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HANS LEYGRAF - MATERIAL SOM LÄMNAS TILL KB  2020
(Förkortningen HL används genomgående för Hans Leygraf och 
GL för Grete Leygraf)

1 – 4 : HANS LEYGRAF  - ETT LIV I BILDER 

1.  FOTOALBUM SOM LÄMNAS TILL KB (USB-minnen hos familjen)

”Schloss Berg”  - i Thurgau, Schweiz där HL studerade hos Anna Hirzel Langenhan 
periodvis från 1938 till pedagogens bortgång 1951

”Hans” -  albumet som HL:s mamma Ridy gjorde till honom på 35-årsdagen 1955

       alternativt SPARAS HOS FAMILJEN 
Band I december 1944 - september 1946 hos familjen (USB-minne till KB)
Band II september 1946 - juni 1948  -  hos familjen (USB-minne till KB)
Band  III Sommaren 1948 - våren 1950 -  hos familjen, ej kopierat
Band IV Sommaren 1950 – 1952  - hos familjen, ej kopierat
Band V 1952 – 1955 - hos familjen, ej kopierat
Band VI – finns ej
Band VII sommaren 1958 i Dalmatien - och i Dellach – hos familjen, ej kopierat
Band VIII sommaren 1960 i Frankrike – och i Dellach – hos familjen, ej kopierat

          

2.  KRONOLOGISKT ORDNADE BILDER FRÅN
     KONSERTER, TURNÉER, TILLSAMMANS MED ELEVER,      
     VÄNNER,  GÄSTER, KOLLEGER OCH FAMILJ

3.  KRONOLOGISKT ORDNADE PORTRÄTT - STÖRRE BILDER

4.  FOTOBOKEN IRRSEE, en minnesbok i text och bild över åren i Hof 47/Irrsee,
med början 1969 och fram till sista sommaren, 2010
Christofer Leygraf har sammanställt den

      
     FOTOBOKEN – EN KÄRLEKSSAGA, till HL:s 90-årsdag

Foton på de båda kära, som har levt ihop i 65 år
      

       FOTOBOKEN   - BETRAKTELSE ÖVER DEN TID SOM FLYTT 
SEDAN 1970 – till HL:s  75-årsdag



5. -  9.  BREV/KORT/TELEGRAM/JULHÄLSNINGAR…..

5. Brev mellan HL och GL
Brev från HL till GL med början i december 1942 och fram till 1966. De är skrivna från 
Schloss Berg, från Darmstadt eller Hannover, ibland på tåget/flyget mellan konsertorter. (se 
också Christofer detaljerade intryck nedtecknade i mars 2020, försättsblad till breven 1945-
1965, och Dorettes sammanfattning av de första åren, 1942-1945).
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen

Brev från GL till HL, det första är från augusti 1943, då undervisningsåret i Innsbruck just ska 
börja. På mängden brev från och med deras gemensamma liv i Stockholm 1945 förstår man att 
HL är på resa många månader varje år. Sista brevet är avsänt från Sigtuna 1965, det slutar ”wie 
schade, dass Du nicht dabei sein konntest” - vilket skulle kunna vara en rubrik till många av 
breven. (se också Dorettes sammanfattning)
Ett brev lämnat till KB, övriga sparade hos familjen

6. Brev från Alois Leygraf till HL, ett brev från HL till sin mamma, Ridy
Brev från pappa Alois Leygraf  i Stockholm till HL i Schloss Berg under åren 1938-1941, det 
handlar om visum, resor, pengar, konserter, brev som dikteras och förmaningar. (se också 
Christofers nedtecknade intryck från mars 2020, försättsblad till breven)
Ett urval av breven lämnade till KB, övriga sparade hos familjen

 Ett brev från HL till sin mamma, Ridy Leygraf, sänt från München november 1941. Handlar 
om visum till Sverige, men också om konsertprogram och en detaljerad beskrivning hur en 
studievecka på högskolan kan se ut

7.  Brev från vänner och kolleger, från Schloss Berg,
samt brev till Arne Torger och Hans Pålsson
Breven  lämnade till KB om ej annat anges

Brev från Greta Erikson 1941, kort 1943 och brev 1969. HL lärde känna henne under 
studietiden i Stockholm, de reste tillsammans ner till Schloss Berg 1941, behöll kontakten 
livet ut. Brevet från augusti 1941 berättar om hennes tankar kring tiden  i Schloss Berg och
hur hon blev bemött i Stockholm efter hemkomsten.

Eva och Karl-Birger Blomdahl, brev och kort från 1951-1971, efter Karl-Birgers bortgång 
1968 skriver Eva ofta till GL. Från resor och utfärder. Ett kort från HL till Karl-Birger finns 
också med, handlar om bongos inför Kammarkonsertens uppförande i Schweiz.

Konrad Lechner (1911-1989) brev 1942/43-1951 och 1962.  Dirigent, tonsättare, 
instrumentalist….De etablerade sin vänskap i München, där Konrad Lechner var ledare för 
Bach-kören från 1939,  han blev senare rektor vid Musikskolan i Darmstadt och hämtade dit HL 
som lärare. En av de musiker som gett avgörande impulser till HL.
Första brevet är en avskrift av recensionen efter HL:s framförande av det egna Concertinot i 
München, under Kabastas ledning. Brevet slutar: Du musst wieder zu uns kommen, wir 
brauchen Dich! I  breven därefter skriver han om sina egna konserter i orterna där han bor, 
Salzburg, Bamberg, Freiburg, sina kompositioner, planerar samarbete. Önskar hjälp att skaffa 
Stravinsky- och Krenek-noter. Ber HL höra med Felix Prohaska om en tjänst som 
”Tonsatzlehrer” i Hannover
.
Wilhelm Keller (1920-2008) tonsättare, musiker, författare...brev 1946-49. Svårt sårad under 
kriget, berättar om tiden därefter, arbetet som musikkritiker, artiklar och verk han har skrivit,  
kurser han har hållit, planer på Mozarteum-filialer, jobberbjudanden, om familjen.



Ingmar Bengtsson, brev daterat 19 juni 1950, tackar för klavikordet som saknar en 
sträng….Han planerar en utlandsresa inom ramen för ”Musikutredningens specialdelegation 
för utbildningsfrågor” till Schweiz, Tyskland, London

Ingvar Lidholm, brev daterat  Stuttgart 18 november 1950 där han är i samband med en 
läroresa i Tyskland, många funderingar och resonemang kring det han har sett.

Sven-Eik Bäck, brev/kort till HL från 1945, 46, 47

Hilding Rosenberg,  brev 26 augusti 1962 från Skåne, tack för 70-årsdagshälsning 

Herbert Westrell, brev 23/7 1945 till HL i Sunnanäng med pianotekniska frågor.
Herbert Westrell var elev till Gottfrid Boon från 1935 och även med om att bilda
Gottfrid  Boon-sällskapet 1962

                    
Schloss Berg, se kuvert i fotoalbumet Schloss Berg
Brev från Anna Hirzel-Langenhan och från Lilly Gottschalk, Pina Pozzi och 
Renata Borgatti

Elisif Lundén, brev från 1951 och 1954, hon studerade också hos Anna Hirzel-Langenhan
ditlockad av HL. Skriver om de lyckliga veckorna hon tillbringade där, vad hon lärt sig, 
elevernas kvartettsång för fru Langenhan, sina engagemang i Sverige

Dagny Stern Holtsberg, brev från 1948 då hon är i Schloss Berg en längre tid, 
ditskickad (!) av HL och GL. Alla på slottet får målande beskrivningar, även undervisningen 
och hur hennes spel  har förändrats, utflykterna

Igor Ozim violinist, (1931- ) brev från 30/3 1957 och 25/12 1958 från Ljubljana,  han 
samarbetade med HL som duo under några konserter.

Brev från Ilse Meyer (1907-?) mellan 1964 och 1969: Ilse Meyer flydde från Tyskland  till 
Danmark (1933?) och bosatte sig först i Köpenhamn, därefter i Birkeröd. Pianopedagog,

 sekreterare i Danska pianopedagogförbundet, medverkade i boken Den lille klaverskole 1956. 
För HL arrangerade hon kurser och kammarmusikkonserter. Avgörande för HL:s fortsatta 
pedagogiska verksamhet var när Ilse Meyer föreslog honom till Mozarteum då de behövde en ny
lärare på Sommarakademien 1956. GL upprätthöll korrespondensen.
 
Paul Flora (1922-2009)  vän sedan München-tiden, tecknare, illustratör...bosatt i Innsbruck, 
många av hans bilder fanns i hemmet hos HL och GL redan under deras första gemensamma år. 
Breven från Paul Flora, GL upprätthöll korrespondensen, finns hos Paul Floras  familj i Salzburg
sedan maj 2020  (adress  Katharina och Thomas Seywald, Josef Kainz Str 6, A – 5026 Salzburg)

György Ligeti (1923- 2006) lånade lägenheten på Skeppargatan veckovis under 60-talet bl.a. i 
samband med att han var gästprofessor i komposition på Musikhögskolan i Stockholm. 
Breven till GL blandar praktiska spörsmål med andra funderingar

Michael Meschke, familjerna Meschke och Leygraf lär känna varandra när GL kommer till 
Sverige, Ev Meschke och GL gör paket med livsmedel som skickas till vänner i Tyskland och 
Österrike. Alla träffas ofta i Viggbyholm, där Meschkes bor. Michael Meschke reser också till 
Dellach.  GL följer Michaels konstnärliga bana med stort intresse. Breven från Michael, det 
första från 1948 det sista 1961, adresserade till GL, lämnas till honom sommaren 2020.
Vid Djurgårdsmässan 1950 uppförde Michael Meschke offentligt pjäsen Coppelia den välvilliga, som 
skrivits av Viggbyholmsskolans rektor, Sten Sternberg, med musik av Hans Leygraf.



Otmar Hammerstein  (1917-2003) HL och GL lärde känna honom i München, han tillhörde 
motståndsrörelsen och tvingades gå ”under jorden”, kontakten upprätthölls i många år därefter.  
HL bodde hos honom i Amsterdam ett flertal gånger på 50-talet i samband med konserter i 
Holland – flera av dem förmedlade av Otmar Hammerstein.
Breven från Otmar Hammerstein till HL och GL, ett 30-tal mellan åren 1947-1968, har lämnats 
till Vita Rosens arkiv 2020  (Michael Kaufmann, Weisse Rose Institut e.V. Leopoldstrasse 11, D 
– 80802 München). Hans personliga berättelse om krigsåren, om gemensamma vänner.
Kopior av 2 brev som rör engagemang lämnas till KB.

Brev från Hedy (Hedwig) Pienitzka (1885-1947, HL:s moster) till HL. 
München15/6 1941, där hon berättar att hon varit bjuden till Kabasta. 
29/7 1941,  hon har träffat Greta Erikson på hennes väg mellan Schloss Berg och Berlin, skriver 
att Kabasta är nyfiken att få  höra HL. Kanske hon har påverkat  att  München blev studieort? 
Det var Hedy som rekommenderade HL att söka sig till Anna Hirzel-Langenhan som lärare efter 
tävlingen i Wien

Ett tacksamt brev daterat 9 augusti 1946 från Lottie Wiegmann (nu Charlotte de Blois, 1927-). 
Lottie var elev till HL vid hans första lärartjänst, i Innsbruck, 1943. All annan korrespondens 
med henne, en livlig sådan, upprätthöll GL (som både var elev och assistent till HL i Innsbruck). 
Dessa brev har skickats till avsändaren, numera bosatt i USA - där hon grundade Young 
Musicians Forum - våren 2020.

Brev från Frank Mannheimer,(1896-1972) daterat 21/2 1950, de träffades i Schloss Berg,
”es tut mir leid, dass die Arbeit mit Frau Langenhan so plötzlich zu Ende gegangen ist”
Han tackar för den skandinaviska pianomusik, som HL skickat till honom

Brev från Carmen Piazzini, (1939-) elev från Darmstadt-tiden, och hennes man Jost Schindel.
De möttes regelbundet, i Darmstadt, St Aygylf och tidigare även i Stockholm.

Ett brev från Ewa Engström elev på Edsberg från 1958 och därefter i Darmstadt och 
Hannover

Brev från HL till Arne Torger, elev redan i Sigtuna under 60-talet, därefter i Hannover med 
konsertexamen 1972. Brev/kort från 60-talet till 2009

 Brev från  HL till Hans Pålsson, elev i Hannover från 1968 med konsertexamen 1972. 
Brev/kort från 1966 – 2009

Lämnat till KB oktober 2020



8.  Brev från agenturer, konsertarrangörer …
några kontrakt från 40 – 60-talen

     Lämnade till KB om ej annat anges

Konsertbolaget, som var den första agenturen i Sverige att representera HL, brev från 1941,  
1951, 1960 till GL (!) och 1963

Henrik F Lodding, senare Svensk konsertdirektion, som övertog representationen efter 
Konsertbolaget,  brev från 1960

Joachim Wyss representerade HL framförallt i Schweiz under många år, några brev från 
1950/51 och 1959 

Westdeutsche Konzertdirektion,  Gustaf Fineman, var agent till HL i Tyskland några 
år på 40-50-talen,  kontakten förmedlades av Konsertbolaget i Stockholm

Nordwestdeutsche Musik-Akademie, Detmold: Brev 1948 till HL med erbjudandet att överta 
”eine Meisterklasse für Klavier bis zu 15 Schülern”

Institut Suédois, Paris, brev från Bertil Carlberg 1951 som svar på HL:s fråga om ett franskt 
stipendium

Johannes Norrby (1904-1994), då chef för Stockholms konsertförening, brev från HL den 
18 juni 1945 om ett eventuellt konstnärsutbyte mellan Schweiz och Sverige för att underlätta 
engagemang i Schweiz

Brev från Ellen Seitz 1952, hustru till violinisten Gerhard Seitz som HL turnerade med 
på 50-talet. Handlar om utsändning i Bayriska radion av HL:s inspelning av Haydn och 
Schubert, samt om kommande planerade samarbeten med Gerhard Seitz.

Brev från Hans Lauda, nära vän till GL:s familj, 1951 om möjligheten att knyta kontakt med 
Herr von Karajan genom att HL spelar upp Bartoks 3dje pianokonsert för honom

Telegram 29/1 1959 med inbjudan från Festspelen i Salzburg att medverka med 
Mozart KV 459 vid en matiné den 9 augusti

Brev från Issay Dobrowen, 1951, i samband med HL:s konsert i Milano. De samarbetade 
senare i Göteborg, Chopin och Stenhammar stod då på programmet

Kontrakt med Nordiska musikförlaget 12 oktober 1945 på  HL:s Två inventioner
för piano

Kontrakt med Beyerischer Rundfunk  avseende inspelning av 
Nielsen: 3 Klavierstücke op 59, Gunnar de Frumerie: Chaconne och 
Hilding Rosenberg: Improvisationer  -  den 10 augusti 1951

 Brev från Joen Lagerberg av 11/9 1947, envoyé i Haag, positiv till att förse HL med 
introduktionsbrev till musikpersonligheter i Rom

Brev från Ruth Pallinder innehållande planeringen av en kurs i Göteborg hösten 1951

Lämnat till KB oktober 2020



9.  Fler brev, kort, telegram, efter-konserter-tack….
Lämnade till KB om ej annat anges

Kurt Atterberg, då Kungl Akademiens sekreterare, lovordar i brev av den 14/9 1945 HL, 
hänvisar till  stipendieutmärkelser och att HL vid  ”Konsertföreningens konserter tillvunnit sig 
samfällt erkännande från Stockholms musikkritiker.  Herr Leygraf bör beredas det största 
möjligaste tillmötesgående då han nu genom erbjudanden om konsertframträdanden ….”

Avskrift från Ecklesiastikdepartementet om konstnärsbelöning 1 juli – 31 december 1965

Tack från Anders de Wahl till ”Unge Maestro” för ”underbar Brahms-tolkning” 29/9 1951

Tack-brev från Clara Haskil, HL och GL skickade blommor till henne i samband med 
konsert i Stockholm januari 1955. Clara Haskil studerade också i Schloss Berg.

