
 

Nyhetsbrev nr 4, augusti 2019 
________________________________________________________________________________________ 

Detta nyhetsbrev innehåller 
information om 

- medlemsträff 14 september 

- medlemsträff 26 oktober 

- medlemsträff 23 november 

- medlemsträff 14 december 

- Information om Jussifest i Strömsbruk 

31 augusti och 1 september 

 
Gemensamt för alla medlemsträffar i 
Stockholm  
Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,  
Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm 
Kommer man från Stadshuset så är det 
tvärgatan till höger alldeles före kyrkan. 
 
Insläpp från klockan 12.30. 
 
Föranmälan senast torsdagen i samma 
vecka. Men eftersom det ibland blir fullt 
så vänta inte längre än nödvändigt med 
anmälan. Det går att återta anmälan. 
Kontakta då Per Bäckström per telefon 
079-337 42 45 eller 
perb1948@gmail.com 
 
Ibland vill fler medlemmar komma än vi kan 
vara, vilket är maximalt 55. Då sätter vi upp 
ytterligare anmälningar på väntelista.  
Så anmäl om du får förhinder. 
 
Medlemsträff lördagen den 14 
september 
 
Besök av sångaren Erland Hagegård. 
Hjärtligt välkomna till Jussi 
Björlingsällskapets första medlemsträff hösten 
2019, som äger rum lördagen den 14 
september klockan 13.00 i Höstsols lokal 
”Stallet”, med insläpp för våra medlemmar 
från klockan 12.30. Vi hoppas att ni har haft en 
skön sommar och att ni nu är sugna på att åter 
få träffa och lyssna till nya sångargäster, till 
intressanta intervjuer och till våra ”Spisa 
Jussi”- program.  
 
Dagens gäst är opera- och konsertsångaren 
Erland Hagegård. Vi är mycket glada över 

att han vill komma till oss och berätta 
sångarminnen från sin strålande karriär samt 
låta oss lyssna till och titta på inspelningar i 
ljud och bild.   
 
Erland är utbildad vid Musikhögskolan 
Ingesund och Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm.  Medan Rikskonserter fortfarande 
hette ”Statens försöksverksamhet med 
Rikskonserter” blev Erland, då 21 år gammal, 
uttagen som deras förste konsertdebutant med 
en romanskonsert i Stockholm 1965. 
Huvuddebuten hade föregåtts av en turné på 
västkusten.  
 
Det blev succé! Recensionsöverskrifterna löd: 
”En sensationsdebut”(Svenska Dagbladet), ”En 
artist träder fram”(Stockholmstidningen) och 
”Sverige har fått sin Fischer-Dieskau”(Dagens 
Nyheter). 
  
Därefter blev det vidare studier vid Hochschule 
für Musik und darstellende Kunst i Wien, 
masterclasses för Erik Werba och Gerald 
Moore, Lied-interpretation för Paul 
Schilhavsky vid Mozarteum i Saltzburg samt 
studier för Hans Gertz och Hjördis Schymberg. 
 
Erland scendebuterade som baryton på 
Volksoper i Wien år 1968 och var anställd där 
samt i Frankfurt fram till år 1974, då han 
anställdes vid Staatsoper i Hamburg. Han var 
regelbundet gäst på Wiener Staatsoper samt på 
Kungliga Operan i Stockholm, i roller som 
Germont i Verdis La Traviata, Escamillo i 
Bizets Carmen och titelrollen i Mozarts Don 
Giovanni.  
 
År 1977 bytte Erland röstfack och gick över till 
tenor. Första rollen i det nya facket var på 
Drottningholmsteatern år 1979, då i titelrollen 
i Händels opera Xerxes. Det blev mycket fina 
recensioner. I Dagens Nyheter stod följande att 
läsa: ”I titelrollen gör Erland Hagegård en 
remarkabel tenordebut. Rösten känner vi igen 
också i ljusnat skick. Den är oförändrat fräsch, 
smidig och expansiv. Han täcker både det 
lyriska, det dramatiska och det komiska 
registret. Han handskas utan svårighet med 



 
den patetiska koloraturen och agerar därtill 
med nyanserande intelligens.” Erland sjöng 
därefter rollen som Rodolphe i Puccinis opera 
Bohème på Stockholmsoperan år 1981. Han 
har totalt sjungit ca 45 operaroller. 
 
