


CD 1                 72’48

Tchaikovsky, Pyotr (1840-1893)
Eugene Onegin: Lensky's aria. Förbi, förbi är nu min kärleks lycka   5’44
(sung in Swedish)    

Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Rigoletto: act 2: Ella mi fu rapita!     5’10

Rigoletto: act 4: La donna è mobile    2’21

La Forza del destino: La vita e'inferno all'infelice   5’38

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Die Zauberflöte: act 1: Dies Bildnis ist bezaubernd schön   3’52

La Clemenza di Tito: act 2: Se all'impero, amici Dei   5’07

Così fan tutte: act 1: Un'aura amorosa    4’28

Gounod, Charles (1818-1893)
Faust: Prologue from act I     6’47

Faust: act 3: Salut! demeure chaste et pure, recitative and aria  5’18

von Flotow, Friedrich (1812-1883) 
Marta: M'apparì tutt'amor     2’57 

Bizet, Georges (1838-1875)
Les Pécheurs de perles: act 1: A cette voix quel trouble   3’09

Puccini, Giacomo (1858-1924) 
Manon Lescaut: act 1: Donna non vidi mai    2’29 Lars Björling. Photo: Tomas Gidén
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Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)
Le Africaine: Mi batte il cor.. O Paradiso    3’05

Giordano, Umberto (1867-1948)
Andrea Chénier: act 1: Un dì all'azzuro spazio    4’50

Cilea, Francesco (1866-1950) 
L'arlesiana: E la solita storia     4’23

Rossini, Gioacchino (1792-1868)
Il Barbiere di Siviglia: act 1: Se il mio nome saper   2’48

Korngold, Erich (1897-1957) 
Die tote Stadt: Marietta's Lied     4’32

CD 2                                    62’19

Rachmaninov, Sergei (1873-1943)
Chanson Georgienne, Ne pój, krasávitsa pri mné, Op. 4:4 (lyrics: Aleksandr Pusjkin) 4’10

Véter pereljótnyj / The wind whispered, Op. 34:4 (lyrics: Konstantin Dmitrevitj Balmont) 2’57

Otyvok iz A. Mjusse / Loneliness, Op. 21:6 (lyrics: Aleksei Nikolajevitj Apukhtin) 1’38

 Zdes’ khoroskó / How fair this spot, Op. 21:7 (lyrics:Glafira Adolfovna Galina) 1’43

Oni otvechali / The Answer, Op. 21:4 (lyrics: Lev Aleksandrovitj Mey)  1’50

O, dólga búdu já, v malchán tájnaj / In the silence of the night, Op. 4:3  2’46
(lyrics: Afanásy Fey)

As I am now preparing this material for public edition after all, many memories come back 
to me and I feel la Maestra’s presence.
My grandfather David, and everything he taught his sons, the singing tradition that existed 
in the home of my childhood and the influence from my uncles formed a stable foundation 
to build on. But it was really la Maestra who gave me a wonderful push to get into the world 
of singing. Her severe enthusiasm gave me what I really had aimed for: devotion! Harry 
Ebert could explain and put music in its proper context with literature, art, philosophy and 
life itself. This has meant a lot to me.

Lars Björling
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Alfvén, Hugo (1872-1960) 
Skogen sover / The forest asleep, Op. 28:6 (lyrics: Ernst Thiel)   2’34

Serenad / Serenade, Op. 4:2 (lyrics: Jonas Alströmer d.y)   1’56

Aftonstämning (Ved huset) / Evening mood (Beside the house), Op. 21:1  1’55
(lyrics: Emil Aarestrup)

Sommardofter / Scents of Summer, Op. 8:2 (lyrics: Ellen Lundberg)  2’49

Aftonen / The evening, R.187 (lyrics: Herman Sätherberg)   4’13

Saa tag mitt Hierte / Take my heart, R.203 (lyrics: Tove Ditlevsen)   3’23

Jag längtar Dig / I long for You, Op. 28:5 (lyrics: Ernst Thiel)    1’56

Boldemann, Laci (1921-1969)
Mopsen (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’28

Den gröna hagen (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’40

Tanten och Papegojan (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist) 2’50

Purjo och Rädisa (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’04

Obradors, Fernando Jaumandreu (1897-1945)
¿Corazón porque pasais..? / Heart, why do you pass..? (lyrics: anonymous) 1’34

