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Iussi er stadig den bedste
****** Klassisk. En af fantastiske ]ussi Bjorlings sidste koncerter
er udgivet for forste gang. Har den, og grad.

USAog Danmarkvardeto !ande,Jussi Bj6rlingbesogteflestgange. Den svensketenorvarisarglad forTivoli ogsangderi en langperiode
hvereneste sommer. Foto: Scanpix

gang. ,;Trylleflojten" slmges ikke helt si sodladent lengere.
Menman kannesten ikke forestille sigromancerne afcrieg
og Sibelius og til sidst "Zueignung" afRichard Strauss i en
skonnerestrube.

Den dejlige CD har enddaplads til to hindtulde highlights
fra radioprogrammet The Voice of Firestone - herunder fussi
Bi6rling i en forrygende udgave af "Nessun dorma.. fra,Gia-
como Puccinis svanesang, Turandol

Folsomogkark
Stemmer som fussi Bjorlings-frs knap nok lengere. Han
rammer ikke bare tonerne rent, han rammer dem lige noj-
agtigt i midten. Og de ejer uden undtagelse den heltiigtige
klang affolsomhed ogkernefuldkarskhed.

Alle kan kalde sigkunstneri dag. Bare man arbejdermed
noget i kunstens verden. Men derfindes en anden og som-
metidgrlidtglemtbetydning afordeil At man slet ogiethar
styrpii sit hindverk og derfra legger noget Andsverktil.

Perfektion er en selvfolge pA fussi Bjorlings glemte plade,
en forudsetning for, at han overhoveaet tor tage voris tid,
hvorpi han river os til himmels og nesten gor lytterens
hjerte for stort til brystet.

|ussi Bjorling hin hjerteknuser dojede selv med et svagt
hjerte. Hans smag for det sode liv i almindelighed og alko-
hol iser gjorde resten. Den svenske tenor dode kun 49 ir
gammel i 1960. Nojagtigt fem mineder efter koncerten i
FalconerCentrel

Godt, han niede den optagelse. Og tak til de behiertede
fans for en overraskelse afde solide!

Hvem: Jussi Bjorling og Bertil Bokstedt.
Hvad: Optagelse afkoncert i Falconer Centret 15. oktober 1959
samt 11 bonusnumre.
Hvor: CD fra ISP Records. Se mere p5 jsprecords.com.

AfSoren Schauser

Det er midt i september 1932. Ildevarslende trommer fra syd
og ost har gjort politik ekstra spendende. Flere end 40.000
danskere har fundet vej til RAdhuspladsen og vil hore resul-
tatet afdet nyligt afholdte Landstingsvalg.

Ogmens de venter, harkommunen en overraskelse klar:
fussi Bj6rling skal optrede i Tivoli og giver et nummer fra
ridhusets balkon. Dorene gir op og afslorer en afalle tiders
storste tenorer i ulastelig kjole og hvidt! Tilhorerskaren stir
som den storste i hans karriere, hvilket ikke siger si lidt.

Den svenske sanger blev opdaget kun fire 5r gammel,
debuterede pi sin hjemlige nationalscene i 1950 og skulle

=siden vinde alverdens hjerter med uforglemmelige opera-
partier.

Beromtheden var i Danmark hver eneste sommer i
perioder op gennem de turbulente 1950ere og 1940ere. Han
ffldte Tivoli, KB Hallen og Odd Fellow Paleet til sidste plads
og fik langstilkede roser af den forsamlede verdenspresse.

Men stort set ingen af de tallgse koncerter i Kobenhavn
blevoptaget. Utailige af fussi Bjorlings optredener verden
overerbevaret. Bare ikke dem pi dansk jord:

Lrge pi ner koncerten 15. oktober 1959 i det nyibnede
Falconer Center, og nu har |SP Records og de internationale
|ussi Bjorling Selskaber rensqt og digitaliseret nogle bind fra
denstoreaften.

Bjorling synger 17 numre fra operaens og romancens
verden. Han akkompagneres glimrende pi klaver af lands-
manden Bertil Bokstedt - den senere operachef i Stock-
holm. Resultatet er noget af det skonneste, en sangglad siel
kan have i orerne.

Smag og behag har rigtignok vekslet en del siden den-