Tack för blommor av Edwin Fischer mars 1954 i samband med konsert i Stockholm

Lars Edlund, kort daterat Tranås 30/6 1947: Mozart A-dur, ”underbar upplevelse du 
skänkte mig, tack för vad du ger som musiker och för din syn på musik i allmänhet”

Brev från Paul Badura-Skoda till GL april 1953, tack för att han och hans fru fick bo i 
lägenheten på Hauptvägen och lite lovord

”Schneebi”  Albert Schneeberger skriver till GL om HL:s ”grossartiges Konzert” i Bern 
21/2 1957

Brev från Michael Gielen till GL i samband med att han lånade lägenheten på Skeppargatan 
1965 inför uruppförandet av Blomdahl/Lindegrens Herr von Hancken

Brev från Michael Zwetkoff december 1945, han tillhörde gruppen kring Konrad Lechner under
kriget, aktiv motståndsman liksom hans bror Peter, som var elev hos HL i Innsbruck (kopia, 
originalet har lämnats till Vita Rosens arkiv 2020  -  Michael Kaufmann, Weisse Rose 
Institut e.V. Leopoldstrasse 11, D – 80802 München)

Kopia av brev från matematikern och fysikern Arnold Sommerfeld (1868-1951) daterat 26 
oktober 1946, originalet finns hos Christofer Leygraf (se också i Christofers resumé över HL:s 
brev till GL). Han tackar bland annat för paketet med livsmedel som han har fått motta via 
Schweizer Arbeiterhilfe. De första åren i Sverige skickade GL, tillsammans med Ev och Kurt 
Meschke, Viggbyholmsskolan, många paket till olika familjer i Tyskland och Österrike

Erich Kloss, 2 brev, 1947 och 1950
Han var pianist, utbildad hos Anna Hirzel-Langenhan, och dirigent med många uppdrag 
under andra världskriget, vilket medförde svårigheter efter 1945. I  brevet  från 1947 tackar 
han för matpaketet, berättar om Kabastas och hans frus öde, ber om HL:s hjälp i 
”Spruchkammer”.
I brevet från 1950 beskriver Erich Kloss sin svåra arbetssituation, han får bara dirigera 
underhållningsmusik och inga symfonier, HL:s förslag om Selim Palmgrens pianokonsert 
kunde därför inte genomföras. Berättar om familjen

Toni Grad, brev daterat 1947, rektor för Musikskolan i Innsbruck under det året, 1943, då 
HL var lärare där. Han beskriver situationen då och nu. Ber om ett ”politisches 
Entlastungszeugnis”

Lämnat till KB oktober 2020



10.  MAPP med diverse material: (eventuella dubletter)

Bild på HL:s första lärarinna Margit Starck,
1938 - Prospekt från tävlingen i Wien, samt svensk tidningsnotis
1938 – Recension av Dag Wirén efter en konsert i Stockholm,  14 oktober 1939
1938 – Program från Kungl Musikkonservatorium maj 1938, offentlig uppvisning

HL spelar sin egen sonata e-moll (lärare H.M. Melcher)
1943 –  Reklamblad för pianoafton i Bayer. Hof 17 april 1943

Program  från symfonikonsert i Gävle Teater 19 december 1943
1945 – På sommaren direktsänds Mozarts alla sonater, här annonsering av program II

Annons till pianoafton i Konserthuset, lilla salen 25 januari 1945
1947 – Program för Konsertföreningen på Skansen 2 – 8 augusti 1947

HL spelar Mozart Nr 23 den 6/8
1949 – Recension efter Mozart/Beethoven-afton i Zürich 28 november 1948
1949 – Recension från konsert i Rotterdam, Mozart med dirigenten Lavard Friisholm
1949 – Program från Mozart-afton i Bern 13 oktober 1949 (baksidan brev till GL)
1949 – Program från pianoafton i Basel 2 november 1949
1949 – Program från Mozart-afton i Zürich 9 december 1949
1951 – Program för pianoafton i Wolfsberg 11 april 1951
1953(?) – Recension från Kärntner Musikverein, dirigent Josef Heidegger, Beethoven nr 4
1961 – Martin Gallings program vid en pianoafton i Darmstadt 29/9 1961 (elev till HL)
1967 – Artikel i Röster i Radio inför TV-sändningen av Beethoven op 110 18 maj 1967
1970 – Recension av Runar Mangs efter Mozartkonsert med Silvio Varviso i Stockholm 
1971 – Program för Luiz Medalha’s pianoafton 10/12 1971 inför konsertexamen i Hannover
1980 – Program/recensioner i samband med Intim musik i Grünewaldsalen 29 mars 1980
1984 – Artikel i Irrseer Nachrichten om HL i samband med att han erhöll ”Ehrenzeichen für

Wissenschaft und Kunst 1. Klasse” 16 juni 1984. 
I samma tidning ett läsarbrev från en konsertbesökare efter en konsert i Hof/Irrsee i 
november 1984

1985 – Haus-Hof-Konzert i Hof/Irrsee den 17 juni 1985 (dublett?)
1986 – Recension av Schubert-konsert i Grünewaldsalen i Sv Dagbladet februari 1986 
1988 – Program för pianoafton på Nationalmuseet 5 juli 1988
1988 – Program för Verleihung der Ehrenmitgliedschaft Mozarteum 9 december 1988
1989  - Recension och bildcollage efter konsert på Gerlesborgsskolan 3 juli 1989
2000 -  Födelsedagsartikel i Svenska Dagbladet den 4/9  inför 80-årsdagen 
2008 -  April, artikel om Jan Jiracek von Arnim
2012 -  Mars, artikel om Igor Levit
2020 – September, artikel i OÖ Nachrichten i samband med HL:s 100-årsdag

11. AFFISCHER  samt foto av målning

1961 – Affisch för Nationalmusei sommarnattskonserter 1961
1961 – Ledamot av Kungliga musikaliska akademien, utfärdat brev16 november 1961
1963 – Affisch från pianoafton i Prag 15/12 1963
1963 – Affisch från orkesterkonsert i Nacka Aula 20/10 1968
1973(?) - Pianoafton i Tärnsjö 10 februari 1973
1975 – Affisch från Ryssland-turné med Leygraf-kvartetten 2 februari 1975
1982 - Affisch “För Simrishamns flygel 9 juli 1982”
1983 – Affisch från pianoafton i Bergen 22 februari 1983
1989 – Affisch från pianoafton i Soeul 10 april 1989
2 affischunderlag inför konserter (med och utan skägg)
1992 - Affisch från konsert i Asker 2 december 1992
1997 – Affisch inför invigningen av ny flygel i  Wiesbaden, pianoafton 7 december 1997
2004 – Affisch inför pianokurs i Hannover 6 – 8 februari 2004
Foto av Helmut Mühles målning av HL 2013/2014 

Lämnat till KB oktober 2020



HANS LEYGRAF  - ETT LIV I BILDER

1.  FOTOALBUM SOM LÄMNAS TILL KB (USB-minnen hos familjen)
     alternativt SPARAS HOS FAMILJEN (2  album som USB-minnen till KB)

2.  KRONOLOGISKT ORDNADE BILDER FRÅN
     KONSERTER, TURNÉER, TILLSAMMANS MED ELEVER,      
     VÄNNER,  GÄSTER, KOLLEGER OCH FAMILJ

3.  KRONOLOGISKT ORDNADE PORTRÄTT -
STÖRRE BILDER

4.  FOTOBOKEN IRRSEE, en minnesbok i text och bild över åren i Hof 47/Irrsee,
med början 1969 och fram till sista sommaren, 2010
Christofer Leygraf har sammanställt den

     FOTOBOKEN – EN KÄRLEKSSAGA, till HL:s 90-årsdag
Foton på de båda kära, som har levt ihop i 65 år

     FOTOBOKEN – BETRAKTELSE ÖVER DEN TID SOM FLYTT
SEDAN 1970 - till HL:S 75-årsdag

* * * * * * * *

1.  FOTOALBUM SOM LÄMNAS TILL KB alternativt
SPARAS HOS FAMILJEN – mest familjebilder

Band I december 1944 - september 1946      Albumet kvar hos familjen -
        USB-minne lämnat till KB

Giftermålet i Radenthein, Österrike 10 december 1944
Avsked av GL:s mamma i februari 1945 då GL påbörjar den dramatiska resan till Sverige
HL reste redan i december 1944, GL väntade på visum
Foto på HL i föräldrarnas lägenhet på Åsögatan, framför porträttet målat av Edgar Wallin 
(finns på Klaverens hus, Lövstabruk sedan januari 2016)
HL militärtjänstgöring 10/4 - 10/10 1945
Cykeltur till Drottningholm, Strängnäs
Flytt till egen lägenhet, murbruket har knappt torkat  (de har hittills bott hos HL:s föräldrar på 
Åsögatan). Bråviksvägen 17, ett piano får plats, första möblerna köps in som sedan finns med 
vid alla flyttar framöver, även till Österrike 1972
7 juni 1945 omkommer GL:s  pappa i följderna av en cykelolycka, det tar många veckor innan
informationen når fram.
Utflykt till Vadstena, Örberga, Nässja, Herrestad
18/7 - 2/8 tillbringar HL och GL (HL med avbrott)  i Hjortnäs, Dalarna. 
Familjen Rosenberg, Hilding och Vera med barnen Margita och Ann-Sofie bjuder in dem till 
sitt sommarhus, där finns också Veras mamma Annsofi Josephson



Lise Meitner, som emigrerade från Berlin till Sverige, var också i Dalarna denna sommar, GL 
träffade henne
Cyklar till Mora
Denna sommar gjorde HL direktsändningar av Mozarts samtliga sonater i Sveriges Radio
Cykelturer bland annat till Uppsala, Vaksala, Ärentuna  i september
Besöker Ingmar Bengtsson, som tar en fin bild på GL och HL i januari 1946
Christofer föds den 16 februari
Besök i Sigtuna under påsken
Hos familjen Meschke i Viggbyholm i juni, Kurt och Evelina (Ev), Michael, Christian ( Hasli),
Moni och Esther (Maria) 
Första utlandsresan med barn, 22 juni - 24 september,  tåg via Danmark, Holland, Belgien till 
Paris! Och sedan via Zürich till Schloss Berg i Schweiz och Anna Hirzel Langenhan för 
undervisning. Därifrån med lånad bil, fylld med livsmedel under barnets kudde, till 
Radenthein via Innsbruck och ett återseende med Oma (GL:s mamma) och syster Elisabeth 
(Deite), sista gången i GL:s barndomshem i Radenthein. Åter till Schloss Berg, en fin bildsvit 
med Lilly Gottschalk och Christofer

Band II september 1946 - juni 1948               Albumet kvar hos familjen/
                                                                          USB-minne lämnat till KB

Börjar i Schloss Berg 1946 , många Christofer-bilder (Christofer föds 16/2 1946)
Första flygresan med barnet, till Amsterdam. 
Första julen för Christofer tillbringas på Bråviksvägen.
1947, farföräldrarna träffar ofta sitt barnbarn, pappas kusin Gertrud Fischer hälsar på.
Möte med Tim Génetay, son till Britta och Claude, som bor på Djurgården, barnen är ungefär 
lika gamla. Skansen-besök.
Augusti besök  hos Meschkes i Viggbyholm, Esther (Maria) är i samma ålder som Christofer, 
en fin bildsvit med de båda unga. Tre generationer Leygraf träffas där, liksom Regine Renner, 
vän sedan München-åren, som bor i Stockholm hos HL och GL en längre tid.
Michael Meschke ägnar sig gärna åt de små.
Regine introducerar flöjten för Christofer (HL skrev sin flöjtsonat till henne). 
Christofer stannar med Regine medan föräldrarna reser ner till Schweiz: Bern, Thun, 
Innsbruck (träffar Paul Flora, kallad Igel, vän sedan Münchentiden), Radenthein en sista gång,
sedan Dellach am Millstättersee dit GL:s mamma så småningom flyttar. Bilder med GL:s 
brorsdotter Bärbel.
Årsskiftet 1947/48 på Bråviksvägen. 26 mars 1948 flyttar den lilla familjen till 
Gimmerstavägen i Älvsjö, en lite större lägenhet där också den  första  flygeln står.
Under våren utflykt till Drottningholm, och till familjen Meschke i Viggbyholm.
Simone och pianisten Albert Schneebergers (Schneebi kallad, som också studerade i Schloss 
Berg för Anna Hirzel Langenhan) föder sin dotter Bianca i Stockholm.
25 juni 1948 reser GL och HL  till Schloss Berg via St Georgen där de hälsar på familjen 
Winter och Innsbruck där Paul Flora besöks. 

Band  III Sommaren 1948 - våren 1950 Albumet kvar hos familjen, mest familjebilder

I Millstätter Hof, Millstatt, här bor GL:s mamma (kallad Oma), GL:s syster Elisabeth (Deite) 
med sonen Michel (född 30 juli 1948) och familjen Leygraf medan Oma’s hus i Dellach 
byggs. Oma bodde, medan hennes man levde och arbetade på Magnesithwerken, i Radenthein
Bilder från den vackra Kreuzgang i Millstatt, från stranden och med Oma och den nyfödde 
Michel, GL:s systerson,  från Salzburg och från St Wolfgang. 
I augusti på festspelsevenemang. I november 1948 Oma’s flytt till huset i Dellach.
Julen tillbringar familjen Leygraf hemma på Gimmerstavägen, Älvsjö 
Konsert i Waldemarsudde våren 1949, middag med kungligheter (prinsessan Sibylla,



prinsessan Ingeborg)
April 1949 i Hamburg, konsert med Hans Schmidt Isserstedt, besöker familjen Renner (Regine
Renner, som HL och GL känner sedan München-studierna,  kallades  Pudel av vännerna). 
Lotti Wiegmann träffar de också, elev hos HL i Innsbruck.
Pingst 1949 till  Drottningholm, Otmar Hammerstein på besök (också en vän från Münchenåren, 
aktiv antinazist som tvingades gå under jorden,  utbildade sig senare till  psykiatriker).
På Grensholm i Östergötland hos familjen Mannerheim. Några ur Måndagsgruppen träffas, 
Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Göte Carlid, Sven-Eric Johanson, Ingvar Wieslander, 
HL, de komponerar och spelar fotboll...
6 juni Stenhammarkonsert på Skansen. 
25 juli tågresa söderut, via Köpenhamn till St Georgen, Schwarzwald, träffar Familien Winter 
och familjen Furtwängler (vänner sedan München-tiden) i Triberg. Sedan till Schloss Berg, där
finns nu bland annat Casanova, Steffen Borke.
Till Dellach, GL:s brorsdotter Bärbel är där, Simone Schneeberger, Michael Meschke.
GL och HL ser Goethes Clavigo, Orffs Antigone och Hoffmannthals Jedermann vid festspelen 
i Salzburg augusti 1949.
GL och hennes syster Deite föder sina döttrar med 13 dagars mellanrum i september 1949 i 
Spittal an der Drau (Dr Samonik). Oma mycket viktig, som vanligt, tar hand om Michel, 
Christofer...
Julen 1949 i Stockholm, under våren 1950 fotograferas barnen flitigt....

Band  IV  Sommaren 1950 – sommaren 1952  Albumet kvar hos familjen, mest familjebilder

På väg söderut, färjan i Danmark maj 1950 med HL och GL, HL:s mamma, Christofer och Dorette. 
Träffar Puck och Svante Bäck på vägen, Schneebi, Lechners, Hammerstein  och sen till Dellach. 
Hösten, Skansenbilder och vinterbilder med de små. 
Åter i Dellach mars-september 1951, mest barnbilder, Hammerstein, Schneebi och hans Simone på 
besök. 
Sista vintern i Älvsjö, mars 1952 flytt till Hauptvägen, 2 flyglar!  Maj resa söderut, i Basel träff 
med Simone och hennes dotter Bianca. Stannar i Dellach till september,  Karl-Birger och Eva 
Blomdahl bor i Pesenthein några veckor, inte långt från Dellach, fiske är en favoritsysselsättning. 

Band  V  Sommaren 1952 – sommaren 1955    Albumet kvar hos familjen, mest familjebilder

Fortsättning på vistelsen i Dellach, interiörbilder från Omas hus, barnen kvar där medan HL 
och GL gör en cykeltur i Tessin, lek med kusinerna, besök i Salzburg och oj, plötsligt en 
skäggig pappa, hemresa inför Christofers skolstart i Hökarängen.  Stockholmsbilder, bland 
annat från Bergsgatan 14 där GL lånade en flygel för att undervisa, interiör Hauptvägen.  
Våren 1953, hos Stockholm-Oma på Tjustgatan, Drottningholm, från 1 juni i Dellach där 
yngsta barnbarnet till Oma  nu är född. Barnen lämnas hos mormor medan HL och GL är på 
Sardinien. Trevliga kusinbilder, sim-båttur över sjön med Knut Wiggen och Michael Meschke,
som är på besök i Dellach.
Hösten med Knut Wiggen i Fagersjö, med Blomdahls ”på gatan” efter en repetition av ”I 
speglarnas sal”. Så kommer Dellach-Oma överraskande till Stockholm (HL visste!), stannar 
från oktober till februari 1954! Många trevliga foton med Oma, tidningsfotograf tar 
familjebilder från arbetsrummet, med Michael Meschkes gamla fina bil till Drottningholm vid 
påsk. Åter till Dellach, nu följer Inger Komstadius med. Barnen stannar hos Oma medan 
föräldrarna reser till franska Schweiz och Tessin.
1955, snörik vinter i Stockholm,  till påsken första färden med egen bil, till Gripsholm, till 
sommaren åter i Dellach. Många barnbilder

Band VI – finns ej



Band VII sommaren 1958 i Dalmatien och i Dellach    Albumet kvar hos familjen, mest familjebilder

Hela familjen reser för första gången på ledighet tillsammans, från Dellach via Ljubljana till Rijeka och 
vidare till Dubrovnik, bor hos Ivanka Jankovic i Lapad.  Därifrån tillbaka till Dellach

Band VIII sommaren 1960 i Frankrike – och i Dellach   Albumet kvar hos familjen, mest sevärdheter

Familjen gör en lång bilresa som startar i Frankfurt, stannar 10 dagar i St Jean de Luz och  åker därifrån 
på omvägar till Dellach.