Con amores, la mi Madre / With love my mother (lyrics: Juan de Anchieta) 1’36

Del cabello mas sutil / Of the softest hair (lyrics: Folksong)   1’15
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challenges from different angels. He told me about many interesting moments he remem-
bered from working with my Father. In these sessions with Harry I tried and tested many 
versions and possibilities of arias and songs, some of them you will find on the two CD’s
The placing of the voice was there mainly thanks to good diction of the lyrics. My father 
told me to recite the words of a musical phrase ‘until you feel you have got it right, then you 
can sing it’ he said. I am thinking with gratitude of my uncle Olle’s teaching of ending 
phrases and equalizing vowels that he had learnt from My Grandfather David. The body’s 
development in breathing and sustaining the voice was certain. La Maestra once said: ‘Cantare 
e una ginnastica ben fatta’! ‘Singing is a well performed gymnastic process!’ 
Although the process worked very well it was important not to force the voice into a phase 
neither voice nor body was ready to take on. Above all it was so important not to fall for 
the temptation to enlarge the voice by letting it fall a bit back, instead of keeping the 
natural focus. These sessions with Harry really became my way to develop my singing both 
technically and through Harry’s deep understanding attitude. As an example you can hear 
in Lionel’s aria from Martha by von Flotow, that it lacks a bit of maturity. That is as far as 
I had got then, in the middle of the 70’s.
I have emphasized that these recordings with few exceptions, are taped study sessions during 
the period 1975-90. Some are live recordings from concerts with quite primitive resources. 
Many songs and arias are taped in Harry’s apartment in Stockholm with my own tape 
recorder, which explains various disturbances and unfortunately also some distortion. These 
recordings were not meant to be presented in public but only thought useful for my private 
study. One piece requires an explanation. The prologue in the first act of Faust consists of 
a long monologue where Faust is desperate and wants to end his life emptying a poison cup. 
He gets interrupted by girls singing outside, joyfully greeting the new morning. He gets 
interrupted twice and finally, instead of taking the poison, he desperately invokes 
Mephistofeles, the Devil himself. This recording consists of four passages but instead of 
girls singing there are empty spaces.
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Bellini, Vincenzo (1801-1835) 
Malinconia, Ninfa gentile / Melancholy, gentle nymph (lyrics: Ippolito Pindemonte) 1’35

Dolente immagine di Fille mia / Sorrowful Image (lyrics: anonymous)  2’59

Stenhammar, Wilhelm (1871-1927)
Lycklandsresan / To the land of Bliss, Op. 26:8 (lyrics: Gustaf Fröding)  2’36

Lutad mot gärdet / Leaning on the fence, Op. 8:1 (lyrics: Johan Ludvig Runeberg) 1’57

Vore jag ett litet barn / If I was young still, Op. 37:4 (lyrics: Verner von Heidenstam) 1’46

I Skogen / In the Forest (lyrics: Albert Theodor Gellerstedt)   2’08

En positivvisa / A Barrel Organ Song, Op. 38:4 (lyrics: Bo Bergman)  2’04

Körling, August (1842-1919)
Aftonstämning / Evening mood (lyrics: Daniel Fallström)   1’42

Lars Björling, tenor

Harry Ebert (CD1:1, 3, 5, 8-11, 13, CD2:4, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 22, 27)
Brita Lignell (CD1:2, 4, 7, 14, 15, 17, CD2:6) ‒ Jan Eyron (CD2: 13, 26, 28)
Anouchka Mukherjee (CD1:12) ‒ Sergei Reznikov (CD2:1-3)

All tracks are recorded at several sessions from 1975 to 2006. 
Track CD1:6, CD2:8, 14-20, 23-25 are recorded live.

life jacket. Harry was in a way more French than Swedish. He had two sons, Jean and Gui, 
with his French wife Marguerite. Earlier in Paris he had studied for both Rachmaninov and 
Ravel. Harry taught Father, for instance Romeo’s part in Roméo et Juliette by Gonoud, 
because my father didn’t speak many words of French. After a performance in Paris a critic 
wrote that all French singers should listen to Björling, as this was the way to sing in the 
French language. Harry loved to cook. He was a true master chef, and made the whole family 
happy and grateful with his cooking.
I went to Harry several times a week and worked on songs and arias, singing with great joy 
and pleasure. I so to speak gained experience vocally by singing phrases in songs and arias 
over and over, testing different attacks, legatos and so on. All the time with Harry’s accom-
paniment and the spirit of la Maestra sitting on my left shoulder! The midrange register 
seemed to lack a bit of maturity but on the other hand the high register was really good and 
solid; a result from la Maestra’s teaching. One thing is to have an ‘easy top register’ naturally, 
but without a proper training there may be problems anyway. A common opinion of my 
Father’s singing is: ‘Well, you see, Jussi, when he opened his mouth, out came all that 
beautiful sound’. It was in a way deceptive as it seemed so natural and uncomplicated. Twelve 
years of schooling with my Grandfather from a very early age was the basis for my Father’s 
fantastic singing. Hard work through daily exercises and surely many difficult moments to 
be handled, had led to this result. But don't tell me it came all that easy. My father taught 
me an important proverb, Per aspera ad Astra; through the difficulties to the stars.
I had many fine moments with Harry. He was an educated person and possessed deep 
knowledge in cultural matters. He could sit by the piano playing leitmotifs from an opera 
by Wagner while explaining the whole intrigue. He liked to recite parts of Rostand's Cyrano 
de Bergerac by heart. Once a week he had a meeting with a neighbor Mr. Bergquist, a clock 
and watch-maker, discussing Schopenhauer, Nietzsche and others.
Harry never commented on the singing technique itself but could have ideas of alternatives 
to sing a certain phrase or attack of a special note and so on. He made me try to solve vocal 
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När min far Jussi vid sekelskiftet valdes till 1900-talets förnämsta manliga sångare i en 
omröstning av engelska musikkritiker, kände vi i familjen en stor glädje och stolthet.