På senare år har han lämnat den 
framgångsrika operakarriären och mest 
framträtt som konsertsångare. Erland fick den 
10 juni 2019 ta emot kungamedaljen ”Litteris 
et artibus” vid en ceremoni på Stockholms 
slott. Han belönades för framstående 
konstnärliga insatser som operasångare.   
    
Efter Erlands inledning av dagens program tar 
vi en kort paus, för att fylla på våra koppar, 
köpa CD-skivor, idag även en alldeles ny sådan, 
samt Jussi-nålar, innan vi övergår till dagens 
avslutande programpunkt.  
  
Presentation av en ny CD med Jussi: 
Puccinis Manon Lescaut 1959. 
Under programpunkten ”Spisa Jussi” kommer 
Kjell Olsson att presentera en ny CD-utgåva 
med Jussi Björling, en dubbel-CD från det 
kanadensiska skivbolaget Immortal 
Performances. På utgåvan finns en komplett 
inspelning av Stockholmsföreställningen den 1 
november 1959  av Puccinis Manon Lescaut. 
Dessutom finns det intressanta bonusspår, 
bland annat den aldrig förut utgivna 
ljudinspelningen från en TV-konsert i The 
London Palladium år 1959, samt arian ”Nessun 
dorma” ur Puccinis Turandot från Hollywood 
Bowl 1949. Den nya CD:n har utmärkt ljud och 
anses vara en av Jussis bästa sceninspelningar 
i rollen som Des Grieux i Manon Lescaut. 
  
Sällskapet kommer att vid träffen sälja 
skivan för medlemspriset 250 kr. 
(Dubbel-CD) 
 
OBS! Begränsat antal. Endast kontant 
betalning eller Swish gäller.   
 
Medlemsträff lördagen den 26 oktober 
klockan 13 
 
Besök av sopranen Lena Hoel. 
Mycket välkomna till Jussi Björlingsällskapets 
andra medlemsträff hösten 2019, som äger 
rum i Höstsols lokal ”Stallet” lördagen den 26 
oktober klockan 13.00, med insläpp för 
medlemmarna från klockan 12.30. Som vanligt 

finns det möjlighet att inmundiga kaffe/te med 
bröd fram till att det är dags att presentera 
dagens gäst.   
 
Denna gång har vi bjudit in sopranen och 
operasångerskan Lena Hoel. Hon är född i 
Uddevalla och flyttade vid 16 års ålder till 
Göteborg för att studera på musikgymnasiet. 
Åren 1977-1980 studerade hon sedan först vid 
Musikhögskolan Ingesund, därefter vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Slutligen antogs hon år 1981 som elev vid 
Operahögskolan i Stockholm.  
 
Lena debuterade på Kungliga Operan år 1984 i 
rollen som Nanetta i Verdis opera Falstaff, och 
hon har sedan dess sjungit över trettio 
huvudroller. Hon har framträtt både inom- och 
utomlands i olika konsertsammanhang och 
haft glädjen att arbeta med dirigenter som Leif 
Segerstam, Sixten Erling och Esa-Pekka 
Salonen. En viktig period i hennes liv var 
samarbetet med Ingmar Bergman i hans 
uppsättning av Daniel Börtz opera 
Backanterna samt med Sven-David Sandström 
vid uppsättningen av hans opera Staden i regi 
av Lars Rudolfsson.  
 
Slutligen har det blivit en hel del höjdpunkter i 
form av turnéer utomlands, som till exempel 
Bolsjojteatern i Moskva, Savonlinna i Finland 
och Lincoln Center i New York. Lena är 
numera aktiv både som sångerska, 
sångpedagog och konstnär Och i allt är hennes 
drivkraft en längtan efter att beröra och 
berätta.           
 
Ackompanjatör meddelas senare. 
 
Vi inleder sedan med att vår sångerska och 
pianist bjuder oss på en konsert. Därefter 
träder Nils-Göran Olve fram för en intervju 
med Lena. Det hela avslutas med att vi bjuds 
på ett extranummer. Därefter tar vi en paus, 
sträcker på benen och minglar lite. Då går det 
också bra att köpa CD-skivor och Jussi-nålar. 
 