Albumet “Hans” (1920-1954) som mamma                  Albumet lämnat till KB/
  Ridy (Maria) Leygraf gav honom 1955                     USB-minne kvar hos familjen

1920 HL föddes hemma på Borgmästargatan 16, 2dra våningen i Stockholm den 7/9 1920
    Fina barnbilder, med och utan föräldrar - och vilken vacker barnvagn!
1923 och 1924 Besök i Lappland, där HL:s morbror Willy Pienizcka arbetar, han har sin familj
     i Koskuskulle
1924 och 1925 Sommar på Dalarö och i Mörby, tillsammans med mormor Pienizcka 
1926 Första bilden vid pianot
1927 Skolan börjar, Maria förberedande Elementar på Södermalm i Stockholm
1928 Julgransplundring, här finns skolkamrater och grannar, Stig Olin, Sten Konow, Arne    
      Holmgren, Jan-Erik Frykberg, Maj-Britt Svensson...
1929 Semester på Dalarö
1929/30 3dje klass på Maria Elementarskola, frökens namn Elsa Nihlström                   
1930 Solist i Mozarts A-durkonsert med Konsertföreningens orkester i Stockholm
1930 Julgransplundring igen, nu med Åke Nettelblad, Gustaf Fröding, Sten Konow, Bengt    
     Hulting, Jan-Erik Frykberg, Arne Holmgren
1931 Sommar på Fagerudd (pensionat utanför Enköping), besök av familjen från Koskuskulle 
    (morbror Willi och hans fru Hanna samt dottern Hanne-Lise)
1932 Elev på Katarina realskola
    Sommar på Fagerudd
1933 Sommar på Fagerudd med J Clark, Ulf Brangfelt, Gary Bark
    Födelsedagsfest med vänner och grannar, Arne Holmgren, Lars och Gunnar Eriksson, Greta
    Boman, Maj-Britt Westerlund, Ingrid Eriksson...
    Solodebutkonsert i Grünewaldsalen 23 april 1933
1933/34 Klassen i Katarina Realskola, lärare magister Sommar
1934 Konfirmation i Sofia kyrka i maj
1935 Första Norrlandsturnén 
1936 Tävlingen i Wien i maj, cykelutflykt med vänner
1937 och 1938 Sommar i Fagerudd
     Realexamen
1939 HL:s föräldrar firar silverbröllop, bland gästerna finns  Gottfrid Boon och 
     hans hustru Anna
1939/40 Två bilder med alla elever och lärare,  c:a 100, på Musikaliska akademien, en där de 
     är maskeradklädda (Josef Grünfarb och Sixten Ehrling gömmer sig i mängden)
1941 Resa tillsammans med Greta Erikson till Anna Hirzel Langenhan i Schweiz, (se också
     separat album)
1942 HL:s eget Concertino uppförs i München och Mannheim, dirigent Oswald Kabasta
1943 Pianoafton i München
1944 Pianolärare i Innsbruck
1945 Svea Livgarde 11 kompaniet maj 1945, GL kommer äntligen till Sverige
1946 Sonen Christofer föds
      Köpenhamn, foto på Lilla Kammarorkestern taget av Josef Grünfarb. På bilden syns 
      Ernst Källberg, Carl Achatz, Sven Karpe, Karl-Birger Blomdahl, Tore Rönnebäck, 
      Ingmar Bengtsson, Claude Génetay, HL, Nils Tidstrand, Ingvar Eidin, Hans Nordmark,  



      Erik Degardh, Holger Hansson, Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm, Sixten Strömvall, 
      Rune Kårvall, Tage Lundgren, Torleif Lännerholm
1947 Bor i familjen Meschkes hus i Viggbyholm, med är HL:s föräldrar och Regine Degkwitz 
      (född Renner)
1948 I samband med konsert i Malmö 26/1
     Juli och augusti hos Anna Hirzel-Langenhan i Schloss Berg
1949 Stenhammar-konsert på Skansen 6 juni
     Konsert på Liseberg 15 juni
     Dottern Dorette (Marie Dorothée)  föds
1951 Milano juli
     Foton från Gimmerstavägen 15
     Grensholm med Karl-Birger Blomdahl, Sven-Erik Bäck, Sven-Eric Johansson, Göte Carlid 
      och Ingvar Wieslander
1952 Mozartsonater sänds i radio, foton från Röster i Radio. 
     Dottern Dorette kritisk åhörare, nu i lägenhet på Hauptvägen 82 i Hökarängen där familjen 
     bor mellan 1952 och 1962
1953 Musikveckan i Braunwald
1954 Farmor 60 år, sommarveckor i Dellach, julen i Hökarängen 

På slutet ligger lösa fotosidor från tiden i München (från 1942) och Innsbruck 1943-44, där HL 
fick en lärartjänst och GL var hans assistent.
1942 HL:s soloafton i Bayrischer Hof, München
Bilder på vännerna Konrad Lechner (med fru Irmgard och son Florian), Regine Renner (gift 
Degkwitz), Paul Flora, Hildegard Brücher

Albumet Schoss Berg - där HL periodvis studerade hos Anna Hirzel-Langenhan,
   från 1938 till pedagogens bortgång 1951                 Albumet lämnat till KB - 

  USB-minne kvar hos familjen

HL for till Schloss Berg i Thurgau flera veckor åren 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 
Under de fortsatta åren reste han dit och spelade upp program

Foton på ”slottet” och kringliggande byggnader.
Sid 2, foto på Anna Hirzel-Langenhan – på baksidan har GL skrivit att Gunnar Kempe gjorde
     de finaste bilderna, det här är från 1947/48
1938 Kring flygeln och Anna Hirzel-Langenhan står Fulvia Cimadori, Beth Tregaskis, 
      Livio Luzatti, Steffan Borke, Lore Leusch, HL, Daphne Salati,  Nella Salati, Bianca Höppli,   
      Anna (Nella) Kölliker, Herbert Maurer
1941 Foton med bland andra Greta Erikson, Maria-Pia Bolzano, Lilly Gottschalk, Elisabeth
      Montago, Fulvia Cimadori,HL - runt Anna Hirzel-Langenhan
       Försök till hjälp i trädgården
1946 Renata Borgatti, Greta Erikson, Guy d’Orly
1947 Pina Pozzi, Nadja Casanova, Albert Schneeberger
        Margaret Knittel-Furtwängler med dottern Konstanze
1948 Anna Hirzel-Langenhan med HL på terrassen, 
1949 Brev från Anna Hirzel-Langenhan till GL julen 1949, bland annat om att HL inte borde ha så  
      ansträngande turnéer...

  Andra bilder är med André Casanova, Greta Erikson, Okky (Oskar Yerburgh), Camilla Karpe,    
  Carla Badaracco, Ina Hutchinson, Guy d’Oyley, Käbi Laretei, Elisif Lundén, Francis Travis,
  Harald Behringer, Linde Amann, Co Baumann, Albert och Simone Schneeberger (Schneebi)
 1951 Renata Borgatti, Ie Tesch Huddén, Elisif Lundén, Co Baumann,  
  
  Längst bak finns 3 kuvert.
  



Kuvert 1: HL:s nothäfte, med fingerövningar kanske
  Serenade auf Schloss Berg, manus till en radiosändning av konsert med olika medverkanden

från ”slottet” - inget datum
  Underlag till Charader…. Där flera av pianoeleverna deltog i olika roller – inget datum dock
  Två ej avsända introduktionsbrev från Renata Borgatti, ett till Maestro Vittorio Gui
  1952, program för Bach-konsert med Renata Borgatti i Schloss Berg1 juni 1952, kommenterat av

många av invånarna
  1953: Abschieds-Konzert Schloss Berg maj 1953,  program för de 3 datumen, medverkande 

Renata Borgatti, Aida Stucki, Pina Pozzi, HL

 Kuvert 2:  Brev från Anna Hirzel-Langenhan, börjar med ett telegram inför konsert i Stockholm
25 september 1940 då HL bland annat spelar sitt egen Concertino.  I breven ger hon 
kommentarer till sändningar med honom hon har hört, berättar om Schloss Berg, ger 
goda mänskliga och musikaliska råd, sista brevet från december 1949
Dessutom en kopia av ett brev från Anna H-L till Steffen von Borke daterat 24/10 1940

Kuvert 2: Brev från Lilly Gottschalk, en av Anna Hirzel-Langenhans äldsta elever som gav upp allt 
annat för att vara sin lärares högra hand i Schloss Berg. Breven handlar om livet på Schloss 
Berg, människorna som för tillfället bor där och alla praktiska problem hon ställs inför, men
framförallt om de starka banden till den forna lärarinnan. Brev 1946 – 1955

Brev från Renata Borgatti, som avbröt en karriär för att fortsätta sin utbildning hos Anna
Hirzel-Langenhan. Hon hoppades kunna fortsätta verksamheten på Schloss Berg efter 
Hirzel-Langenhan’s död, men det gick inte att förverkliga. Brev 1951 och 1952

Brev från Pina Pozzi, också elev till Anna Hirzel-Langenhan som tillbringar långa tider på
Schloss Berg. Brev till GL 1946 och 1948, handlar bland annat om HL:s violinsonat, som
hon eventuellt har hittat en violinist till

 
  
  2.     KRONOLOGISKT ORDNADE BILDER FRÅN KONSERTER,
     TURNÉER, TILLSAMMANS MED ELEVER, VÄNNER, GÄSTER,
     KOLLEGER OCH FAMILJ

1920-tal Vid pianot 1926, 1928 och 1929 (lagt i mappen med större bilder)
1936 Pianisttävlingen i Wien, mor och son syns bland andra deltagare i Schloss 

Schönbrunn
Åkte ut ur tävlingen tidigt. Yakov Flier får 1:a, Emil Gilels 2dra pris

        augusti Gottfrid Boons 50-årsdag. På bilden finns, förutom hustrun Anna, även brodern Eric, 
präst, eleverna Brita Segerdahl och HL liksom Britas mamma Hervor Segerdahl och 
HL:s  föräldrar

1941-44 Åren i Tyskland/München och Österrike/Innsbruck. Foto av Bachkören, som gode 
vännen  och impulsgivaren Konrad Lechner ledde 1939-44 och GL medverkade i, 
ibland dirigerade HL.
Foto (1941 eller 1942) syskonen Wolfgang och Ute Jäger (Ute Jäger, senare gift Starke, var 
en kort tid elev hos HL), som tillhörde vänkretsen och också kretsen kring “Vita rosen”
Oswald Kabasta och HL efter konsert med Münchner Philharmoniker 1943
Konrad Lechner, Willi Keller, Katja Engel och HL i Salzburg 1942 eller 43, kanske i 
samband med en konsert med Bachkören (Münchner Bachverein)
I kuvertet ligger en kort biografi över Konrad Lechner och Marcus Boldemanns intervju 
i DN med HL (mars 2000) över hans tid i München
Foto av lärare i München, prof. Gottfried Rüdinger, prof. Ernst Riemann.



Även ett foto av Regine Renner (gift Degkwitz) flöjtstudent i München, 
HL dedicerade en Sonatin till henne, vänskapen varade hela livet

1945 september 25-årsdagen firas hemma hos HL:s föräldrar. Här finns GL,  som kommit till 
Sverige  under våren. Där finns också morbror Willi med fru och dotter. 
Och HL:s lärare Gottfrid Boon med hustru Anna. 

1949     mars Tillsammans med dirigenten Eduard Flipse efter konsert med Rotterdams 
Filharmoniska orkester, Beethoven nr 3, i Stockholm, Göteborg....
Konstens vecka i Stockholm, 7/3 1949, GL med prinsessan Sibylla efter konserten

              juni Pianoafton  i Liseberg

1950/51/52 Kurser i Stockholm i egen regi, mer material finns på KB

1951      april Blomdahls i Dellach, Eva och Karl-Birger på besök, på bilden Karl-Birger, HL, GL, 
Christofer och Dorette

1952 Intern konsert på Musikhögskolan i  Detmold. HL bor hos tonsättaren Wilhelm 
(Willi) Keller, vän sedan München-tiden, återser många från studieåren

          augusti   Första gemensamma semestern, utan barn, utgår från Bern, för det mesta cyklandes. 
Stannar i Levanto 1 vecka tillsammans med Karl-Birger och Eva Blomdahl
I Montagnola träffar de konstnären Hans Purrmann, vars familj GL har lärt känna 
under München-tiden

1953 våren På turné i Grekland med violinisten Gerhard Seitz (konsertmästare i Münchens radio-
orkester, då under Rafael Kubelik)

 juni Semester, delvis med Ie (Ingrid Tesch Holmberg) och Olle (Olof) Huddén. 
De träffas i Zürich och åker gemensamt i en lånad bil till Schloss Berg, där även Ie har 
studerat. Vidare till Sardinien. 

1953/54 Kurs i Braunwald/Schweiz under somrarna. Där återfinns bland andra Brenton 
Langbein,  Maureen Jones, Yrjö Kilpinen, Paul Grümmer

1954       juli Konsert i Interlaken, därefter med bil, båt... runt i södra Schweiz.
Med dirigenten Hans Hang i Gruyères

         oktober Repetition i Winterthur, dirigent Ernst Schaerer. Konserter också i Baden och Olten

1954-62 Elever från Akademie der Künste i Darmstadt, där HL var lärare 1954-62.  
Christoph Lieske, Micha Deichmann, Christiane Elisait, Carmen Piazzini, Rainer 
Schulte, Erika Haase, Norbert Grossmann, Rosario Vives,  Inger Grudin, 
Colette Zerah.
Brev från Inger Grudin till HL daterat september 2010

1955      juni Världsmusikfesten i Baden-Baden. 18 juni: Karl-Birger Blomdahls kammarkonsert 
prisbelönas. Dirigent Hans Rosbaud. 
Därefter första bilresan till Frankrike,  Ingegerd Carlid och Knut Wiggen följer med 
några dagar. 

          augusti   Hemresa från Dellach med VW över Darmstadt, möte med Konrad Lechner (som tar  
den fina skäggiga bilden)

1956  juli/augusti Mozart-år. Inbjuden till Sommarakademien i Salzburg ffg - tack vare vännen Ilse 
Meyer från Danmark. Hon hade  kontakt med chefen för sommarakademien när han 
var i Köpenhamn och rekommenderade HL
Till första kursen anmälde sig inte så många elever, 6-7 stycken,  men några från 
Darmstadt, bland andra Erika Haase och Christoph Lieske. Till kursen kom också Colette 



Zérah från Paris, hon fortsatte sedan på musikskolan i Darmstadt.

    december Mozart konsert F-dur för 3 pianon och orkester med Filharmonikerna i Stockholm.
Solister Erika Haase, Christoph Lieske och HL - som även dirigerar

1957   juni    Bröllop i Darmstadt, Konrad Lechner och hans Cordula
Stockholms festspel, 9 juni pianoafton på Drottningholms slott, 14 juni Mozart nr 27 i 
Konserthuset med Amsterdams Concertgebouw orkester, dirigent Eduard van Beinum, 
trycksaker finns i kuvertet

   juli/augusti Sommerakademie i Salzburg för andra gången
Går på orkesterkonserter och operor under festspelen.
Utflykt med Ie Huddén, Carmen Piazzini, Colette Zérah

        augusti Konsert med Göteborgs symfoniorkester i Liseberg 13 augusti 1957.
Mozart: Pianokonsert F-dur KV 242 för 3 pianon och orkester
Mozart Piankonsert Ess-dur KV 365 för 2 pianon och orkester
Mozart Pianokonsert G-dur KV 453
Erika Haase och Christoph Lieske solister i KV 242 och 365
HL solist i KV 242 och KV 453 - och dirigent

1958  augusti Sommarkurs i Mozarteum, Erika Haase (elev i Darmstadt) assisterar i “Probleme der 
Klaviertechnik”
Familjesemester i Dubrovnik

         oktober Fotograf från Röster i Radio besöker HL hemma i lägenheten i Hökarängen, båda 
barnen, Christofer och Dorette, spelar med

1959    vinter Besök hos Blomdahls - vänner sedan Måndagsgruppen -  i Kungsängen, 
skidåkning....

          augusti Sommarkurs på Mozarteum, Christoph Lieske (elev i Darmstadt) assisterar
        aug/sept “Intern. Ferienkurse für neue Musik” i Kranichstein, Darmstadt. Bo Wallner håller 

föredrag om “Musik in Schweden”, Rosenbergs kvartett nr 8 och  Blomdahls trio 
framförs, liksom 2 pianostycken (Bewegungen och Quantitäten) av Bo Nilsson, 
David Tudor, piano.
Program finns i kuvertet

1949-60           Yngve Berg, intendent 1949-60, ordnade regelbundet söndagskonserter i Thielska 
galleriet.
I paragraf 6 vid sammanträde nr 2 år 1949 står att "sekreteraren anmälde, att han planerade 
att under året anordna några aftonkonserter i utställningshallarna i ändamål att göra galleriet
ytterligare bekant bland den konstälskande allmänheten. Det hade lyckats sekreteraren att 
erhålla en donation av direktör Sven Salén - som bodde granne med galleriet - såsom 
garanti för att konserterna skulle i görligaste mån minska galleriets egna omkostnader för 
desamma. Sekreteraren hade tänkt sig en första konsert på försommaren med rent svenskt 
program av Berwald, Stenhammar och Fryklöf samt såsom solister Astrid Berwald, Lottie 
Andréason och Claes Göran Stenhammar. Sekreteraren hade räknat med 150 à 200 platser 
och tänkt sig en biljettavgift av fem kronor. Sekreterarens förslag vann allmänt gillande....."
HL deltog ett flertal gånger. Bilderna från 1960, fotograf Karin Hallert

1960     juni     Semester med familjen i St Jean de Luz
        oktober    Philharmonisches Staatsorchester Hamburg med  dirigenten Wolfgang Sawallisch 

gästspelar i Sthlms konserthus med ett Beethovenprogram, bland annat 
Pianokonsert nr 3 (HL solist).  Efteråt mottagning i Tyska ambassaden

1961      Älskade Oma, mamma, mormor, svärmor, i Dellach. Hon tog emot Sverige-familjen 
med  öppen famn många veckor varje sommar. HL kom ofta dit själv när han var i 
närheten, övade och spelade upp sitt program för henne, den goda lyssnerskan



        mars  Turné med pianoaftnar i Moskva, Leningrad, Rjazan, Vilnius

1961/62 maj TV-utsändning av Mozart Pianokonsert nr 23 med Sveriges Radios 
Symfoniorkester, HL dirigent och solist.
Från reprisen av programmet i mars 1962 gör konstnären och vännen Torolf 
Engström en fin fotokavalkad

1962 (61?) Innsbruck: Brahms d-moll med dirigenten Robert Wagner
Bilder från Sommerakademie Salzburg, Norbert Grossmann, Christoph Lieske, Viggo Edén,
Micha Deichmann, Anita Görling, Gerhard Hüther

    november Blomdahl dirigerar sin Kammarkonsert i Stockholm, Sveriges Radios 
symfoniorkester, HL solist

1963 november Konserter i Tjeckoslovakien, Mozart B-dur KV 595. Dirigent Volker Wangenheim.
Bratislava, Olmütz och Brno.