Från mycket tidig ålder fick jag uppleva sång och musik hemmavid men framförallt 
minns jag besöken på Operan när Pappa sjöng. Ett starkt minne var La bohème. Jag försökte 
dölja tårarna som trillade nerför kinden i sista akten.

Annars var det väldigt spännande att sitta i teatersalongen och följa med i allt som 
hände på scenen. Alla var ju sminkade och hade underliga kostymer på sig men så fort 
Pappa började sjunga, så kände jag igen honom. Det var lätt. Han lät ”annorlunda” än de 
övriga i ensemblen. Min Far var i tidiga 30-årsåldern och hade då sjungit i 25 år.

Redan i 4-5 årsåldern började min Far och hans bröder lära sig det väsentliga i sångens 
ABC under min farfar Davids fasta ledning. Han var son till mästersmeden Lars Björling 
och David började också i smedyrket vid bruken i Hälsingland. Han flyttade även med sin 
familj till Finland under några år på 1880-talet. Lars var gift med en finlandssvenska, Matilda 
Lönnqvist från Björneborg.

Lars Björling
The art of singing

A tribute to David Björling, volume 2

Tradition! La Maestra really had the ability to bring back and emphasize the old ideals from 
a long gone time. Ideals that had slowly crumbled away through two world wars. I 
remember her sitting in an armchair with a plaid around her legs, her sharp attentive eyes 
following each exercise. She meant that the attack of a tone should be like a feather set in 
motion by a puff of wind. Not so far from my grandfather David’s picture of the perfect 
tone; a little metal ball balancing on top of a small water fountain. La Maestra often talked 
about five to twelve singers. Premature debuts, without having understood the importance 
of finishing the studies prior to the big leap into a career. According to la Maestra there are 
no shortcuts to achieve fast results. The voice must be allowed to develop in its own pace.
The years in Rome swept away fast but the foundation of the ABC of singing was set. I 
managed to collect so much knowledge and understanding for the belcanto tradition. It was 
with great sorrow and regret when I learned that la Maestra no longer existed on this earth, 
as she had peacefully passed away. Like the little bird pushed out of the nest, I would now 
have to continue on my own. Certainly with la Maestra's teaching in fresh memory but to 
develop it further and to avoid different diverging influences, that was easier said than 
done. Back in Sweden I contacted different voice teachers but I didn’t find anyone who had 
full understanding for the fundamental importance of breath control. If anything, I was 
confused by different ideas and tricks. Oh! How I missed la Maestra!
After a while I contacted Harry Ebert, my Father’s long time accompanist and close friend. 
Harry was now in his late seventies. He had had a long career, mainly as a well renowned 
and much appreciated accompanist, maybe best known for 20 years of collaboration with 
my Father. They had met already in the late thirties, when Harry returned to Stockholm after 
many years in Paris. Harry toured with my father in the US and in many other occasions 
he was my Father’s close collaborator at the piano. He became a close friend to the family 
which I especially remember from my childhood summers at Siarö. My brother and I called 
him Uncle Vajje. He taught me swimming. He paddled around me holding his hand under 
my jaw when I for the first time managed the 8 meters between point A and B without a 
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David hade flera släktingar i Amerika och han beslöt sig för att våga språnget ut i det 
stora äventyret. Han avreste med ångfartyget Cameo från Göteborg år 1899 med destination 
England, varifrån han fortsatte till det stora landet i väst. Efter några år hamnade David i 
New York City, där Enrico Caruso ungefär samtidigt debuterade som Hertigen i Verdis 
Rigoletto, år 1903.

