättande) äventyr i 
Trondheim. Berättade också att W. och Ch. skulle till Nordafrika. Har de farit än? 
Helsa alla vänner du träffar - det blir nog ej många - från vännen Wilhelm P. - B.

[Det här var sista brevet som finns till Helga. Hon avled 7 /8 1928]
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