1963/64 Bilder från Musikhögskolan i Hannover, där HL var lärare och sedan gästprofessor 
1962-85,  med eleverna Rosmarie Lerf, Ewa Engström, Karin Wulfes, Roswitha 
Friedrich, Daimuste Naimanis, Laska Smith, Bella Smith, Gerhard Griep, Christian 
Springer, Almuth Lieske, Christoph Lieske, Anita Görling (några från andra klasser)

1965    april    GL och HL i Rom
    sommaren   Hos Astri Douglas i Stjärnorp
        augusti    Med familjen i Opatija, Jugoslavien

1966 HL och GL frukostar i Sigtuna. Det vackra huset med den fina trädgården på 
           Klockargränd 3 hyrde familjen 1962-72, här kunde HL öva utan att grannar stördes.

Arne Torger på besök, han var elev till HL redan under sin gymnasietid i Sigtuna.
Under sommaren träffar HL och GL Paul Flora (vän sedan München-tiden) och hans 
dotter kallad Katze, dels i Innsbruck men också i Tessin, där de tillbringar sin 
semester.

    december    Dåliga men lite unika bilder av TV-inspelningen av Beethoven op 110 i Sigtuna-
huset, Åke Falck är producent.  Eget “elverk” placerat utanför huset.                                     
Inspelningen finns kvar i TV:s arkiv

1969 sommaren Med Karin Wulfes och Hans Pålsson i Hannover

1970 Leygraf-kvartetten (Mircea Saulesco, Holger Hansson, Åke Olofsson och HL). På en 
av bilderna står även Johannes Norrby
Kvartetten bildades 1966 och turnerade under 10 års tid både i Sverige och utomlands.

1971    maj I samband med att Göteborgs Symfoniker är på turné (Blomdahls Kammarkonsert) i 
Tjeckoslovakien i maj 1971, stannar GL och HL i Prag. Går på opera och 
utställningar

     sommaren Innan Irrsee-huset är renoverat, besök av  pianisten Schneebi (Albert Schneeberger), 
kär vän sedan studierna i Schweiz och Otmar Hammerstein, psykiatriker, vän sedan 
studierna i München, med hustru Mike.
Hos Ulla och Ingvar Lidholm i Rönninge med bland andra Greta Erikson, Bo och 
Brita Wallner och Eva Blomdahl

1972 sommaren Amalie Malling på besök i Irrsee på sommaren, har just tagit sin konsertexamen
 i Hannover.
Sommarkurs i Salzburg
Med Laszlo Simon i det nyrenoverade Irrsee-huset (han har också just tagit sin 
konsertexamen i  Hannover)



1973  januari Repetition och konsert i Grosses Festspielhaus, Salzburg, med Wiens 
Philharmoniker, dirigent Sergiu Celibidache, Mozart nr 20

1974 Några av eleverna från klassen på Mozarteum ute i Irrsee, Michael Korstik, Bill 
Devan, Chizoko Koyima, Kumiko Hattori, Bibi Obi
Svenska sommarkursen på Mozarteum bjuds ut till Irrsee, Valentina Rives, 
Jonas Lundahl.
Foton på Erika Haase och Carmen Piazzini, liksom på Christoph Lieske, kanske i Irrsee

1974/75 På turné med Leygraf-kvartetten, Mircea Saulesco, Holger Hanson, Åke Olofsson, HL
1974 i Junsele, Härnösand.... 
1975 i Baku, Alma Ata, Moskva...

1975 Salzburgeleverna i Irrsee, Bibi Obi, Masako Koga, Ulrich Dunsche, Laura Spitzer, 
Lina Yeh.

1976      juli Sommarnattskonsert på Nationalmuseet
    november Första kursen i Tokyo, Toho musikhögskola. Akiko Teranishi organiserade besöket,

Masako Koga, elev i Salzburg, var delaktig på många sätt och fungerade som tolk.
Akiko Teranishi var pianist och professor  på Toho Musikhögskola tills hon
var 85 år.
Bland hennes elever fanns Masako Koga, Yukie Irizuki Nagai, Yasushi Hirose, Izumi 
Kanai, Nobuko Nagai

1977 september Kurs i Hitzacker, bland annat med Cordelia Höfer som elev
Undervisning Irrsee, Chieko Oku

1978      maj Carmen Piazzini, elev i Darmstadt, hennes man Jost Schindel och Erika Haase på 
besök i Irrsee. Efter schackpartiet.... till Stora festspelhuset och en konsert som 
uppmärksammar Karajans 70-årsdag

    sommaren Salzburg-klassen till Irrsee tillsammans med Tatjana Nikolaeva, hennes man 
och väninna.
Det spelas boule....Här finns också Cordelia Höfer, Stephan Möller, Izumi Kanai, 
André Boainain
2 underbara bilder enbart med Salzburg-klassen - spelandes kort...?
Kei Itoh, André Boainain, Nicola Frisardi, Jang Eun Bae, Stephan Möller, 
Cordelia Höfer, John Attard (enligt Mayumi Nozawa)

    september Kurs i Hitzacker, här foto med Mieczyslav Horszowski och Friedrich von Hausegger, 
den senare kollega i Hannover och initiativtagare till sommarkurserna där HL 
medverkade under några år. En utflykt hinns med...

1979    våren Med Hannover-eleverna Rainer Becker, Masako Koga, André Boainain, Rina Radek
    sommaren De f.d. eleverna från Darmstadt-åren träffas i Irrsee, Carmen Piazzini (hennes man 

Jost Schindel), Colette Zérah (hennes man Pierre Jansen), Erika Haase, Michael 
Deichmann och Christoph Lieske
Lek och spel på och vid pianot, HL med barnbarnet Jakob

1980 Schackspelarna HL och barnbarnet Jakob.
         våren? Konsert i Bodafors? Carl-Johan Wilson från Vuxenskolan ordnade konserter under 

ett antal år,  först för duon Endre Wolf/HL på 60-talet, senare pianoaftnar. 
Norrlandsturnéer, konserter i fabriker, alltid med podiesamtal
Firar Rina Radeks födelsedag hemma hos Rami Shevelov (Rami lärde HL känna i 
Hitzacker, viktig person för honom, kär vän som påverkade honom djupt). Rina, elev 
hos HL, gifte sig med Rami, tillsammans flyttade de till Israel

            Firar 60-årsdagen i Toscana, tackbrev skrivs



1981    april Tokyo konsert och kurs, Masako Koga tolkar
        augusti Besök i Irrsee av Martin Engström, impressario och son till vännerna Torolf och 

Inge Engström, Martins fru Barbara Hendricks och Yukie Nagai, tidigare elev.
        oktober Konsert och kurs i Taipei, på bilden HL:s elev Lina Yeh och hennes man 

Rolf-Peter Wille utanför hennes föräldrahem
Camilla Lundberg och Jacob Forsell från Expressen gör ett reportage i Salzburg,
här foton från Irrsee och med elev i Salzburg

1982  januari Efterspel i Haydn-Stüberl  med Salzburg-elever: Mari Tsuda, Kei Itoh, Burkhard 
Scheibe, Jang-Eun Bae, Martin Widmaier, Stephan Möller, Nicholas Carthy

          augusti Tatjana Nikolaeva har en kurs på Mozarteum, hon och hennes man på besök i Irrsee

1983 februari HL:s elev från Hannover-åren, Donatus Plettenberg, omkommer i en bilolycka.
Han ägde sedan en tid en lada i Gallhof där han dels ville bo men också
inreda en sal för konserter (se julbrev från 1982)

     september  Kei Itoh vinner ARD-tävlingen i München
      november Japan, jury i pianisttävlingen i Tokyo, och privatundervisning.

Foto med juryn, där återfinns bland andra Tatjana Nikolaeva, Klaus Schilde, 
Kazuyuki Tohyama, Kazuko Yasukawa, Takahiro Sonoda, Hiroshi Tamura, Noel Cox
Fru Teranishi med man och dotter, Rainer Becker och Masako Koga på bild
Undervisning Hannover: Kimihiko Kitajima

1984 På lokal med Salzburg-elever, Mari Tsuda
   november Efter konsert i Hörsholm, med  före detta eleverna Amalie Malling och Dorte 

Kirkeskov

1985       juni Jury vid Beethoven-tävlingen i Wien, på bilden bl.a. Sergei Dorensky
               juli Avslutningsfest med eleverna i lägenheten Schiffgraben, Hannover, 

HL lämnar högskolan.
Yukari Chiba, Hisako Hiseki,Yoshiko Yamada, Megumi Umene, Yoriko Asahara, 
Mats Jansson, Stefan Arnold, Kei Itoh, Thoralf Gütter

    november Turné till Japan och Taiwan, bilder från Tokyo

1986  januari Pedagogkurs i Mainz, Peter Cornelius konservatorium med bland andra Daniil 
Schafran, Yfran Neaman, Nina Tichman. Schneider-Schott Musikpreis delas ut för 
första gången

mars Kei Itoh i Irrsee
 juni Träff i Irrsee med Sylvia Taubmann, Megumi Ymene och Andrei Nikolsky i samband 

med en elevkonsert på Mozarteum, Beethoven-cyklus

        augusti     3-generations-semester i St. Aygulf (sonsonen Jakob krattar manegen inför 
boule-spel)                                     

    december Möte med Megumi Umenes föräldrar i New York

1987       maj Queen Elizabeth-tävlingen i Bryssel 1987, HL var med i juryn 1987, 1991 och 1995
          juli 3-generations-semester i Zermatt
          augusti Kurs i Darmstadt, konsert med eleven Cristiana Pegoraro

1988 Program från pianoafton i Tokyo, ingick i månadslång turné

1989      april Tokyo, efter pianoafton 10/4. Runt HL står Kei Itoh, Misako Nagano, Toshiko 
Maruyama, Nobuko Nagai, Mayumi Nozawa, Akira, Kei’s man 

               juni 3-generations-semester i Salzburg, Österrike, på bilden HL och GL med sonen 
Christofer och barnbarnen Frida och Jakob



   juli Kurs i Darmstadt
      Mellby atelier, Skåne -  “Seminarium för unga pianister” där lärarna är Arne Torger, 

Hans Pålsson, Einar Steen Nökleberg och HL
     september Espressonmöte med vännerna Fannerl och Helmuth Palzinsky, som bor i grannskapet 

i Irrsee. De båda initierar och inspirerar till den långa konsertserie som äger rum i 
ateljén i Irrsee (allt material om ”Hofkonzerte”  finns hos KB)

      december Elevträff i Salzburg inför terminsavslutningen, runt flygeln står Makoto Ueno, Stefan 
Ender, Håvard Gimse, Kaon Kobayashi, Christian Arseni, Tomoko Nakagawa, Rita
Degraeuwe, Da-Chih Wu, Yukiko Chirda, Kyoung-Ah Choi, Masaki Katayama

1990  juli 3-generations-semester i Norge, stuga med el bara en kort stund på morgonen så
vissa låter skägget växa….

     september 70-årsdagen firas i Florens, Christofer och Dorette kommer överraskande dit

1991      april Berit Berling  besöker Mozarteum med musikintresserade från Sverige
               maj  Bryssel, kurs i samband med jury-arbetet, Drottning Fabiola med alla 

jurymedlemmar
       juli 3-generations-semester i Sydböhmen
          augusti Sommarkurs i Darmstadt

1992       juli 3-generations-semester i Wales, HL och svärdottern Mimmi
           hösten Övar kanske Davidsbündlertänze? Foto från arbetsrummet i Irrsee

1993  januari Jury i Yamaha music foundation, Wien
      mars/april Japan, pianoaftnar i  Osaka, Kyoto, Tokyo. Måltid på hotell Okura, Tokyo med 

fru Teranishi, hennes man och Nobuko Nagai
Med tidigare eleven Claudio Soares i Kyoto
Med tidigare eleverna Mayumi Nozawa - och hennes familj -  och Kei Itoh i Sendai
HL och GL i en mossträdgård i Kyoto

      december Träff med eleverna i Berlin i samband med terminsavslutningen, Thomas Teske,
Jan Jiracek, Manuel Lange, Markus Groh, Maria Ivanova, Ivana Svarc

1994  februari Konsert i Tingsryd med egen recension
Jinson Kim med Mozart KV 482 i Berlin, Steglitzer kammerorchester, dirigent 
Rüdinger Tratow (Jinson studerade hos HL i Salzburg 1992-94 och 
i Berlin 2001-2005)

              maj    HL erhåller “Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich”, då han 
lämnar Mozarteum (ej sommarkurserna). Tacktal vid flygeln
På bilderna HL och GL, Peter Lang, Neta och Peter Almeida, Helmut Palzinsky....

               juni Avtackning, eleverna i Salzburg, fest ordnad av Hiroko Miki, Till Drömann.
Här finns också Isabel Gabbe, Laurent Boullet, Stefan Endes, Wolfgang Brünner, Yumiko 
Maryame, Mathias Huth, Si Won Lee, Chistoph Lieske, Sibylle Schlafezik, Inez Bartha, 
Mayumi Nozawa, Roswan Filipion

          augusti  Sommarkurs i Salzburg, med Asako Takahashi, Junko Omori, Julia Fedulaewa, 
Maria  Roumiantseva, Roswan Filipion

                 Ettlingen, juryarbete

1995       juli Kurs i Darmstadt
     september Ledig i Catalonien, firar 75-årsdag i Barcelona

1996     mars Barnbarnet Frida ackompanjeras av HL vid Christofers och Mimmis 50-årsfest
            våren Med Kyoung-Ah Choi, elev i Berlin
          augusti Jury i Ettlingen, Naoyuki Taneda, Constantin Ionescu-Vovu, Gerhard Erber, Renate

Kretschmar-Fischer, HL, Christopher Elton, Martin Canin, Maciej Lukaszczyk



1997      april Konsert i Höör, Mozart nr 23, HL bor hos dirigenten Viggo Edén.
                juli Sista elevkonserten på Musikhögskolan i Berlin, här ser vi Laurent Boullet, 

Isabell Gabbe, Asako Takahashi, Young-Woo Lee, Eliane Reyes, Oleg Roshin, 
Markus Groh, Jan Jiracek, Yaon Xie
Efteråt samlas eleverna och läraren på kinesrestaurang, runt bordet sitter Jan Jiracek, 
Yukiko Shioda, Asako Takahashi, Laurent Boullet, Yaon Xie, Maria Roumiantseva, Markus
Groh, Isabel Gabbe, Eliane Reyes, Oleg Roshin, Maria Ivanova, 
Young-Woo Lee

   juli/augusti  Kurs i Darmstadt, Gerhard Hüther tackar, med Jimin Lee
         augusti Moni Meschkes utställning i och utanför huset i Irrsee, foton på placeringen av 

hennes kvinnor, CV och HL:s hälsningstal till vernissagen med musik 
som avslutning

    september Jury i St. Petersburg, Gartow Stiftung - för främjande av unga musiker
          hösten Samtal med recensenten Rune Engelbrektson i samband med konsert i Vimmerby

1998 sommaren Konsert i Spittal/Drau, här med arrangören Brigitte Kuschinsky, Soroptimist Club
            Japan, turné med konserter, kurs, jury. Efter konserten i Tokyo 6/6 träffar HL  några f.d. 

elever: Claudio Soares, Toshiko Maruyama, Kaneko Uno, Valeria Szervansky
       juli Kurs på Musikhögskolan i München
     november Hemma-konsert hos Nils Rönnegård i Kopparberg, som så många gånger tidigare - 

en god  medmänniska
Samtal med vännen/författaren Peter Turrini i samband med konsert i Retz
(Peter Turrini bodde periodvis i Irrsee, ett av rummen i den gamla delen var ”hans”.
Flera av hans verk tillkom här, han läste upp dem för HL och GL, de första åren 
fanns Christiane Schneider vid hans sida)

     december   Kurs hos Margot Nyström (tidigare Boon-elev) i Gamla Stan, Stora Hoparegränd.
Berit Berling fungerar som förmedlande länk till deltagarna
På en bild ses Lars von Engeström

1999    juli Kurs i Darmstadt, foto med Sandra Nau och avslutningsfest
     november HL erhåller medaljen för tonkonstens främjande i Akademien i Stockholm 

tillsammans med Kerstin Meyer, Olle Adolphson och Sigvard Hammar

2000 februari Kurs hos Margot Nyström på Stora Hoparegränd 6 i Gamla stan. Calle Friedner 
intervjuar för Sveriges Radio.

             mars   Grekland, jury i Maria Callas-tävlingen, Aten. Med guide till Mykene
              juni Konsert och masterclass i Sydkorea, på bilden syns HL omgiven av tidigare 

eleverna Jeong-Woo Lee, Hie-Yon Choi och Kyoung-Ah Choi
              juli Konsert i Beatelund,  det blir en sommartradition
        augusti Den blivande 80-åringen firas med ett seminarium på Musikhögskolan i Stockholm, 

tidigare elever finns med (Einar Steen Nökleberg och hans fru Roshan, Hans Pålsson, 
Amalie Malling, Arne Torger.) I publiken sitter bland andra Greta Erikson

 Jury i Ettlingen
Hofkonzert hemma i Irrsee, HL presenterar programmet

     september 80-årsfirande i Siena, Christiane Schneider (av HL kallad “min andra dotter”) 
kommer till Torre

      december Firar med familjen hos Inge och Rolf Dick, goda vänner som bor vid Mondsee

2001   januari Millenniumskiftet tillbringas med familjen i Irrsee. Barnen Christofer – med Mimmi 
– och Dorette – med Bosse och hunden Bessie – barnbarnen Frida och Jakob

         februari  Konsert i Kristinehamn, arrangören visar Picasso-statyn (brev från arrangören 
Margareta Karlsson, skrivet 24/1 2018, finns med i kuvertet)

               juni Konsert i Beatelund
               juli Träff i Solsidan, hos Christofer och Mimmi Leygraf, med Greta Erikson och 

Josef Grünfarb



         oktober Köthen, jury i Bachtävligen för unga pianister. Prof Gerhard Erber, som initierade 
tävlingen, och Soutrand Speider är namngivna.
HL med käpp efter sommarens höftoperation

       november Intervju i Cassels, Grängesberg, efter konserten. Obs mackan i handen...