David sjöng vid en del informella tillställningar och en gång kom en man fram till 
honom med sitt visitkort. Han uppmanade David att höra av sig. Man ansåg att han var en 
lysande sångbegåvning och det ledde till att han blev antagen till Metropolitan Opera 
School, en institution som inte existerar längre. Han började troligen 1905, och här fick han 
uppleva och höra de allra främsta operaartisterna på nära håll, vid till exempel genrep och 
föreställningar. Som elev på operaskolan framträdde han också själv på scenen. Dessutom 
arrangerade han konserter och deltog i ett par musikteateruppsättningar i den svenska 
kolonin. Att få uppleva Caruso på detta sätt måste ha varit omtumlande. David fick ta in 
det så kallade italienska bel cantot på nära håll. Han landade verkligen mitt i den stora 
omvälvningen. Innan Caruso hette den stora stjärnan Jean de Reszke, en elegant tenor som 
kanske mera lade an på stilen i den gamla skolans sångkonst. David befann sig verkligen i 
ett centrum där så mycket hände vid den här tiden, men bestämde sig ändå plötsligt för att 
återvända till Sverige. Så år 1907 avreste David, bort från händelsernas centrum. Hemlängtan 
blev för svår.

* * *
Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Ett särskilt minne har jag från Siarö. På hemväg 
med mjölkkannan på kvällen kunde jag sjunga med stark röst för tallarna som var färgade 
rostbruna i kvällssolen. Jag var nog en 7-8 år och kände att när jag tog i så bar rösten på ett 
nytt sätt. Det kändes fantastiskt. En spännande upptäckt!

Senare, när jag gick i gymnasiet, skrev jag ett brev till Mor och Far i Amerika att jag 
hade börjat ”pröva mina vingar”. När de återkom till Sverige på våren, tog Far med mig ut 

A and B flat I cracked without salvation. I felt like sinking through the floor. La Maestra 
explained in a consoling way that ‘Rome wasn't built in one day’. The whole breathing 
apparatus had to be awakened. Small and big muscles had to be trained little by little.
La Maestra devoted herself in my vocal training and during four intense years I got a 
thorough and consequent schooling in the art of singing. 
She was an imposing, aristocratic lady born and raised in Venice and now in her early 
eighties. She was a prominent alto singer ending her carrier prematurely because of illness. 
Instead she became a charismatic and loved voice teacher with close ties to the Italian 
belcanto tradition.
Several times a week I went to la Maestra’s studio at Via Prefetti, close to the Parliament, and 
had intense and challenging voice lessons and the results were soon to come. She followed 
me in deep concentration. In one exercise I was surprised and astonished. All of a sudden I 
could manage to sing the whole scale up to a B flat and I didn't crack!! At first I was so 
confused but after a while I realized what had happened. I had conquered a great obstacle 
both physically and above all psychologically! Instead of singing with great caution like 
‘walking on eggshells’ I now began to be more daring and bold in my singing. La Maestra 
gave me one of her wonderful smiles. Like: ‘There you see! I knew you could do it!!’
The ice was broken. I now got another exercise to handle: Arpeggio di Rossini. This is a 
double triad that carries for instance from a C to G in the next octave and is supposed to 
be sung half a tone up successively. The voice achieves a special elasticity and you get the 
feeling of throwing yourself from a springboard up towards the high notes in a feeling of 
joy. What a wonderful exercise! King of the hill! I got the idea right away; C, C sharp and 
D were a piece of cake. I made these exercises both forte and piano, legato and staccato, and 
on different vowels. I noticed that it took more energy from the body to sing them piano; 
more intense support. When I hit a C sharp piano and went into a pianissimo la Maestra 
was taken aback. ‘Di questo modo fai saltare tutto il teatro’. ‘With such notes you will stir up 
the whole theatre’, she exclaimed.
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till sin sångstudio på Siarö. Jag fick göra en del övningar och efter ett tag kunde jag höra 
honom mumla för sig själv: ”Ja, det blir bra men vi skall vänta”. Min Far var mån om att vi 
barn skulle ta studenten och därpå gärna någon slags examen. ”Sen får du göra vad du vill”!

Far avrådde mig aldrig från att välja sången och musiken men han ville att vi barn 
skulle få studera i lugn och ro, något han själv aldrig haft förmånen att få göra. Han hade 
bara någon enstaka termin i folkskolan att falla tillbaka på. Far och hans bröders uppväxt 
präglades av första världskrigets nödår, även om Sverige klarade sig undan själva kriget. Det 
fanns inga bidrag så livets nödtorft fick man lösa så gott det gick. David arrangerade 
konserter i kyrkor och församlingshem runtom i Sverige och på dagarna var det sångövningar 
som gällde. David var fordrande och sträng men också kärleksfull. Efter övningarna var han 
noga med att massera pojkarnas halsar! Den så kallade Björlingkvartetten turnerade runtom 
i Sverige och den kollekt man tog efter varje konsert, det var familjens levebröd.

