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Bästa medlem! 
 
Detta nyhetsbrev innehåller information om 
- Boken om David Björling 
- Copenhagen Concert CD 
- Manon Lescaut CD 
- Ny utgåva av Romeo och Julia med Jussi 
- Konsert i Kungsträdgården 25 juni 
- Jussi Björlingmuseets sommarprogram 
 
I egna filer finns 
- Jussifesten i Voxna 6-7 juli 
- Favoritresors ”Den sjungande dalen” 
- Jussifesten i Strömsbruk 5-6 september 
 
Ovanstående programpunkter under 
förutsättning att coronavirusläget medger det. 
 
Följande fyra artiklar kan köpas vid 
konserten i Kungsträdgården och på 
Jussifesterna i Voxna och Strömsbruk.  
 
De kan också beställas från Annicka 
Englund.  
e-post annicka.englund@hotmail.se  
-mobil 070-518 17 29   
-fast telefon; 08-653 05 30. 
Då tillkommer portokostnad 
 
En bok om David Björling 
Jussi Björlings far David var hans första lärare 
och hade avgörande betydelse för hans och 
hans bröder Olle och Göstas utveckling till 
sångare. David framträdde tillsammans med 
sina söner 1915-26 i den ensemble som han 
kom att kalla Björlingkvartetten. 
Boken kostar 200 kr. 
 
Under en vistelse i Amerika 1899-1907 
utbildades David Björling till operasångare och  
inledde sin karriär som konsertsångare. 1919-
21 återvände han dit och turnerade från kust 
till kust med de tre sönerna. 
Till 100-årsminnet av denna turné, som 
inleddes i oktober 1919, har Harald 
Henrysson, tidigare chef för Jussi 
Björlingmuseet, publicerat en tvåspråkig bok. 
Den har titeln "David Björling och hans söner 
i Amerika: En sångarfamiljs saga börjar, 

1899 -1921". Den 158-sidiga boken är inbunden 
och illustrerad i svartvitt och färg. Priset är 
200 kr. 
 
Boken behandlar Davids båda amerikanska 
vistelser, med en omfattande kartläggning av 
hans framträdanden ensam och tillsammans 
med sönerna. Den stora framgången för deras 
märkliga turné återspeglas framför allt i 
mängder av pressklipp. 
 
Under turnén gjordes 1920 sex grammofon- 
 
inspelningar av pojkarna, vilka alltså är de 
första inspelningarna av den då 9-årige Jussi 
Björling. Det går att lyssna på dem på vår 
hemsida. 
 
Dessutom finns på hemsidan en länk till en 
unik nyinspelning, som de tre bröderna gjorde 
av en av sångerna för välgörande ändamål 32 
år senare, 25 januari 1952: 
Sommarglädje (trad) Bluebell ABCD 066 bd 18 
 
Boken leveras i postnords vadderade påse. 
Avgiften för den inklusive porto tillkommer 
med 79 kr. Om man beställer en CD också så 
tillkommer ingen extra kostnad för porto 
eftersom den då levereras tillsammans med  
boken. 
 
Ny CD med Manon Lescaut 
På Immortal Performances IPCD 1110-2 finns 
Stockholmsföreställningen den 1 november 
1959 med Jussi på italienska, de övriga på 
svenska. Hjördis Schymberg är Manon och 
Hugo Hasslo Lescaut med Nils Grevillius som 
dirigent.  
 
Den har också intressanta bonus, bland annat 
den aldrig förut utgivna tv-inspelningen från 
Palladium i London 1959, med Jussi i Turiddus 
avsked och E lucevan le stelle, hans Nessun 
dorma från Hollywood Bowl 1949 och en ny 
överföring av julkonserten på Södersjukhuset 
1954. 
 
Denna box med 2 CD kostar 250 kr för 
medlemmar 



 
Jussi Björling in Copenhagen 
Nu kan vi återigen erbjuda denna inspelning 
från konserten i Köpenhamn 1959. 
 
På CD:n finns också ett bonusspår en sändning 
i amerikansk radio, Voice of Firestone från 10 
mars 1952. 
 
CD:n innehåller också ett programblad med 
medverkande Björlingspecialisterna Stephen 
Hastings, Dan Shea och Harald Henrysson. 
Medlemspriset är 130 kr och priset för icke  
medlemmar är 160 kr.  
 
 
Jussis Romeo på svenska återutges 
Det kanadensiska skivbolaget Immortal 
Performances ger ut en 3 CD-utgåva med 
omsorgsfullt restaurerade inspelningar av 
Jussi Björling.  
 
Det största utrymmet får en av hans 
glansroller, Romeo i Gounods Romeo och 
Julia: två inspelningar på svenska i Stockholm 
med Hjördis Schymberg, den kompletta 
operan 1940 och akt 2 från soarén ”För 
Europas barn” 1943, samt två duetter på 
franska med Anna-Lisa Björling från 
Hollywood Bowl 1949.  
 
Dessutom ingår första akten av Boheme med 
Schymberg från 1940, här för första gången i 
sin helhet på CD. 
 
Vi importerar och säljer denna spännande box. 
Priset beräknas till 400 kr. 
 
Du kan läsa om CD-boxen här 
https://immortalperformances.org/ 
 
Förteckningen över Jussi Björlings 
inspelningar på sällskapets webbsida (se: Om 
Jussi Björling / Inspelningar) har i samband 
med denna utgåva uppdaterats av Harald 
Henrysson. 
 

Traditionell gratiskonsert i 
Kungsträdgården 
Den 25 juni bjuder Jussi Björlingsällskapet på 
lunchkonsert i Kungsan, Stockholm. Mer 
information kommer senare 
 
 

https://immortalperformances.org/