2002 Inför konserten i Nussdorf 2002, Anja Lechner, Florian Lechner (son till Konrad 
Lechner) och Frida Leygraf

2003  januari Kurs i Hjo
”Kring Leygraf” i Stockholms konserthus, där medverkar, förutom HL med en 
pianoafton, Arne Torger och Stefan Arnold med varsin pianoafton, Eugen Mursky 
med en orkesterkonsert.  Avspänt möte med Greta Erikson i Konserthuset

         augusti Autografskrivning i samband med konsert i Beatelund
        oktober Jury i Bach-tävlingen för unga pianister i Köthen
     november Hedersdoktor i Luleå
     december    Med Hans Pålsson efter HL:s konsert med Kammarorkestern i Örebro,

dirigent Thomas Dausgaard, Mozart nr 12 och nr 20

 2004      juli    Ledig dag i Stockholm under sommarturnén
        augusti Sommarkurs på Mozarteum i Salzburg

Första sommarkursen för HL i Salzburg var 1956....
I det egna undervisningsrummet på Mozarteum, f.d eleverna
Sabine Simon och Kei Itoh hälsar på 

2005     april   Kurs i Högalids församlingssal, arrangör Pro piano (f.d. Gottfrid Boon-sällskapet)
               juli Konsert i Beatelund, Värmdö
         augusti Sommarkurs på Mozarteum

Före detta eleverna Laura Spitzer och Mayumi Nozawa på besök
     november Körmusikens okrönte kung Eric, Eric Ericson, mottar KTH:s stora pris i Stadshuset, 

Stockholm, HL spelar

2006 februari   Med  tidigare eleven Antoine Rebstein efter konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm
              juni    Yukie Nagai (Stormby) i Irrsee, kanske förbereder de ett program för 

piano 4 händer?
              juli Skadar revben på Mozarteum, inställda Sverige-konserter, men under en utflykt till 

Uppland och kyrkorna hittades ett piano....
          hösten    Konsert i Bjurbäcks kyrka (konserterna fortsätter så länge änglarna vill)

Orkesterkonsert i Staffanstorp 17/9, Mozart nr 20, Kammarorkestern Öresund under 
ledning av Lennart Fredriksson
Orkesterkonsert i Konserthuset Stockholm, Kungliga filharmonikerna, 
Mozart nr 20, dirigent Eva Ollikainen,
(Näthinneavlossning en stund innan HL går in på podiet, konserten genomförs med 
ett öga stängt, sägs det…. Efter konserten till St. Eriks sjukhus)
Foto från konsertsalen och med Peter Schéle i artistrummet

2007   juni Paus under päronträdet i Irrsee
               juli Övar på flygeln på Syréngården
         augusti Spelar vid barnbarnet Fridas bröllop i Grevie kyrka, Chopin Nocturne F-dur och

Mozart Fantasi d-moll
    september Ledig månad, uflykt till Ried

Undervisar den unga Shino Moroto i Irrsee, privatelev sedan tävlingen i Ettlingen

2008   februari Hemmakonsert hos Nils Rönnegård i Kopparberg
Efter pianoafton i Nyköping 3/2
Repetition Beethoven nr 2 med KTH-orkestern och dirigenten Gunnar Juhlin



 i Matteus kyrka, Stockholm

2009    maj Repetition Beethoven nr 2 med KFO Stockholms konserthus, dirigent Shi-Yeon Sung
Avspänd nostalgipromenad på Söder i Stockholm med Christofer och Dorette

   juli Konsert i Nynäshamns kyrka

2010 november Konsert i Syréngården, Saltsjöbaden (Stockholmsbostaden) med Alice Babs 
i publiken

     december   90-årsdagen firas också i december, hos Inge och Rolf Dick,

3.   KRONOLOGIST ORDNADE PORTRÄTT och STÖRRE BILDER
några kontaktkopior, prospekt

1920-tal Vid pianot i hemmet på Borgmästargatan 1926, 1928, 1929
Ateljébilder från 1924 eller 1925

1930-tal Foton tagna i samband med debuten i Stockholms Konserthus 1930 (Mozart nr 12)
Affisch till skolan inför konsert 26/2 1931 (Mozart Pianokonsert nr 13)
Bildserie, Polyfoto, från 1935 och 1938 med några uppförstoringar

1940-tal 1942 Konsert i Bayrischer Hof, München
1943 Prospekt för Konzertdirektion Hermann Kempf 
Några foton från 1944
1945 Foto i samband med intervju av Lars Ulvenstam i Veckorevyn
1948 Prospekt från Konsertbolaget

1950-tal 1950 Freiburg im Breisgau
1952 Mozartserien i Sveriges Radio, Röster i Radio fotograferar
1954 Musikhistoriska museet, även kontaktkopia med bl.a. Bo Wallner
1958 Dubrovnik plus ytterligare några porträtt, från DN, Hudiksvall, Rebane...
1959 (?) Bilder tagna av Ulla Lidholm

1958-70 Undervisning vid Sveriges Radios musikskola, Edsbergs slott
    Bilder från 1961 med Bo Ekborg
    1962 med José Ribera
    1965 med Lars Hallin

1960-tal 1961 Foton i samband med turné till Moskva, Leningrad, Vilnius
1962 Prospekt 
1962/63 Rikskonserter/program Södertälje, konsert med Endre Wolf, i
              Rikskonserters regi
1962 Nutida Musik-konsert i Stockholms konserthus, Blomdahls Kammarkonsert

Med tonsättaren som dirigent
1960-tal Choklad i stället för noter.…
1960-tal Bilder tagna av Lars Öqvist i Luleå

1970-tal Älta juli 1978
Per B Adolphsons bildserie från 1978 (utan skägg)

1980-tal 1 bild våren 1980

1990-tal 1990 (?) Bjärred (?) Foto Laszlo J Bogardy, Malmsjö-flygel som HL gillade mycket
1992 Per B Adolphsons bildserie (med skägg)



1992 Foto Hans Gedda inför konsert på Södra Teatern 1992, insamling till ny flygel
   i Katarina kyrka
1996 Bilder från konsert i Pingstkyrkan,  Kristinehamn
1997 Invigning av ny Blüthner-flygel i Wiesbaden

2000-tal 2000 DN 6/12 inför konsert i Stockholm, Mozart nr 12
Konsert Nussdorf 2002  med Anja Lechner,  2008 med Florian Lechner och Limpe Fuchs
2003? Med Antoine Rebstein i Irrsee
2005 Prospekt för DVD
2005 augusti, med eleven Ena Uotani i Salzburg
2010 Konsert i Värmdö kyrka, foto Eva Ekenberg

4.  Fotoboken Irrsee, en minnesbok i text och bild över åren i Hof 47/Irrsee,
med början 1969 och fram till sista sommaren, 2010
Christofer Leygraf har sammanställt den
Fotoboken “Irrsee” som berättar om HL:s och GL:s år i huset i Österrike.
De hade sedan länge funderat över att hitta ett boende söderut.
Sedan 1956 hade HL årliga kurser på Mozarteum i Salzburg, i slutet av 60-talet dök 
möjligheten att förvärva gården Hof 47 utanför Mondsee, 30 km från Salzburg, upp.
1970 gjordes kontraktet, en arkitekt togs till hjälp för att omvandla stalldelen av den stora 
byggnaden till bostad.  Rumsindelningen bestod, men innehållet blev ett annat. Dessutom 
omvandlades höskullen och stallets övervåning till ateljé/konsertsal och arbetsrum.
Den gamla boendedelen fick en varsam upprustning men bevarades såsom den sett ut i 
kanske 200 år. Flytten från Sverige till Österrike ägde rum sommaren 1972.
Här bodde HL och GL fram till sommaren 2010.

Fotoboken En kärlekssaga, några bilder från nästan 70 gemensamma år
90-årspresent i september 2010

Fotoboken – Betraktelse över den tid som flytt sedan 1970
Till HL:s 75-årsdag
Familjebilder från Irrsee, gemensamma resor, bemärkelsedagar

Lämnat till KB oktober 2020



2.  KRONOLOGISKT ORDNADE BILDER FRÅN KONSERTER,
     TURNÉER, TILLSAMMANS MED ELEVER, VÄNNER, GÄSTER,
     KOLLEGER OCH FAMILJ

1920-tal Vid pianot 1926, 1928 och 1929 (lagt i mappen med större bilder)
1936 Pianisttävlingen i Wien, mor och son syns bland andra deltagare i Schloss 

Schönbrunn
Åkte ut ur tävlingen tidigt. Yakov Flier får 1:a, Emil Gilels 2dra pris

        augusti Gottfrid Boons 50-årsdag. På bilden finns, förutom hustrun Anna, även brodern Eric, 
präst, eleverna Brita Segerdahl och HL liksom Britas mamma Hervor Segerdahl och 
HL:s  föräldrar

1941-44 Åren i Tyskland/München och Österrike/Innsbruck. Foto av Bachkören, som gode 
vännen  och impulsgivaren Konrad Lechner ledde 1939-44 och både HL och GL 
var medlemmar i, ibland dirigerade HL.
Foto (1941 eller 1942) syskonen Wolfgang och Ute Jäger (Ute Jäger, senare gift Starke,
var en kort tid elev hos HL), som tillhörde vänkretsen och också kretsen kring “Vita 
rosen”
Oswald Kabasta och HL efter konsert med Münchner Philharmoniker 1943
Konrad Lechner, Willi Keller, Katja Engel och HL i Salzburg 1942 eller 43, kanske i 
samband med en konsert med Bachkören (Münchner Bachverein)
I kuvertet ligger en kort biografi över Konrad Lechner och Marcus Boldemanns 
intervju i DN med HL (mars 2000) över hans tid i München
Foto av lärare i München, prof. Gottfried Rüdinger, prof. Ernst Riemann.
Även ett foto av Regine Renner (gift Degkwitz) flöjtstudent i München, 
HL dedicerade en Sonatin till henne, vänskapen varade hela livet

1945 september 25-årsdagen firas hemma hos HL:s föräldrar. Här finns GL,  som kommit till 
Sverige  under våren. Där finns också morbror Willi med fru och dotter. 
Och HL:s lärare Gottfrid Boon med hustru Anna. 

1946      juni Besök hos familjen Meschke i Viggbyholm, Kurt, Ev, Moni,
Esther, HL och GL, Christofer syns inte...

1949     mars Tillsammans med dirigenten Eduard Flipse efter konsert med Rotterdams 
Filharmoniska orkester, Beethoven nr 3, i Stockholm, Göteborg....
Konstens vecka i Stockholm, 7/3 1949, GL med prinsessan Sibylla efter konserten

              juni Pianoafton  i Liseberg

1950/51/52 Kurser i Stockholm i egen regi, mer material finns på KB

1951      april Blomdahls i Dellach, Eva och Karl-Birger på besök, på bilden Karl-Birger, HL, GL, 
Christofer och Dorette

1952 Intern konsert på Musikhögskolan i  Detmold. HL bor hos tonsättaren Wilhelm 
(Willi) Keller, vän sedan München-tiden, återser många från studieåren

          augusti   Första gemensamma semestern, utan barn, utgår från Bern, för det mesta cyklandes. 
Stannar i Levanto 1 vecka tillsammans med Karl-Birger och Eva Blomdahl
I Montagnola träffar de konstnären Hans Purrmann, vars familj GL har lärt känna 
under München-tiden

1953 våren På turné i Grekland med violinisten Gerhard Seitz (konsertmästare i Münchens radio-
orkester, då under Rafael Kubelik)

 juni Semester, delvis med Ie (Ingrid Tesch Holmberg) och Olle (Olof) Huddén. 
De träffas i Zürich och åker gemensamt i en lånad bil till Schloss Berg, där även Ie har 
studerat. Vidare till Sardinien. 



1953/54 Kurs i Braunwald/Schweiz under somrarna. Där återfinns bland andra Brenton 
Langbein,  Maureen Jones, Yrjö Kilpinen, Paul Grümmer

1954       juli Konsert i Interlaken, därefter med bil, båt... runt i södra Schweiz.
Med dirigenten Hans Hang i Gruyères

         oktober Repetition i Winterthur, dirigent Ernst Schaerer. Konserter också i Baden och Olten

1954-62 Elever från Akademie der Künste i Darmstadt, där HL var lärare 1954-62.  
Christoph Lieske, Micha Deichmann, Christiane Elisait, Carmen Piazzini, Rainer 
Schulte, Erika Haase, Norbert Grossmann, Rosario Vives,  Inger Grudin, Colette 
Zerah.
Brev från Inger Grudin till HL daterat september 2010

1955      juni Världsmusikfesten i Baden-Baden. 18 juni: Karl-Birger Blomdahls kammarkonsert 
prisbelönas. Dirigent Hans Rosbaud. 
Därefter första bilresan till Frankrike,  Ingegerd Carlid och Knut Wiggen följer med 
några dagar. 

          augusti   Hemresa från Dellach med VW över Darmstadt, möte med Konrad Lechner (som tar  
den fina skäggiga bilden)

1956  juli/augusti Mozart-år. Inbjuden till Sommarakademien i Salzburg ffg - tack vare vännen Ilse 
Meyer från Danmark. Hon hade  kontakt med chefen för sommarakademien när han 
var i Köpenhamn och rekommenderade HL
Till första kursen anmälde sig inte så många elever, 6-7 stycken,  men några från 
Darmstadt, bland andra Erika Haase och Christoph Lieske. Till kursen kom också 
Colette Zérah från Paris, hon fortsatte sedan på musikskolan i Darmstadt.

    december Mozart konsert F-dur för 3 pianon och orkester med Filharmonikerna i Stockholm.
Solister Erika Haase, Christoph Lieske och HL - som även dirigerar

1957   juni    Bröllop i Darmstadt, Konrad Lechner och hans Cordula
Stockholms festspel, 9 juni pianoafton på Drottningholms slott, 14 juni Mozart nr 27 i 
Konserthuset med Amsterdams Concertgebouw orkester, dirigent Eduard van Beinum, 
trycksaker finns i kuvertet

   juli/augusti Sommerakademie i Salzburg för andra gången
Går på orkesterkonserter och operor under festspelen.
Utflykt med Ie Huddén, Carmen Piazzini, Colette Zérah

        augusti Konsert med Göteborgs symfoniorkester i Liseberg 13 augusti 1957.
Mozart: Pianokonsert F-dur KV 242 för 3 pianon och orkester
Mozart Piankonsert Ess-dur KV 365 för 2 pianon och orkester
Mozart Pianokonsert G-dur KV 453
Erika Haase och Christoph Lieske solister i KV 242 och 365
HL solist i KV 242 och KV 453 - och dirigent

1958  augusti Sommarkurs i Mozarteum, Erika Haase (elev i Darmstadt) assisterar i “Probleme der 
Klaviertechnik”
Familjesemester i Dubrovnik

         oktober Fotograf från Röster i Radio besöker HL hemma i lägenheten i Hökarängen, båda 
barnen, Christofer och Dorette, spelar med



1959    vinter Besök hos Blomdahls - vänner sedan Måndagsgruppen -  i Kungsängen, 
skidåkning....

          augusti Sommarkurs på Mozarteum, Christoph Lieske (elev i Darmstadt) assisterar
        aug/sept “Intern. Ferienkurse für neue Musik” i Kranichstein, Darmstadt. Bo Wallner håller 

föredrag om “Musik in Schweden”, Rosenbergs kvartett nr 8 och  Blomdahls trio 
framförs, liksom 2 pianostycken (Bewegungen och Quantitäten) av Bo Nilsson, 
David Tudor, piano.
Program finns i kuvertet

1949-60           Yngve Berg, intendent 1949-60, ordnade regelbundet söndagskonserter i Thielska 
galleriet.
I paragraf 6 vid sammanträde nr 2 år 1949 står att "sekreteraren anmälde, att han 
planerade att under året anordna några aftonkonserter i utställningshallarna i ändamål 
att göra galleriet  ytterligare bekant bland den konstälskande allmänheten. Det hade 
lyckats sekreteraren att erhålla en donation av direktör Sven Salén - som bodde granne 
med galleriet - såsom garanti för att konserterna skulle i görligaste mån minska 
galleriets egna omkostnader för desamma. Sekreteraren hade tänkt sig en första konsert
på försommaren med rent svenskt program av Berwald, Stenhammar och Fryklöf samt 
såsom solister Astrid Berwald, Lottie Andréason och Claes Göran Stenhammar. 
Sekreteraren hade räknat med 150 à 200 platser och tänkt sig en biljettavgift av fem 
kronor. Sekreterarens förslag vann allmänt gillande....."
HL deltog ett flertal gånger. Bilderna från 1960, fotograf Karin Hallert

1960     juni     Semester med familjen i St Jean de Luz
        oktober    Philharmonisches Staatsorchester Hamburg med  dirigenten Wolfgang Sawallisch 

gästspelar i Sthlms konserthus med ett Beethovenprogram, bland annat 
Pianokonsert nr 3 (HL solist).  Efteråt mottagning i Tyska ambassaden

1961      Älskade Oma, mamma, mormor, svärmor, i Dellach. Hon tog emot Sverige-familjen 
med  öppen famn många veckor varje sommar. HL kom ofta dit själv när han var i 
närheten, övade och spelade upp sitt program för henne, den goda lyssnerskan

        mars  Turné med pianoaftnar i Moskva, Leningrad, Rjazan, Vilnius

1961/62 maj TV-utsändning av Mozart Pianokonsert nr 23 med Sveriges Radios 
Symfoniorkester, HL dirigent och solist.
Från reprisen av programmet i mars 1962 gör konstnären och vännen Torolf 
Engström en fin fotokavalkad

1962 (61?) Innsbruck: Brahms d-moll med dirigenten Robert Wagner
Bilder från Sommerakademie Salzburg, Norbert Grossmann, Christoph Lieske, Viggo 
Edén, Micha Deichmann, Anita Görling, Gerhard Hüther

    november Blomdahl dirigerar sin Kammarkonsert i Stockholm, Sveriges Radios 
symfoniorkester, HL solist

1963 november Konserter i Tjeckoslovakien, Mozart B-dur KV 595. Dirigent Volker Wangenheim.
Bratislava, Olmütz och Brno.