Alltnog, jag tog mig in på Handelshögskolan efter bankpraktik i Paris och Stockholm 
samt språkstudier i Madrid. Jag tog min examen 1966. Ett smärtsamt minne har jag från 
banktiden i Frankrike. Jag fick ett telefonsamtal från Sverige. Min syster i andra änden sade; 
”Pappa är död”! Det kändes som om golvet drogs undan. Snabb hemresa och när jag kom 
hem innanför dörren, har min syster senare berättat för mig, utbrast jag i förtvivlan: ”Vem 
skall nu lära mig sjunga”? Det var en tung tid. Jag hade på mig en svart kostym i evigheter. 
Jag arbetade då på Stockholm Enskilda Banks huvudkontor. 

Åren med studier på Handelshögskolan förflöt lugnt. Jag bodde kvar hemma, kanske i 
hopp om att ta igen på något sätt den avsaknad av förälder som vi alla tre barn upplevt. 
Anders var gift sedan några år och Ann-Charlotte bildade också familj kort efter Pappas död. 
Studierna på Handels gick trögt till en början men jag fick in studietekniken mer och mer. 
Under tiden hade jag tagit kontakt med min farbror Olle, som med glädje och entusiasm 
försökte undervisa mig i sång. Han var en vänlig själ och lärde mig mycket om Davids 
skolning.

The great baritone Giuseppe De Luca once got a question how it was possible to sing 
so successfully at his high age. He responded in a single word: Pazienza. Patience!!

If I can contribute to pass the Björling singing tradition on to future generations of 
singers, I will be more than pleased.

Lars Björling

* * *

I have earlier mentioned my studies in Rome for la Maestra, Debora Fambri and my friendship 
with Harry Ebert, that deepened when I came back to Sweden in 1974. Both personalities 
have in their own ways, had a great importance for me and for my progress in singing.
When I and my wife Veronica came to Rome to study, I came in contact with la Maestra 
through a friend of my mother. This encounter with la Maestra was truly bewildering and 
decisive. So far I had used my natural voice, singing ‘light’ without proper support. That is; 
the breathing technique was quite frail and incomplete.
La Maestra let me try to sing Alfredo’s part in the duet with Violetta in the first act of La 
Traviata, where Alfredo sings out his yearning love. The wonderful phrase Misterioso altero 
Croce, croce e delizia Croce e delizia, delizia al cor carries up to a high A on the word Croce. 
I sang that tone like a diminuendo instead of a mezzo-forte or a forte. That was the only 
way for me to sing that passage. La Maestra raised her eyebrows meaning that I was un 
cantante pigro, a lazy singer. Joking apart, she realized what was missing. Breath control!  
Time to start the work!! She had me singing scales with full voice, cinque nove, a double scale 
divided in one five tone scale and a scale with nine notes, each exercise half a tone upwards. 
This was something new but after a while it started to feel good. Arriving at the high notes 
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Som sagt, åren förflöt lugnt men så en dag kom jag till ett vägskäl i livet. På en fest hos 
Marguerite Wenner-Gren träffade jag Veronica. Hela världen log plötsligt och allt förändrades. 
Veronica Kempe, var yngsta dotter till Carl Kempe, en framstående industriman i svenskt 
näringsliv och stor konstsamlare. Veronica hade läst både grekiska och latin i gymnasiet och 
hade påbörjat sina studier i klassisk fornkunskap. Jag arbetade inom Johnson-koncernen och 
tog sånglektioner vid sidan om. Vi förlovade oss på Ekolsunds Slott, Veronicas barndoms-
hem, den 16 juni 1967 och jag firade midsommar med Veronicas familj utanför Örnsköldsvik. 
Jag minns våra sena kvällspromenader på Gideå bruk, en vacker plats som Veronicas föräldrar 
disponerade på sommaren. Vi letade efter ett ställe där nattviolen växte. En plats som var 
viktig för Veronica och som hon så gärna ville visa mig. Men säg den lycka som varar. I början 
av juli avled Veronicas far Carl Kempe.

Ön Ischia utanför Neapel blev den tillflyktsort där delar av familjen Kempe samlades 
runt Veronicas mor Marianne för att bearbeta och dela sorgen och saknaden efter Veronicas 
far. Augustivärmen och vida sandstränder bidrog till att lindra de tunga känslor som fanns. 
För mig själv kändes det som att återuppleva Pappas bortgång. Men sorgen kan också binda 
samman. Mitt minne av Carl Kempe, farbror Carl, är mycket ljust. Han var en tempera-
mentsfull men också en mycket varm människa.

