
 

Nyhetsbrev nr 3, maj 2019 
________________________________________________________________________________________ 

Bästa medlem! 
 
Detta nyhetsbrev innehåller information om 

- Uppdaterad version av Harald 
Henryssons diskografi 

- Information om Jussi-fest i norska 
Ålesund 15-16 juni 

- Information om vår konsert i 
Kungsträdgården 25 juli 

 
Som bilagor 
- Museets sommarprogram 
- Information om Jussi-fest i 

Strömsbruk 31 augusti-1 september 
- Favoritresors inbjudan till Jussi-fest i 

Voxna 8-9 juli 
 

Jussi tävlar med sig själv i Manon 
Lescaut. 
I april har två av hans finaste inspelningar i 
rollen som Des Grieux i Manon Lescaut så gott 
som samtidigt kommit att utges i utmärkt ljud.  
 
På Pristine Audio PACO158 finns nu 
föreställningen från Metropolitan den 31 
mars 1956 med Licia Albanese som Manon, 
Frank Guarrera som Lescaut och Dmitri 
Mitropoulos som dirigent.   
  
Immortal Performances IPCD 1110-2 
innehåller den föreställning från 
Stockholmsoperan 1 november 1959 där 
Jussi sjunger på italienska, de övriga på 
svenska. Här är Hjördis Schymberg Manon, 
Hugo Hasslo Lescaut och Nils Grevillius 
dirigerar.  
 
Den utgåvan bjuder också som bonus på den 
tidigare aldrig utgivna tv-inspelningen från 
Palladium i London den 4 januari samma år, 
där Jussi sjunger Turiddus avsked och E 
lucevan le stelle, samt bl a hans Nessun dorma 
från Hollywood Bowl 1949 och en ny 
överföring av julkonserten på Södersjukhuset 
1954. Intressanta texter av Stefan 
Johansson, Kristian Krogholm och 
Richard Caniell, som svarat för 
ljudrestaureringen, kompletterar det hela. 
 

 
 
Utgåvan på Immortal Performances är på väg 
till Björlingsällskapet för att säljas när den 
anlänt.   
 
Dessa två utgåvor finns med bland de 65 som 
tillkommit i den uppdaterade version av 
Harald Henryssons förteckning över Jussis  
inspelningar, som  just har lagts ut på museets 
hemsida.  
 
 
Och alldeles nyss släppte Pristine ännu en 
högklassig utgåva med Jussi:  
 
Beethovens Missa Solemnis från 1940, med 
Toscanini som dirigent (PACO159)j. 

 
Jussi-fest i norska Ålesund  
Den unge norske tenoren Bror Magnus 
Tødenes fick Jussi Björlingsällskapets pris för 
2017. Bror Magnus har inspirerats av Jussis 
gärning, hans far Bertil Tødenes också. De 
anordnar därför en Jussi-fest under två dagar i 
Ålesund 15-16 juni. Den 15 juni kommer Jussi 
Björlingsällskapet att medverka i en 
presentation av Jussi med inspelningar och 
bilder. Vi representeras av Roger Alderstrand 
och Stefan Olmårs. 
 
Den 16 juni blir det en stor konsert till Jussis 
minne där Bror Magnus kommer att sjunga 
tillsammans med andra sångare. 
  
Ta tillfället i akt och åk till Ålesund, det är inte 
bara Jussi-fest, det är naturen också! Det går 
att flyga från Arlanda till Ålesund på 4-6 
timmar, med ett byte för lite under 3 000 kr. 
  
På Jussi Björlingsällskapets hemsida kommer 
du att kunna läsa om Jussi-festens program. 
 
Om du vill delta i detta så kan du anmäla dig 
till Stefan Olmårs 
Telefon 0651 26000  e-post  
stefanholzpartner@telia.com 
 

 

mailto:stefanholzpartner@telia.com


 
Konsert i Kungsträdgården 25 
juli klockan 13.15 
Torsdagen 25 juli, klockan 13.15 är det åter 
dags för musik i Kungsträdgården. Jussi 
Björlingsällskapet bjuder på sång och 
information om sällskapets verksamhet. 
 
Medverkande är i år  
Per Lindström, tenor, 2019 års mottagare 
av Jussi Björlingsällskapets pris.  
Bengt Krantz, baryton, sällskapets 
ordförande.  
Anders Wadenberg, pianist.  
Stefan Olmårs, konferencier.  
 
Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
Kungsträdgårdens vackert belägna friluftscen, 
där Jussi själv en gång stått. Tillställningen 
varar knappa timmen och tecknande av 
medlemskap är möjlig samt köp av 
CDinspelningar.  
 
Välkomna! 
 