Andra halvan av dagens program består av 
”Spisa Jussi”. Under rubriken Jussi Björling 
som film- och TV-stjärna kommer Kjell 
Olsson att presentera ett urval av filmade 
inslag, bland annat från amerikansk och 
svensk TV.’ 
Medlemsträff lördagen den 23 



 
november 
Dagens sånggäst blir: Carl Unander-
Scharin. Han intervjuas av Göran Forsling, 
som även svarar för ”Spisa Jussi” 
Mer information i nyhetsbrev i november 
 
Medlemsträff lördagen den 14 
december:  
I enlighet med vår tradition är sånggästen 
denna dag: hemlig, 
 
”Spisa Jussi”: Roger Alderstrand och 
Marianne Ebert. 
Mer information i nyhetsbrev i november 
 

Jussifesten i Strömshall, 
Strömsbruk 31/8-1/9 2019     
Vi träffas för fjortonde året i Strömsbruk strax 
norr om Hudiksvall! Här föddes Jussis fader 
David och här har Jussi Björling sjungit. 
 
Klockan 15 den 31 augusti i Strömshall 
spelar Ströms charmiga Bruksorkester  
som uppvärmning av publiken. 
 
Klockan 16  konsert i Strömshall  
Sångare:  tenoren Per Lindström, 2019 
års mottagare av Jussi 
Björlingsällskapets Pris!!  Per slog igenom 
i huvudrollen i La Traviata på 
Norrlandsoperan vintern 2018-19.  Läs   
recensionen i Tidskriften Opera nummer 5/18. 
Sjunger i vår på Konsert Theater  i Bern 
i Schweiz. 
 
Sopranen Sigrid Vetleseter Böe, finalist 
i Hjördis Schymberg Award 2018.  
Hon har sjungit i Carmen på Kgl Operan 
och även på flera Operor i Norge. 
Sigrid har  sjungit  på Vadstena Opera 
Akademien. Hon sjunger nästa säsong 
på Malmöoperan. 
 
Bassångaren Erik Rosenius 2:a i Hjördis 
Schymberg Award 2018. Sjunger på 
Staatsoper unter den Linden i Berlin. 
Har erhållit  Rosenborg-Gehrmans stipendium 
på 150.000kr och 2018 även Kungliga Operans 
Stipendium. 
 
 Musikdirektör  Lennart Eng ackompanjerar 
på  flygel. 
Presentatör Stefan Olmårs. 

 
Efter konserten kan den som anmäler sig 
till Stefan Olmårs tel 0651-26000, äta 
Noëls erkänt goda italienska buffé, även det i 
Strömshall. 
 
Kvällen avslutas i Strömshall med 
”Önskekonsert med Jussi”. Vi lyssnar på 
inspelningar med Jussi och berättar om 
honom. 
En sensationell ny CD-skiva med Jussi säljs. 
Den innehåller   tidigare outgivet material, bl a 
en tidigare okänd, intimare version av O Helga 
Natt! Vi tror det är den sista CD som ges ut 
med tidigare outgivet material med Jussi. 
 
Sov över i Strömsbruk och upplev söndagens 
mycket intressanta program! 
 
Den 1/9 klockan 09.30  berättar Johan 
Adlercreutz om  Strömsbruks historia med 
betoning på Björlingar  och ortens industri. 
Klockan 09.45 i Strömshall: Operavännernas 
före detta ordförande Nils-Göran Olve leder 
först ett samtal med sångsolisterna  om 
deras karriärer. 
Sedan följer ett program i ord och ton : Jussis 
sjungande syskon presenteras. 
 
För att sova över i Strömsbruk, 
kontakta: Kustleden tel 0650-74 00 30. 
 
För att boka buffé och förköp av entré: 
ring Stefan Olmårs tel 0651-26000!!! 
Det är begränsat med platser och brukar bli 
fullt. 
Även den som funderar på att åka tåg till 
Jussifesten ringer Stefan. 
 
En DVD från konserten säljes senare för 150kr 
fritt i er brevlåda. Stefan hör av sig och frågar 
om ni är intresserade av denna DVD. Han 
svarar även på övriga frågor. Det är begränsat 
med platser!!  
 
Endast kontanter. Vi tar inga bankkort. 
Välkommen! 
 
Stefan Olmårs, sekreterare i Jussi 
Björlingsällskapet  och gärningsman” för 
Jussifesten i Strömsbruk 
Tel: 0651-26000  Mail: 
stefanholzpartner@telia.com 