Jag uppehåller mig vid Veronica och hennes familj för att försöka förklara den stora 
förändring som skedde i mitt liv. Det som tidigare kunde kännas tungt och sorgligt, 
förändrades till något positivt och glädjefullt. En känsla av tillförsikt och vilja att förändra. 
Så kom det sig att jag sa upp min anställning för att ta tag i sången på allvar. Som Veronica 
sade: ”Om du inte satsar på sången nu, så kommer du säkert att ångra dig djupt när du 
passerat 50 år”. Så rätt hon hade! Min svärmor hade hyrt en våning i Rom men hon kom 
mesta tiden att bo i Washington DC, så den våningen stod och väntade på Veronica och mig. 
Hon kunde fortsätta sina arkeologistudier på bland annat Svenska Institutet i Rom och 
genom min Mors försorg kom jag i kontakt med en utmärkt sånglärare, Debora Fambri. 
Mitt möte med la Maestra blev mycket lyckat och lovande. Jag kunde nu tillägna mig de 

repertoire in order. Harry Ebert, my Father’s long-standing accompanist and close friend, 
was very helpful. I went to Harry regularly for several years and sang to my heart’s desire. 
There are some recordings from these occasions, which are very interesting to listen to; to 
see my vocal development. Later on I began collaborating with another fine pianist, Brita 
Lignell and Jan Eyron also came into my life at an early stage. Most of the takes I did these 
years were made with these pianists. I simply recorded the rehearsals to listen at home. 
Veronica was always positive and supportive but I was extremely self-critical and did not 
take in her positive comments. I did not understand it then, but I wish I had listened more 
to her. Veronica was my ‘muse’!

She tried to make me understand that there were so many wonderful things in my 
singing; I should not strive to become a second ‘Jussi’ but be myself. I was neither better 
nor worse. I was different. I was Lars and did not have to excuse myself. On the contrary, 
‘let it shine’, Veronica said. 

It occurs to me, right now! In one of my fine conversations with Father he said to me; 
‘Lasse, don’t hide your light under the bushel!’. It felt like Veronica tried to remind me of it.

It’s not until today, 25-30 years later, I realize the value of these recordings. It is 
important to point out that they are not perfectly edited recordings.  All songs and arias are 
done ‘in one piece’. So no cuts or other tricks! A piano sometimes not in tune, a wrong note 
now and then and some small mistakes in the singing is unavoidable under such 
circumstances. It is all about studies ‘without a net’, which can provide a special presence 
instead, a live character.

I have spent a great deal of my life exploring the secrets of the Italian bel canto, conveyed 
by David and my Father, and I have reached the conclusion that there are no secrets; it is 
just the natural voice that has to be heard, free from settings and so-called tone formation. 
There is only one problem; it takes time. Manipulation of the voice in different ways to 
achieve quick results is doomed to fail.
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första fundamentala lärospånen i det italienska bel cantot under hennes trygga ledning. 
Tyvärr gick hon bort några år senare och samtidigt återvände vi till Sverige. Ansvaret att sköta 
slottet började bli akut. Veronica tog på sig ansvaret, med mitt stöd, att sköta Ekolsunds 
Slott, park och konstsamlingar.

* * *

Jag sökte mig till olika sånglärare och blev ibland helt förvirrad. Jag saknade la Maestra. Det 
var först när jag började arbeta med olika pianister som jag började få ordning på röst och 
repertoar. Harry Ebert, Pappas mångårige ackompanjatör och nära vän, var till mycket stor 
hjälp. Jag gick till Harry regelbundet i flera år och sjöng av hjärtans lust. Det finns en del 
inspelningar från dessa tillfällen, som är mycket intressanta att lyssna på; att följa den 
vokala utvecklingen. Senare började jag samarbeta med en annan fin pianist, Brita Lignell 
och Jan Eyron kom också in i mitt liv på ett tidigt stadium. Det mesta jag bandade under 
dessa år var med ovannämnda pianister. Jag bandade helt enkelt dessa repetitioner för att 
lyssna på hemma. Veronica var alltid positiv och stöttade mig men jag var oerhört självkritisk 
och tog inte till mig hennes positiva kommentarer. Jag förstod det inte då men jag önskar 
att jag hade lyssnat mer på henne. Veronica var min ”musa”!

Hon försökte få mig att förstå att jag hade så mycket underbart i min sång; att jag inte 
skulle sträva efter att bli en andra ”Jussi” utan vara mig själv. Jag var varken bättre eller sämre. 
Jag var annorlunda. Jag var Lars och inget jag behövde be om ursäkt för. Tvärtom ”låt det 
lysa”, menade Veronica. Det slår mig nu plötsligt! I ett av mina fina samtal med Pappa sade 
han till mig; ”Lasse, du skall inte sätta ditt ljus under skäppan”! Det kändes som om 
Veronica försökte påminna mig om det.