1963/64 Bilder från Musikhögskolan i Hannover, där HL var lärare och sedan gästprofessor 
1962-85,  med eleverna Rosmarie Lerf, Ewa Engström, Karin Wulfes, Roswitha 
Friedrich, Daimuste Naimanis, Laska Smith, Bella Smith, Gerhard Griep, Christian 
Springer, Almuth Lieske, Christoph Lieske, Anita Görling (några från andra klasser)

1965    april    GL och HL i Rom
    sommaren   Hos Astri Douglas i Stjärnorp
        augusti    Med familjen i Opatija, Jugoslavien



1966 HL och GL frukostar i Sigtuna. Det vackra huset med den fina trädgården på 
           Klockargränd 3 hyrde familjen 1962-72, här kunde HL öva utan att grannar stördes.

Arne Torger på besök, han var elev till HL redan under sin gymnasietid i Sigtuna.
Under sommaren träffar HL och GL Paul Flora (vän sedan München-tiden) och hans 
dotter kallad Katze, dels i Innsbruck men också i Tessin, där de tillbringar sin 
semester.

    december    Dåliga men lite unika bilder av TV-inspelningen av Beethoven op 110 i Sigtuna-
huset, Åke Falck är producent.  Eget “elverk” placerat utanför huset.                               
Inspelningen finns kvar i TV:s arkiv

1969 sommaren Med Karin Wulfes och Hans Pålsson i Hannover

1970 Leygraf-kvartetten (Mircea Saulesco, Holger Hansson, Åke Olofsson och HL). På en 
av bilderna står även Johannes Norrby
Kvartetten bildades 1966 och turnerade under 10 års tid både i Sverige och utomlands.

1971    maj I samband med att Göteborgs Symfoniker är på turné (Blomdahls Kammarkonsert) i 
Tjeckoslovakien i maj 1971, stannar GL och HL i Prag. Går på opera och 
utställningar

     sommaren Innan Irrsee-huset är renoverat, besök av  pianisten Schneebi (Albert Schneeberger), 
kär vän sedan studierna i Schweiz och Otmar Hammerstein, psykiatriker, vän sedan 
studierna i München, med hustru Mike.
Hos Ulla och Ingvar Lidholm i Rönninge med bland andra Greta Erikson, Bo och 
Brita Wallner och Eva Blomdahl

1972 sommaren Amalie Malling på besök i Irrsee på sommaren, har just tagit sin konsertexamen
 i Hannover.
Sommarkurs i Salzburg
Med Laszlo Simon i det nyrenoverade Irrsee-huset (han har också just tagit sin 
konsertexamen i  Hannover)

1973  januari Repetition och konsert i Grosses Festspielhaus, Salzburg, med Wiens 
Philharmoniker, dirigent Sergiu Celibidache, Mozart nr 20

1974 Några av eleverna från klassen på Mozarteum ute i Irrsee, Michael Korstik, Bill 
Devan, Chizoko Koyima, Kumiko Hattori, Bibi Obi
Svenska sommarkursen på Mozarteum bjuds ut till Irrsee, Valentina Rives, 
Jonas Lundahl.
Foton på Erika Haase och Carmen Piazzini, liksom på Christoph Lieske, kanske i Irrsee

1974/75 På turné med Leygraf-kvartetten, Mircea Saulesco, Holger Hanson, Åke Olofsson, HL
1974 i Junsele, Härnösand.... 
1975 i Baku, Alma Ata, Moskva...

1975 Salzburgeleverna i Irrsee, Bibi Obi, Masako Koga, Ulrich Dunsche, Laura Spitzer, 
Lina Yeh.

1976      juli Sommarnattskonsert på Nationalmuseet
    november Första kursen i Tokyo, Toho musikhögskola. Akiko Teranishi organiserade besöket,

Masako Koga, elev i Salzburg, var delaktig på många sätt och fungerade som tolk.
Akiko Teranishi var pianist och professor  på Toho Musikhögskola tills hon
var 85 år.
Bland hennes elever fanns Masako Koga, Yukie Irizuki Nagai, Yasushi Hirose, Izumi 
Kanai, Nobuko Nagai



1977 september Kurs i Hitzacker, bland annat med Cordelia Höfer som elev
Undervisning Irrsee, Chieko Oku

1978      maj Carmen Piazzini, elev i Darmstadt, hennes man Jost Schindel och Erika Haase på 
besök i Irrsee. Efter schackpartiet.... till Stora festspelhuset och en konsert som 
uppmärksammar Karajans 70-årsdag

    sommaren Salzburg-klassen till Irrsee tillsammans med Tatjana Nikolaeva, hennes man 
och väninna.
Det spelas boule....Här finns också Cordelia Höfer, Stephan Möller, Izumi Kanai, 
André Boainain
2 underbara bilder enbart med Salzburg-klassen - spelandes kort...?
Kei Itoh, André Boainain, Nicola Frisardi, Jang Eun Bae, Stephan Möller, 
Cordelia Höfer, John Attard (enligt Mayumi Nozawa)

    september Kurs i Hitzacker, här foto med Mieczyslav Horszowski och Friedrich von Hausegger, 
den senare kollega i Hannover och initiativtagare till sommarkurserna där HL 
medverkade under några år. En utflykt hinns med...

1979    våren Med Hannover-eleverna Rainer Becker, Masako Koga, André Boainain, Rina Radek
    sommaren De f.d. eleverna från Darmstadt-åren träffas i Irrsee, Carmen Piazzini (hennes man 

Jost Schindel), Colette Zérah (hennes man Pierre Jansen), Erika Haase, Michael 
Deichmann och Christoph Lieske
Lek och spel på och vid pianot, HL med barnbarnet Jakob

1980 Schackspelarna HL och barnbarnet Jakob.
         våren? Konsert i Bodafors? Carl-Johan Wilson från Vuxenskolan ordnade konserter under 

ett antal år,  först för duon Endre Wolf/HL på 60-talet, senare pianoaftnar. 
Norrlandsturnéer, konserter i fabriker, alltid med podiesamtal
Firar Rina Radeks födelsedag hemma hos Rami Shevelov (Rami lärde HL känna i 
Hitzacker, viktig person för honom, kär vän som påverkade honom djupt). Rina, elev 
hos HL, gifte sig med Rami, tillsammans flyttade de till Israel

            Firar 60-årsdagen i Toscana, tackbrev skrivs

1981    april Tokyo konsert och kurs, Masako Koga tolkar
        augusti Besök i Irrsee av Martin Engström, impressario och son till vännerna Torolf och 

Inge Engström, Martins fru Barbara Hendricks och Yukie Nagai, tidigare elev.
        oktober Konsert och kurs i Taipei, på bilden HL:s elev Lina Yeh och hennes man 

Rolf-Peter Wille utanför hennes föräldrahem
Camilla Lundberg och Jacob Forsell från Expressen gör ett reportage i Salzburg,
här foton från Irrsee och med elev i Salzburg

1982  januari Efterspel i Haydn-Stüberl  med Salzburg-elever: Mari Tsuda, Kei Itoh, Burkhard 
Scheibe, Jang-Eun Bae, Martin Widmaier, Stephan Möller, Nicholas Carthy

          augusti Tatjana Nikolaeva har en kurs på Mozarteum, hon och hennes man på besök i Irrsee

1983 februari HL:s elev från Hannover-åren, Donatus Plettenberg, omkommer i en bilolycka.
Han ägde sedan en tid en lada i Gallhof där han dels ville bo men också
inreda en sal för konserter (se julbrev från 1982)

     september  Kei Itoh vinner ARD-tävlingen i München
      november Japan, jury i pianisttävlingen i Tokyo, och privatundervisning.

Foto med juryn, där återfinns bland andra Tatjana Nikolaeva, Klaus Schilde, 
Kazuyuki Tohyama, Kazuko Yasukawa, Takahiro Sonoda, Hiroshi Tamura, Noel Cox
Fru Teranishi med man och dotter, Rainer Becker och Masako Koga på bild
Undervisning Hannover: Kimihiko Kitajima

1984 På lokal med Salzburg-elever, Mari Tsuda
   november Efter konsert i Hörsholm, med  före detta eleverna Amalie Malling och Dorte 

Kirkeskov



1985       juni Jury vid Beethoven-tävlingen i Wien, på bilden bl.a. Sergei Dorensky
               juli Avslutningsfest med eleverna i lägenheten Schiffgraben, Hannover, 

HL lämnar högskolan.
Yukari Chiba, Hisako Hiseki,Yoshiko Yamada, Megumi Umene, Yoriko Asahara, 
Mats Jansson, Stefan Arnold, Kei Itoh, Thoralf Gütter

    november Turné till Japan och Taiwan, bilder från Tokyo

1986  januari Pedagogkurs i Mainz, Peter Cornelius konservatorium med bland andra Daniil 
Schafran, Yfran Neaman, Nina Tichman. Schneider-Schott Musikpreis delas ut för 
första gången

mars Kei Itoh i Irrsee
 juni Träff i Irrsee med Sylvia Taubmann, Megumi Ymene och Andrei Nikolsky i samband 

med en elevkonsert på Mozarteum, Beethoven-cyklus

        augusti     3-generations-semester i St. Aygulf (sonsonen Jakob krattar manegen inför 
boule-spel)                                     

    december Möte med Megumi Umenes föräldrar i New York

1987       maj Queen Elizabeth-tävlingen i Bryssel 1987, HL var med i juryn 1987, 1991 och 1995
          juli 3-generations-semester i Zermatt
          augusti Kurs i Darmstadt, konsert med eleven Cristiana Pegoraro

1988 Program från pianoafton i Tokyo, ingick i månadslång turné

1989      april Tokyo, efter pianoafton 10/4. Runt HL står Kei Itoh, Misako Nagano, Toshiko 
Maruyama, Nobuko Nagai, Mayumi Nozawa, Akira, Kei’s man 

               juni 3-generations-semester i Salzburg, Österrike, på bilden HL och GL med sonen 
Christofer och barnbarnen Frida och Jakob

   juli Kurs i Darmstadt
      Mellby atelier, Skåne -  “Seminarium för unga pianister” där lärarna är Arne Torger, 

Hans Pålsson, Einar Steen Nökleberg och HL
     september Espressonmöte med vännerna Fannerl och Helmuth Palzinsky, som bor i grannskapet 

i Irrsee. De båda initierar och inspirerar till den långa konsertserie som äger rum i 
ateljén i Irrsee (allt material om ”Hofkonzerte”  finns hos KB)

      december Elevträff i Salzburg inför terminsavslutningen, runt flygeln står Makoto Ueno, Stefan 
Ender, Håvard Gimse, Kaon Kobayashi, Christian Arseni, Tomoko Nakagawa, Rita
Degraeuwe, Da-Chih Wu, Yukiko Chirda, Kyoung-Ah Choi, Masaki Katayama

1990  juli 3-generations-semester i Norge, stuga med el bara en kort stund på morgonen så
vissa låter skägget växa….

     september 70-årsdagen firas i Florens, Christofer och Dorette kommer överraskande dit

1991      april Berit Berling  besöker Mozarteum med musikintresserade från Sverige
               maj  Bryssel, kurs i samband med jury-arbetet, Drottning Fabiola med alla 

jurymedlemmar
       juli 3-generations-semester i Sydböhmen
          augusti Sommarkurs i Darmstadt

1992       juli 3-generations-semester i Wales, HL och svärdottern Mimmi
           hösten Övar kanske Davidsbündlertänze? Foto från arbetsrummet i Irrsee



1993  januari Jury i Yamaha music foundation, Wien
      mars/april Japan, pianoaftnar i  Osaka, Kyoto, Tokyo. Måltid på hotell Okura, Tokyo med 

fru Teranishi, hennes man och Nobuko Nagai
Med tidigare eleven Claudio Soares i Kyoto
Med tidigare eleverna Mayumi Nozawa - och hennes familj -  och Kei Itoh i Sendai
HL och GL i en mossträdgård i Kyoto

      december Träff med eleverna i Berlin i samband med terminsavslutningen, Thomas Teske,
Jan Jiracek, Manuel Lange, Markus Groh, Maria Ivanova, Ivana Svarc

1994  februari Konsert i Tingsryd med egen recension
Jinson Kim med Mozart KV 482 i Berlin, Steglitzer kammerorchester, dirigent 
Rüdinger Tratow (Jinson studerade hos HL i Salzburg 1992-94 och 
i Berlin 2001-2005)

              maj    HL erhåller “Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich”, då han 
lämnar Mozarteum (ej sommarkurserna). Tacktal vid flygeln
På bilderna HL och GL, Peter Lang, Neta och Peter Almeida, Helmut Palzinsky....

               juni Avtackning, eleverna i Salzburg, fest ordnad av Hiroko Miki, Till Drömann.
Här finns också Isabel Gabbe, Laurent Boullet, Stefan Endes, Wolfgang Brünner, 
Yumiko Maryame, Mathias Huth, Si Won Lee, Chistoph Lieske, Sibylle Schlafezik, 
Inez Bartha, Mayumi Nozawa, Roswan Filipion

          augusti  Sommarkurs i Salzburg, med Asako Takahashi, Junko Omori, Julia Fedulaewa, 
Maria  Roumiantseva, Roswan Filipion

                 Ettlingen, juryarbete

1995       juli Kurs i Darmstadt
     september Ledig i Catalonien, firar 75-årsdag i Barcelona

1996     mars Barnbarnet Frida ackompanjeras av HL vid Christofers och Mimmis 50-årsfest
            våren Med Kyoung-Ah Choi, elev i Berlin
          augusti Jury i Ettlingen, Naoyuki Taneda, Constantin Ionescu-Vovu, Gerhard Erber, Renate

Kretschmar-Fischer, HL, Christopher Elton, Martin Canin, Maciej Lukaszczyk

1997      april Konsert i Höör, Mozart nr 23, HL bor hos dirigenten Viggo Edén.
                juli Sista elevkonserten på Musikhögskolan i Berlin, här ser vi Laurent Boullet, 

Isabell Gabbe, Asako Takahashi, Young-Woo Lee, Eliane Reyes, Oleg Roshin, 
Markus Groh, Jan Jiracek, Yaon Xie
Efteråt samlas eleverna och läraren på kinesrestaurang, runt bordet sitter Jan Jiracek, 
Yukiko Shioda, Asako Takahashi, Laurent Boullet, Yaon Xie, Maria Roumiantseva, 
Markus Groh, Isabel Gabbe, Eliane Reyes, Oleg Roshin, Maria Ivanova, 
Young-Woo Lee

   juli/augusti  Kurs i Darmstadt, Gerhard Hüther tackar, med Jimin Lee
         augusti Moni Meschkes utställning i och utanför huset i Irrsee, foton på placeringen av 

hennes kvinnor, CV och HL:s hälsningstal till vernissagen med musik 
som avslutning

    september Jury i St. Petersburg, Gartow Stiftung - för främjande av unga musiker
          hösten Samtal med recensenten Rune Engelbrektson i samband med konsert i Vimmerby



1998 sommaren Konsert i Spittal/Drau, här med arrangören Brigitte Kuschinsky, Soroptimist Club
            Japan, turné med konserter, kurs, jury. Efter konserten i Tokyo 6/6 träffar HL  några f.d.