Det är inte förrän idag, 25-30 år senare som jag inser dessa inspelningars värde. Det är 
viktigt att påpeka att det inte är regelrätta inspelningar där allt är perfekt ihopklippt. Alla 
sånger och arior är framförda all in one piece. Alltså inga klipp och andra tricks! Ett ostämt 

Italian bel canto under her safe guidance. She sadly passed away a few years later and at the 
same time we returned to Sweden. The responsibility for managing the castle was becoming 
more urgent. With my support, Veronica assumed the responsibility to manage Ekolsund 
Castle, park and art collections.

* * *

I tried several vocal teachers and sometimes became totally confused. I missed la Maestra. 
It was not until I began working with various pianists I managed to get my voice and 

Lars Björling's wife Veronica and La Maestra, Debora Fambri. 
Photo: Private collection.
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piano, något felslag här och där samt något litet misstag i sångstämman får man bjuda på 
under dessa omständigheter. Det handlar om instuderingssejourer ”utan skyddsnät”, som 
kan ge en speciell närvaro i stället, en live karaktär.

Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att utforska hemligheterna med det italienska bel 
cantot, förmedlat bland annat genom David och min Far och jag har kommit fram till att 
det inte handlar om några underligheter utan det är den naturliga rösten som måste få 
komma fram, fri från inställningar och så kallad tonbildning. Det är bara det att det tar tid. 
Manipulation av rösten på olika sätt för att nå snabba resultat är dömd att misslyckas. 

Den store barytonen Giuseppe De Luca fick frågan en gång hur det kom sig att han 
sjöng med sådan framgång långt upp i åren. Han svarade med ett enda ord: Pazienza. 
Tålamod!!

Om jag kan bidra till att den sångtradition som familjen Björling har skapat, kan föras 
vidare till gagn för kommande sångargenerationer, är jag mer än nöjd. 

Lars Björling

* * *

Jag har tidigare nämnt mina studier i Rom för la Maestra, Debora Fambri och min vänskap 
med Harry Ebert, som fördjupades när jag kom tillbaka till Sverige 1974. Dessa båda person-
ligheter har var och en på sitt sätt betytt väldigt mycket för mig personligen och för min 
utveckling som sångare. 

När jag och min fru Veronica landade i Rom 1971 för studier, kom jag genom en väninna 
till min mor i kontakt med la Maestra. Mötet med la Maestra var verkligen omtumlande 
och avgörande. Dittills hade jag använt min naturröst och sjungit ”lätt”, utan egentligt 
”stöd”, det vill säga, andningstekniken var mycket ofullständig.

The years passed smoothly, but one day I came to a crossroad in my life. At a party at 
Marguerite Wenner-Gren’s home I met Veronica. The whole world suddenly smiled and 
everything changed. Veronica Kempe was the youngest daughter of Carl Kempe, a prominent 
industrialist and a great art collector. Veronica had studied both Greek and Latin in high 
school and had begun her studies in archeology. I worked in the Johnson Group and took 
singing lessons as well. We got married at Ekolsund Castle, Veronica’s childhood home, on 
June 16, 1967, and I celebrated Midsummer feast with Veronicas family outside Örnsköldsvik. 
I remember our late evening walks at Gideå Bruk, a beautiful place which Veronica’s parents 
disposed of in the summer. We were looking for a place where the butterfly orchis grew, a 
place important to Veronica and which she loved to show me. But happiness did not last. In 
early July, Veronica’s father, Carl Kempe, died.

The island of Ischia outside Naples became the resort where parts of the Kempe family 
gathered around Veronica’s mother Marianne to ponder and share the grief and loss of 
Veronica’s father. The August heat and wide sandy beaches helped to ease the feelings of 
sorrow. For myself, it felt like reliving my Father’s passing. But grief can also knit people 
together. My memory of Carl Kempe, uncle Carl, brings me a wonderful feeling of caring 
tenderness. He was a high-tempered but also very warm person.