elever: Claudio Soares, Toshiko Maruyama, Kaneko Uno, Valeria Szervansky
       juli Kurs på Musikhögskolan i München
     november Hemma-konsert hos Nils Rönnegård i Kopparberg, som så många gånger tidigare - 

en god  medmänniska
Samtal med vännen/författaren Peter Turrini i samband med konsert i Retz
(Peter Turrini bodde periodvis i Irrsee, ett av rummen i den gamla delen var ”hans”.
Flera av hans verk tillkom här, han läste upp dem för HL och GL, de första åren 
fanns Christiane Schneider vid hans sida)

     december   Kurs hos Margot Nyström (tidigare Boon-elev) i Gamla Stan, Stora Hoparegränd.
Berit Berling fungerar som förmedlande länk till deltagarna
På en bild ses Lars von Engeström

1999    juli Kurs i Darmstadt, foto med Sandra Nau och avslutningsfest
     november HL erhåller medaljen för tonkonstens främjande i Akademien i Stockholm 

tillsammans med Kerstin Meyer, Olle Adolphson och Sigvard Hammar

2000 februari Kurs hos Margot Nyström på Stora Hoparegränd 6 i Gamla stan. Calle Friedner 
intervjuar för Sveriges Radio.

             mars   Grekland, jury i Maria Callas-tävlingen, Aten. Med guide till Mykene
              juni Konsert och masterclass i Sydkorea, på bilden syns HL omgiven av tidigare 

eleverna Jeong-Woo Lee, Hie-Yon Choi och Kyoung-Ah Choi
              juli Konsert i Beatelund,  det blir en sommartradition
        augusti Den blivande 80-åringen firas med ett seminarium på Musikhögskolan i Stockholm, 

tidigare elever finns med (Einar Steen Nökleberg och hans fru Roshan, Hans Pålsson, 
Amalie Malling, Arne Torger.) I publiken sitter bland andra Greta Erikson

 Jury i Ettlingen
Hofkonzert hemma i Irrsee, HL presenterar programmet

     september 80-årsfirande i Siena, Christiane Schneider (av HL kallad “min andra dotter”) 
kommer till Torre

      december Firar med familjen hos Inge och Rolf Dick, goda vänner som bor vid Mondsee

2001   januari Millenniumskiftet tillbringas med familjen i Irrsee. Barnen Christofer – med Mimmi 
– och Dorette – med Bosse och hunden Bessie – barnbarnen Frida och Jakob

         februari  Konsert i Kristinehamn, arrangören visar Picasso-statyn (brev från arrangören 
Margareta Karlsson, skrivet 24/1 2018, finns med i kuvertet)

               juni Konsert i Beatelund
               juli Träff i Solsidan, hos Christofer och Mimmi Leygraf, med Greta Erikson och Josef 

Grünfarb
         oktober Köthen, jury i Bachtävligen för unga pianister. Prof Gerhard Erber, som initierade 

tävlingen, och Soutrand Speider är namngivna.
HL med käpp efter sommarens höftoperation

       november Intervju i Cassels, Grängesberg, efter konserten. Obs mackan i handen...

2002 Inför konserten i Nussdorf 2002, Anja Lechner, Florian Lechner (son till Konrad 
Lechner,  god vän från München-tiden) och Frida Leygraf

2003  januari Kurs i Hjo
”Kring Leygraf” i Stockholms konserthus, där medverkar, förutom HL med en 
pianoafton, Arne Torger och Stefan Arnold med varsin pianoafton, Eugen Mursky 
med en orkesterkonsert.  Avspänt möte med Greta Erikson i Konserthuset

         augusti Autografskrivning i samband med konsert i Beatelund
        oktober Jury i Bach-tävlingen för unga pianister i Köthen
     november Hedersdoktor i Luleå
     december    Med Hans Pålsson efter HL:s konsert med Kammarorkestern i Örebro,

dirigent Thomas Dausgaard, Mozart nr 12 och nr 20



 2004      juli    Ledig dag i Stockholm under sommarturnén
        augusti Sommarkurs på Mozarteum i Salzburg

Första sommarkursen för HL i Salzburg var 1956....
I det egna undervisningsrummer på Mozarteum, f.d eleverna
Sabine Simon och Kei Itoh hälsar på 

2005     april   Kurs i Högalids församlingssal, arrangör Pro piano (f.d. Gottfrid Boon-sällskapet)
               juli Konsert i Beatelund, Värmdö
         augusti Sommarkurs på Mozarteum

Före detta eleverna Laura Spitzer och Mayumi Nozawa på besök
     november Körmusikens okrönte kung Eric, Eric Ericson, mottar KTH:s stora pris i Stadshuset, 

Stockholm, HL spelar

2006 februari   Med  tidigare eleven Antoine Rebstein efter konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm
              juni    Yukie Nagai (Stormby) i Irrsee, kanske förbereder de ett program för 

piano 4 händer?
              juli Skadar revben på Mozarteum, inställda Sverige-konserter, men under en utflykt till 

Uppland och kyrkorna hittades ett piano....
          hösten    Konsert i Bjurbäcks kyrka (konserterna fortsätter så länge änglarna vill)

Orkesterkonsert i Staffanstorp 17/9, Mozart nr 20, Kammarorkestern Öresund under 
ledning av Lennart Fredriksson
Orkesterkonsert i Konserthuset Stockholm, Kungliga filharmonikerna, 
Mozart nr 20, dirigent Eva Ollikainen,
(Näthinneavlossning en stund innan HL går in på podiet, konserten genomförs med 
ett öga stängt, sägs det…. Efter konserten till St. Eriks sjukhus)
Foto från konsertsalen och med Peter Schéle i artistrummet

2007   juni Paus under päronträdet i Irrsee
               juli Övar på flygeln på Syréngården
         augusti Spelar vid barnbarnet Fridas bröllop i Grevie kyrka, Chopin Nocturne F-dur och

Mozart Fantasi d-moll
    september Ledig månad, uflykt till Ried

Undervisar den unga Shino Moroto i Irrsee, privatelev sedan tävlingen i Ettlingen

2008   februari Hemmakonsert hos Nils Rönnegård i Kopparberg
Efter pianoafton i Nyköping 3/2
Repetition Beethoven nr 2 med KTH-orkestern och dirigenten Gunnar Juhlin
 i Matteus kyrka, Stockholm

2009    maj Repetition Beethoven nr 2 med KFO Stockholms konserthus, dirigent Shi-Yeon Sung
Avspänd nostalgipromenad på Söder i Stockholm med Christofer och Dorette

   juli Konsert i Nynäshamns kyrka

2010 november Konsert i Syréngården, Saltsjöbaden (Stockholmsbostaden) med Alice Babs 
i publiken

     december   90-årsdagen firas också i december, hos Inge och Rolf Dick, Mondsee

Inlämnat till KB oktober 2020



Vår farfars brev till pappa. Några intryck nedtecknade av sonen Christofer i mars 2020.

Breven skrivna av farfar Alois Leygraf när pappa vistades i Schloss Berg somrarna 
1938, 39 och 40 samt från februari till augusti 1941, då han flyttade till München för 
vidare studier.
Det mesta i breven handlar om vardagliga ting från en överbeskyddande far till en hårt 
studerande son. Mängder med brev och telefonsamtal från fadern handlar om att ordna 
konserter för sonen, pengafrågor, penningöverföringar, uppskov med militärtjänstgöring och
välmenande råd, inklusive ordagranna textförslag för brev som sonen borde skriva till 
konsertimpressarios, ministrar etc. Råden är ofta mycket rättframma, exvis: ”Lasse Dich am
liebsten mit fremden Leuten nicht in Gespräche ein, denn man weiss nie, wen man vor sich 
hat” (6/7/39). Till rättframma råd hör även ”Du hast uns ja geschrieben, dass Deine, ich 
darf wohl sagen – Freundin Mia-Pia jetzt auf einen Monat nach Berg kommt. Wenn dies der
Grund sein sollte, dass auch Du noch einen Monat dort bleiben willst, dann kan ich Dir nur
den guten Rat geben – abzureisen. Du bisst noch viel zu jung um Dich mit 
Mädelgeschichten  zu befassen, zuerst musst Du so weit sein, dass Deine Ausbildung 
beendet ist und wirkliche Zukunft vor Dir liegt” (18/7/41).

Motivet för rättframheten: ”Wir drei sind doch so ein Herz und eine Seele, dass der Eine 
von dem Andern kein Geheimnis zu haben braucht ”(24/7/41). Kan inte ha varit lätt för 
sonen att kränga sig ur en rävsax med dessa bägge föräldrar, som var lika fullt övertygade 
om sonens begåvning som Tysklands oöverträfflighet. ”Du wirst in Deutschland vorwärts 
kommen, ich habe dieses Gefühl. Deine Zukunft wird wohl auf alle Fälle nicht hier in 
Schweden sein, dazu bist du viel zu begabt, um in diesen kleinen Lande zu versauern. 
Draussen in der Welt, insbesondere in Deutschland, hast du ganz andere 
Zukunftsaussichten” (2/7/41). Liknande passager om tyskarnas och Tysklands storhet 
återkommer flera gånger.

En hel del av korrespondensen under 1941 handlar om vart sonen ska ta vägen efter Schloss 
Berg för att fortsätta studierna. Trots brinnande krig det året är det inte tal om att återvända 
till Sverige. Tyskland förväntas enligt fadern inta världsherraväldet såväl ekonomiskt som 
kulturellt, och det är lika bra att bygga upp karriären där. Valet står mellan Berlin och 
München och i juli 1941 får pappa visum för studier i München. Nu handlar en hel del av 
korrespondensen om alla dokument inklusive Ahnentafel som krävs för att få det 
eftertraktade visumet. 

Sammantaget är för mig den stora behållningen att ha fått en klarare bild av farfar Alois och 
farmor Ridy. Ett beskedligt par i många avseenden med en stor kärlek och tilltro till sonen, 
och med stark vilja att påverka sonens liv så gott det går. Bilden av krigets utgång och 
Tysklands storhet är orubblig, och måste ha varit en belastning för pappa. Säkert träffade 
han människor i Schloss Berg med en annan uppfattning men frågan är hur mycket han gav 
sig in i diskussioner, avrådd som han var av fadern.

Lämnat till KB oktober 2020



Pappas brev till mamma. Intryck nedtecknade av sonen Christofer i mars 2020.

Breven skrivna under perioden 1945 till 1965 under mestadels långa vistelser utomlands. Det rör sig om
sammanlagt ett par hundra brev och vykort, och här har jag nedtecknat några intryck. Många brev skrivna
på  resande  fot,  på  tåg,  i  väntsalar  och  senare  även  på  flyg.  Det  börjar  ofta  med  någon  form  av
lägesbeskrivning över platser, elever eller konserter och avslutas inte sällan med en lista över tjänster som
pappa ber mamma genomföra. 

Breven från mamma mycket viktiga och han brukar ha det senaste brevet i bröstfickan på fracken under
konserterna, som en ”Talisman”.

Ekonomin var usel under de första tio åren efter kriget och hindren många för att ta sig från ett land till ett
annat. Därför handlar tjänsterna ofta om billigast tänkbara biljettbeställningar, pengar som ska växlas och
föras från ett land till ett annat, små lån som ska betalas tillbaka, visumansökningar, deklarationshandlingar
etc. En stark hemlängtan kommer ofta till uttryck. Inte konstigt med tanke på de långa resorna hemifrån,
ibland mer än tre månader. Tre platser förekommer ofta och bildar navet för många resor: Schloss Berg fram
till 1952, Darmstadt mellan 1954 och 1962, samt Hannover från 1962.  

I ett av de första breven (28/7/45) finns pappa i Stockholm under det att mamma är kvar i Sunnanäng vid
Siljan efter deras gemensamma semester där. Här nämns såväl Åsögatan, där han ännu bor hos föräldrarna,
och Bråviksvägen som redan fanns och kanske höll på att inredas?

I ett brev från 1948 skäller pappa på de slappa tjänstemännen på Österrikiska legationen i Stockholm dit
pappa ofta fick vända sig till för sina visumärenden. Legations-sekreterare Kreisky verkar dock lättare att
komma  till  tals  med.  Vad  pappa  inte  visste  var  att  Bruno  Kreisky  så  småningom  blev  Österrikes
förbundskansler (1970-83). Tidigare hade han som jude tillbringat krigsåren i Stockholm och efter kriget
byggt upp den Österrikiska legationen i Stockholm, och där träffade pappa honom vid några visum-tillfällen.

Schloss Berg. Hit kom pappa ofta tillbaka. För att få lektioner, kunna öva och inspireras inför kommande
konserter. Någon närmare beskrivning gör inte pappa av platsen, mamma var ju själv där vid flera tillfällen
och kände  till  förhållandena.  Men över  allt  detta härskade kvinnotrion  Anna  Hirzel-Langenhan,  Renata
Borgatti och Lilly Gottschalk. I brev från 11 nov 1948: ”Mit Renata spreche ich manchmal über Verschiedens-
und obwohl wir uns menschlich recht bemühen und uns wohl viel besser vertragen als vor Jahren, sind wir
uns natürlich im Grunde unseres Wesens recht fremd. Lilly ist zur mir persönlich nett wie immer, aber im
übrigen von einer Nervosität und Gereiztheit, die sich auf die ganze Schlossatmosphäre abfärbt.  Sie hat
natürlich ein furchtbar unerfreuliches Dasein- und irgendein Verständnis dafür wird natürlich von Seiten der
meisten  Schlossbewohner  nicht  entgegen  gebracht.  Dadurch  entstehen  manchmal  unerträgliche
Spannungen  die  sich  vor  allem  bei  den  Mahlzeiten  bemerkbar  machen.  Diese  werden  auch  dadurch
gefördert, da das Essen derzeit wirklich miserabel und vor allem nicht ausreichend ist. Wir sind manchmal
bis zur 14 Personen zu Tisch und die Portionen sind nicht grösser als wir zu 8 waren. Es ist wirklich eine
Ausnamhme, wenn man gesättigt vom Tisch aufsteht. Mir macht das nun nalles nicht soviel aus, aber ich
kann verstehen, wenn Leute die fast das ganze Jahr hier wohnen, sich darüber aufregen….Mit meinem 10-
jährigen Berg-jubileum glaube ich fest, dass ich dieses Lebenskapitel beschliessen werde.” 

Själv minns jag tydligast Renata, som jag kallade Onkel Renate. Inte utan orsak. Hennes brokiga historia finns
beskriven i Who is Who in Gay and Lesbian History. Käbi Laretei har gett en levande beskrivning av livet på
Schloss Berg i boken Tulpanträdet. ”Trots de primitiva förhållandena saknas aldrig entusiastiska elever. De
strömmade till från hela världen, med sina högtravande konstnärsdrämmar, sina komplex och besynnerliga
levnadsvanor.” 



Konserterna ordnas av hans agent i Schweiz, Herr Wyss, och små turnéer i närliggande städer växer med
åren och får allt större aktionsradie. Turnéerna verkar inte vara uppgjorda helt och hållet i förväg utan nya
spelplatser  kan tillkomma allt  eftersom.  Någon vinstaffär  är  det  till  att börja  med inte  alls,  och pappa
uttrycker oro över att Wyss kanske tröttnar på honom som artist. ”Im ganzen hat natürlich Wyss ein ziemlich
grosses Defizit mit meinen Konzerten gehabt, schätzungsweise zwischen 800 und 1000 Frc. Er wirkte auch
ziemlich verstummt, als ich ihn das letzte Mal sah, und ich bin schon neugierig, ob er überhapt das nächste
Jahr mit mir weitermachen wird” (11/12/49). En annan ekonomisk förlustaffär är turnén på Balkan i mats
1953, som bl.a. går till Belgrad och Athén och är kantad av dåliga honorar, ofta enkla spelplatser och lika
enkla hotell. Vid ett tillfälle träffar pappa Herr Wyss pappa, som är apotekare, och som då uttrycker sin
besvikelse över att sonen blev konsertagent. Men Wyss förblev en viktig agent genom hela brev-perioden. 

Mellan spelplatser kunde långa perioder uppstå utan rimlig möjlighet att återvända till Stockholm. Alltså
stannade han kvar på lämplig plats i beredskapsläge tills nästa konserttillfälle uppenbarade sig. Hos någon
vän, exvis  Paul-Christians mamma i Malmö,  Ilse i  Birkeröd eller Otmar i  Amsterdam,  på Schloss Berg,  i
Dellach eller i något mycket billigt pensionat. Hösten 1949, exempelvis, är han mer borta än hemma. Efter
att under en vecka träffat den numera fyrhövdade familjen i Dellach ger han sig ut på en turné i Schweiz och
Italien och kommer inte att återse familjen på månader. Kort efter födseln av Dorette drabbas mamma av en
bröst-infektion och lider svårt. Men det berättar hon inte i brev förrän infektionen är över.  

Något större självförtroende för pianospelet ger pappa inte sken av, kanske snarare tvärtom. Han tvivlar ofta
på sin förmåga, reaktionerna från publiken varierar, med tillhörande oro för kommande konserter. Och han
tvivlar på att han är psykiskt stark nog för detta yrke. ”Manchmal habe ich überhaupt das Gefühl, dass ich
künstlerich meinen Höhepunkt erreicht habe, dass ich mich vielleicht noch verändern werde, aber dass diese
Veränderung nicht  unbedingt  eine  Weiterentwickling  bedeutet…..Ich  bin  halt  wohl  im Grunde zu  wenig
robust in phychischer Hinsicht für diesen Beruf- die harte Haut ist ja nicht nur ein körperliches Phänomen”
(27/2/57). Men i ett brev från april 61 framgår att pappas tvivel på pianistyrket upphört.  

Sömnen är tidigt ett viktigt tema och många gånger återkommer pappa till hur sömnen varit på senare tid.
Och  sjukdomar  avhandlas  ofta,  reella  och  inbillade:  Magen,  hjärtat,  hemoroider…Tydliga  tecken  på
hypokondri förekommer tidigt. Kanske rätt naturligt när man är så mycket för sig själv och sitt pianospel och
får rikligt med tid att känna efter. Ur brev från Schloss Berg 21/10/49: ”Ja, und der Stoffelpappa hat sich also
gestern aufgerafft und ist nach Bad Ragaz zum Dr Siebenthal gefahren. Gott sei Dank oder leider- wie man
es nun nimmt- ist nichts Konkretes festzustellen. ……Ich habe ihm auch das Röntgenbild gezeigt und erzählt,
dass ein Nasenspezialist mir geraten hätte die Nasenscheidewand wegzuoperieren. Dazu bemerkte er dass
es eine Manie wäre von den Nasenärtzten bei jeder Gelegenheit sofort die Operation zu veranlassen, und in
meinem Fall  wäre  es völlig  sinnlos  gewesen.  ….Und so  brauche ich  mir  wenigstens  keine  Gedanken zu
machen was mir vielleicht auch Kopfschmerzen verursacht hat.”

Mamma har under en längre tid försökt få in mig i den svenska skolan. I brev 24/6/52: ”Und zum Schluss die
grosse  Nachricht.  Stoffel  wurde  in  die  1.  Klasse  aufgenommen.  Was  sagst  Du  dazu?  Ich  bin  vor
Überrraschung fast ungefallen als ich die Mitteilung erhielt. Was machen wir nun?”  Samtidigt som mammas
försök att få in mig i svensk skola pågick, fanns tanken att flytta utomlands.

Darmstadt.  Sommaren  53  hade  Konrad  Lechner-  säkert  rätt  oväntat-  blivit  Direktor  vid  Darmstädter
Musikhochschule och genast sett till att pappa fick en anställning där. Det gjorde att planer på ett boende i
Darmstadt pågick. Hus, lägenhet? Kanske var början på min skolgång en avgörande faktor för att familjen
stannade kvar i Sverige?  Tillvaron i Darmstadt blev snart enahanda och Darmstadt en trist och grå stad med
dålig luft. Det hela uppvägs av kvalitén hos många duktiga elever såsom Christoph, Erika och Carmen. Här
tillbringar han två veckor per månad med undervisning, resten ute på turné.  I Darmstadt hyr han ett rum,
där han lagar frukost själv. Dagarna är mycket långa och förknippade med oerhört mycket arbete. Lektioner



och övning. Ibland kan han unna sig simning i en närliggande bassäng eller badmintonspel. Ofta går resorna
mellan Darmstadt-veckorna till  Schweiz och Italien för konserter och radio-inspelningar. Vid en av dessa
resor passerar han Milano, och blir på järnvägsstationen för andra gången bestulen på allt han har. Han
förebrår sig själv, tycker han är slarvig och får dåligt samvete. I Basel lite senare en konsert den 3/2/55 som
är mycket lyckad, och självförtroendet återvänder. Ett varierande självförtroende tycks ha varit det normala
tillståndet.

Att pappa arbetar oerhört hårt råder ingen tvekan om. Många brev vittnar om disciplin inför varje konsert
och hur sällan han ger sig tid för nöjen, sight-seeing eller annat. En typisk arbetsdag i Darmstadt såg ut så
här: Lektioner mellan 8 och 14; Lunchpaus inklusive middagssömn 14 till 17; Övning mellan 17 och 21. En
oerhörd arbetsdisciplin som säkert grundlades tidigt, och förblev så livet ut. 

Trots dålig ekonomi planeras semester någon gång varje år. I samband med en turné i forna Jugoslavien och
Grekland år 1953 får pappa upp ögonen för Jugoslavien som turistland. En anledning är att landet inte bara
är intressant utan också billigt, och det leder sannolikt fram till vår semester i Dubrovnik år 1958. Turnén på
Balkan genomförs tillsammans med violinisten Seitz, som han dock inte alls trivs med som musiker. 

I maj 1955 tillåter ekonomin familjens första bil, en Wolkswagen som köps in i Darmstadt och som kommer
att användas för resor inom Sverige och i utlandet. Ett drygt år senare tar bilen tvärt slut på en liten landsväg
i Uppland.

Överraskande ofta, kanske någon gång per termin, passerar han Dellach utan att vi andra är med. Platsen
blir mer och mer en viloplats där han kan ta igen sig under någon vecka eller mer. Han uttrycker många
gånger längtan till såväl mormor som Dellach- ”wo ich vielleicht am aller liebsten bin”. Mormor inkvarterar
honom i  Westzimmer, tar emot med Augsburger  Würste,  och med henne har han långa och otvungna
samtal på tu man hand. I ett brev uttrycker pappa att mormor nog är den person som han känner sig allra
mest avspänd och trygg med. Mormor kan lyssna på generalrepetitioner och säga: ”Diesmal gings ja schon
besser”. Vid flera besök ordnas pianosoaréer där mormor, Deite eller kanske familjen Faber lyssnar. Men
han deltar även i små vardagssysslor som att leta ägg i hönsgården vid vedboden bredvid die alte Hütte.
Höns hade mormor på 50-talet och jag minns hur man fick undvika att trampa på bajset när man gick
utanför hennes hus. Vid en av de längre vistelserna i Dellach klarar han av deklarationen också, något som
varje år tog mycket tid och krävde många dokument som mamma skulle skicka hemifrån.

Av breven framgår att pappa redan på 50-talet tar flyget överraskande mycket. Kanske hängde det ihop med
att Darmstadt låg nära den stora flygplatsen i  Frankfurt.  Man anar att flyget på den tiden var ett långt
lyxigare ressätt än idag, och han kommenterar ofta kvalitén på flygmaten och -drycken. Dessutom skrivs
många av breven på det brevpapper som fanns på flyget och där han ofta passade på att skriva till mamma
under lugna flygstunder. Under en flygresa sommaren 1959 råkar han sitta bredvid Käbi  Laretei och ett
förtroligt samtal uppstår. Ofta när han anländer till Frankfurts flygplats är det eleven Grossman som hämtar i
sin lilla Fiat och kör honom till Darmstadt.

I  början av  januari  1957 börjar  pappa skriva  ett vykort  dagligen  under  sina  utlandsvistelser.  Säkert  ett
nyårslöfte som ett försök att kompensera för de långa vistelserna utomlands. Det upphör dock samma år.
Den 1 mars det året kommer nästa löfte: att sluta röka. Det blir mycket chokladätande i stället.

1958 nämns Örby Slott som undervisningsplats för första gången. Hösten det året blir hektisk eftersom han
undervisar  i  Örby  och  i  Darmstadt  parallellt.  Med  nödvändighet  blir  avstånden  mellan
undervisningsperioderna  i  Darmstadt  större  och  han  får  kritik  av  elever  i  Darmstadt  för  alltför  långa
tidsrymder mellan hans besök, vilket alla elever inte klarar så bra. Undervisningen vid Örby Slott är början
på det som året därpå blir Sveriges Radios Musikskola vid Edsbergs Slott. Nu funderar föräldrarna på ett
boende närmare Edsbergs Slott, kanske i något av de nya radhusen i närheten?



I september 1961 nämns Hannover för första gången. ”In Hannover traf ich also mit den leuten zusammen,
die sich anscheinend wirklich ernsthaft bemühen wollen, um mich an die dortige Hochschule zu bringen. Es
sind zwei Brüder Heutling (den Namen wirst Du sicher einmal von Lottie Wegmann gehört haben, da sie mit
ihnen früher sehr befreundet war), der eine Pianist der andere Geiger, beide Lehrer an der Hochschule. Der
Pianist hat als Gasthörer bei meinem vorjährigen Salzburger Kurs Teilgenommen, mit dem Geiger habe ich
einmal  in  privatem  Kreis  in  Frankfurt  zusammen  gespeilt.  Sie  wollten  mich  im  Oktober  bei  einer  s.g.
Senatssitzung als Nachfolger für Wolf vorschlagen. Bedingung ist das ich eine Zahl von Schülern (etwa 8)
mitbringe, damit sie gegen eine ähnliche Pleite wie bei Wolf versichert sind, der während seiner ganzen
Tätigkeit dort nie über drei Schüler hinauskam”(23/9/61). I mars 1962 är allt klart. Christoph och Carmen är
bland de  8  elever  som följer  med till  Hannover.  Här  tas  han emot av  Direktör  Felix  Prohaska.  Mycket
flyttbestyr från Darmstadt till Hannover, samtidigt som mamma kämpar med tömningen av Rödabergsgatan
efter farmor, som gick bort ungefär samtidigt. 

I november 63 skriver pappa kort om fysikern Max Born (1882-1970), som uppsöker honom efter en konsert
i Bad Pyrmont, Västtyskland. Born fick Nobelpriset i fysik 1954 för sitt arbete om kvantmekanik. Genom åren
har pappa och mamma träffat flera mycket framstående vetenskapsmän. Det började med Prof.  Arnold
Sommerfeld  (1868-1951)  i  München,  vars  hem  blev  en  samlingspunkt  för  motståndet  mot  nazismen.
Sommerfeld var matematiker och fysiker och utvidgade bl.a. Bohrs atommodell genom sina beräkningar.
Han fick märkligt nog aldrig något Nobelpris. Men bland det 30-tal doktorander han handledde fanns inte
mindre än fem blivande Nobelpristagare: Max von Laue (Fysik 1912), Werner Heisenberg (Fysik 1932), Peter
Debye (Kemi 1936), Wolfgang Pauli (Fysik 1945) och Hans Bethe (Fysik 1967). Knappast någon handledare
för doktorander kan ståta med en lika prominent skara! 

Även Lise Meitner (1878-1968) måste räknas in till berömda forskare som föräldrarna träffat. Mamma ska
enligt hörsägen ha träffat Lise Meitner 1945 under sommarsemester i Sunnanäng vid Siljan. Troligen hos
Hilding och Vera Rosenberg, som bodde i närheten. Lise Meitner kom som judisk flykting till Sverige 1938
och stannade här till 1960. Hennes viktiga arbete med Otto Hahn och hennes tolkning av atomers klyvning
vid neutronbestrålning och frigörandet av energi vid fission är fysikhistoria.  Hon fick heller aldrig  något
Nobelpris, men hennes insikter ledde bl.a. till kärnkraften och Manhattanprojektet. 

Något brev med Lise Meitner finns inte bevarat, men ett av Arnold Sommerfeld daterat 26/10/46, där han
tackar pappa för ett hjälp-paket med innehåll som han inte sett på länge; honung, choklad, sardiner, socker
etc.  Tiden  efter  kriget  bidrog  föräldrarna  så  mycket  de  kunde  med  hjälpförsändelser  till  Tyskland  och
Österrike. Det var nog så de träffade Ev och Kurt Meschke. En kopia av Sommerfeldts brev finns i högen till
KB.

Våren 65 klagar pappa på dåligt elevmaterial vid inträdesproven. Nu är det klart med en egen lägenhet i
Hannover efter att han bott på olika ställen i staden ett tag. 
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Pappas brev till mamma  december 1942 -  januari 1945
sammanfattning av Dorette maj 2020

Dessa brev hittades i en ”annan koffert”, kom som en överraskning,
De är skrivna till mamma från München, från Innsbruck eller från Stockholm.
Mamma befinner sig i München, i Innsbruck eller i sitt föräldrahem i Radenthein.
Mamma och pappa har träffats på Musikhögskolan i München oktober 1942, en viss osäkerhet om 
en gemensam framtid råder, framförallt hos mamma. Under året i Innsbruck 1943/44 stärks 
relationen, de gifter sig i Radenthein december 1944.
Några brev lämnas till KB, övriga sparas hos familjen

Tiden efter sin examen i München juni 1942 konserterar pappa i Tyskland, Österrike och i Sverige.
Han har en tysk agent som Oswald Kabasta har rekommenderat, och Konsertbolaget i Sverige.
Program, publikreaktioner och den egna inställningen till spelet beskrivs.
Oswald Kabasta dirigerar många av orkesterkonserterna. I Sverige spelar pappa bland annat
Stenhammars andra pianokonsert, som också görs på skiva. 

I december 1942 funderar han över sin nya syn på Sverige, efter att ha fått så många impulser
från vännerna under sin studietid i München.  Senare undrar han var framtiden finns, kanske i 
Innsbruck?  Tankar om det mesta svänger fram och tillbaka, självförtroendet likaså.

En violinsonat komponeras dessa år, några Inventioner och Flöjtsonatinen. Dessutom arbetar pappa 
med ett orkesterverk, som han anser vara klart hösten 1944, ”Den långsamma satsen är som en 
modernistisk Bruckner”.  Han kan få verket uppfört i Stockholms konserthus året därpå,  men av 
någon anledning blir konserten aldrig av, noterna går inte heller att hitta.  Kanske är det vid den här 
tiden han börjar tvivla på sig själv som tonsättare, han sätter ju punkt bara något år senare.

I breven mycket tankar kring vad som är betydelsefullt i varat.  ”Min olyckliga kärlek till 
filosoferandet är mitt öde, det största hindret i mitt arbete.” Läser Rilke med stor behållning. Han 
skickar Nya testamentet till mamma på hennes födelsedag,  ”Läs inte för ofta i boken, vänta tills 
själen är förberedd.”

Praktiska saker inför giftermålet i Radenthein diskuteras. Flera av vännerna från München-tiden 
kommer att närvara.
De dagliga flygangreppen beskrivs, München hårt drabbat, från våren 1944 dagligen, senare även 
Innsbruck. Under vigseln i Radenthein hörs bomberna falla.

I Stockholm bor pappa hos sina föräldrar men letar från december 1944 efter  bostad  för deras 
gemensamma liv. Här och i övriga Sverige ger han konserter, men träffar också vänner från 
Musikhögskolan och går på sommarkurser där. Ingmar Bengtsson nämns ofta, bland annat är de två 
hos Hilding Rosenberg och spelar Hindemiths fyrhändiga sonat.
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Breven från GL till HL (alla utom ett finns hos familjen) börjar i augusti 1943 då 
GL fortfarande är i Österrike, först i Innsbruck och därefter hos sina föräldrar i Radenthein. 
Hon skriver för det mesta till Åsögatan i Stockholm, där HL bor hos sina föräldrar. Efter giftermålet
i Radenthein december 1944 hoppas hon kunna resa till Stockholm, men det tar många månader 
innan alla papper är klara och hennes dramatiska resa dit kan påbörjas.

Från sommaren 1945 finns brev från Dalarna (juli) till Åsögatan, GL bor hos familjen Rosenberg, 
Hilding och Vera med döttrarna. Lite hämmad till en början, men det ger hon snart upp, Hilding har 
en nästan faderlig kontakt med henne. De pratar musik och lyssnar på Eldfågeln tillsammans. 
(bifogar brev daterat 28/7 1945)

Brev från oktober 1946, då  har HL och GL sedan ett år en egen lägenhet och sonen Christofer är 
född. En dålig recension i Göteborg diskuteras, HL i Schloss Berg, lovord över Anna Hirzel-
Langenhan och vad hon betyder för HL.  Livsmedelspaket skickas iväg,  GL funderar över hur tiden
lägger sig över sorger och formar nytt (hennes bror anmäldes saknad 4 år tidigare)
HL är ofta i Schloss Berg, mellan engagemang, ibland följer GL med honom dit för att därefter 
besöka sin mamma i Österrike. Men för det mesta är GL kvar i Stockholm medan HL är iväg på 
konserter, veckovis, ibland månadsvis.

1947: GK berättar om konserter hon hör i Stockholm, Greta Erikson, Claudio Arrau… människor 
hon träffar, vilka ord Christofer har lärt sig och att Niels Viggo Bentzon vill spela HL:s Toccata i 
Danmark.

1948: HL:s pappa går bort, han reser till Graubünden med sin mamma. GL är först i Schloss Berg 
och därefter i Österrike, mellan juli och december, breven handlar om hennes familj och bygget av 
mormors hus i Dellach. GL förmedlande länk mellan HL och Konsertbolaget

1949: GL åter i Dellach flera månader, dottern Dorette föds. GL svårt sjuk, tål inte penicillin, men 
berättar det först långt senare för sin man.  I radio direktsänds flera av HL:s konserten, bland annat 
från Hamburg. GL:s mamma vill genast öppna en flaska sekt…

1951: sommaren, brev från Dellach till Schloss Berg, handlar mycket om barnen som ju pappan inte
får möjlighet att träffa alltför ofta

1954: GL i Dellach många sommarmånader, HL veckovis i Darmstadt, det ser ut att vara en svacka i
lusten att konsertera. 8/12 10 år sedan giftermålet, åter på varsitt håll. Wilhelm Furtwängler går 
bort. GL återser Lise Meitner på en konsert,  är överväldigad av mötet

1956: i breven märks att det är belastande att vara åtskilda så mycket. Kaotisk avresa i januari, 
GL får förmedla frågor från Konsertbolaget och andra som önskar kontakt, påminner.  Lovordar 
Mozart-sändningarna.  Många musiker bor i lägenheten i Hökarängen, Igor Ozim, Ilse von 
Alpenheim, Paul Badura Skoda… HL:s konsert med violinisten Orrea Pernell diskuteras. 

1964: GL skriver om Arne Torgers Beethoven-konsert, besök hos Blomdahls i Kungsängen, 
Zetterholms i Sigtuna

1965: GL berättar om en Bach-konsert med Arne Torger, går igenom den detaljerat. ”Så synd att du 
inte kunde vara där!” - en mening som ofta dyker upp.
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