I keep talking about Veronica and her family since I wish to explain the big change that 
occurred in my life. What earlier felt heavy and sad turned into something positive and 
joyful, a sense of confidence and willingness to change. Thus I terminated my employment 
to study singing seriously. Veronica said, ‘If you do not put your effort into singing now, 
you will certainly deeply regret that you didn’t, when you pass 50’. She was so right! My 
mother-in-law had rented an apartment in Rome, but she spent most of her time in 
Washington DC, so the flat was just waiting for Veronica and me. She could continue her 
studies in archeology at the Swedish Institute in Rome, and through my Mother I came in 
contact with an excellent vocal teacher, Debora Fambri. My first meeting with La Maestra 
became very successful and promising. I could now acquire the first basic knowledge of the 
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La Maestra lät mig pröva på att sjunga Alfredos parti i duetten med Violetta i första 
akten av La Traviata, där Alfredo sjunger ut sin kärlek och åtrå. I den underbara frasen 
Misterioso altero Croce, croce e delizia Croce e delizia delizia al cor bär det iväg upp till ett 
högt A på ordet Croce. Jag gjorde den tonen till ett diminuendo i stället för ett mezzo forte 
eller forte. Det var det enda jag förmådde. La Maestra rynkade på näsan och menade att jag 
var un cantante pigro, en latmask. Skämt åsido. Hon förstod vad som fattades. Andnings-
teknik! Dags att börja arbeta med rösten! Jag fick sjunga skalor med full röst, cinque nove, 
en dubbel skala, uppdelad på en femtonsskala och en niotonsskala, varje gång en halv ton 
upp. Detta var något nytt för mig men efter ett tag började det kännas bra men jag tuppade 
våldsamt på höjdtonerna A och B. Det kändes som att jag skulle sjunka genom golvet. La 
Maestra förklarade tröstande att ”Rom byggdes inte på en dag”. Hela andningsfunktionen 
måste få komma igång. Små och stora muskler tränas upp bit för bit.

La Maestra tog sig an mig och under några intensiva år fick jag en verkligt grundlig och 
konsekvent undervisning. 

Hon var en imponerande, aristokratisk dam i 80 årsåldern. Hon hade tvingats avbryta 
sin sångarbana som alt på grund av sjukdom men i stället blivit en karismatisk och älskad 
pedagog med en djup förankring och känsla för belcantotraditionen.

Flera gånger i veckan stegade jag upp till la Maestras studio på via Prefetti nära 
Parlamentet och hade intensiva och utmanande lektioner och resultaten lät inte vänta på 
sig. Hon följde uppmärksamt med i varje skala och en gång blev jag helt förbluffad. Plötsligt 
kunde jag sjunga hela skalan ända upp till B utan att tuppa. Jag kände mig helt förvirrad 
först men förstod efter en stund vad som hänt. Jag hade tagit mig över ett stort hinder, både 
muskulärt men framför allt psykologiskt. Från att alltid ha sjungit försiktigt, walking on 
eggshells, blev jag nu djärvare bit för bit. La Maestra gav mig sina stora härliga leenden! ”Du 
ser, jag visste att du skulle klara det!!”

me to his singing studio at Siarö. He let me sing some exercises and after a while I could 
hear him mumble for himself: ‘Yes, it will be fine but we’ll wait’. Father was keen that we 
should finish high school and preferably have some kind of graduation. ‘Then you can do 
what you want’!

Father never discouraged me to choose singing and music, but he wanted us children 
to study in peace and quiet, something he never had the privilege of doing himself. He only 
had one or two terms in primary school. The upbringing of my Father and his brothers was 
characterized by the distress of the First World War, even though Sweden managed to stay 
away from the war itself. There was no financial support to get, so people had to provide the 
necessities of life as well as possible. David arranged concerts in churches and parish homes 
around Sweden for himself and his sons, and during the daytime there were vocal exercises. 
David was demanding and strict but also caring. After the exercises he was careful to 
massage the boys’ throats! The so-called Björling Quartet toured around Sweden and the 
collection after each concert was the family’s main source of income.

I worked in banks in Paris and Stockholm and studied Spanish in Madrid. I graduated 
from the School of Economics in 1966. I have a painful memory from my bank period in 
France. I received a phone call from Sweden. My sister at the other end said: ‘Father is 
dead’! It felt like the floor was pulled away. A quick trip home and when I got home, my 
sister told me later, I said in despair: ‘Who will now teach me to sing?’. It was a grievous 
time. I remember wearing a black suit for ages when I worked at the head office of 
Stockholm Enskilda Bank. 

I remained at home with my Mother, perhaps to try to regain some of the loss of a 
parent we all three children had experienced. My brother Anders had been married a few 
years earlier and my sister Ann-Charlotte also started a family shortly after Father’s death. 
My studies at the business school were slow in the beginning but I gained more and more 
studying skills. Meanwhile I had contacted my uncle Olle, who with pleasure and enthusiasm 
tried to teach me singing. He was a friendly soul and taught me a lot about David’s training.
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La Maestra, Debora Fambri. 
Photo: Private collection.

David had several relatives in America and he decided to plunge into the great 
adventure. He travelled with the steamboat Cameo from Gothenburg in 1899 bound for 
England, and then he continued to the big country in the west. After a few years, David 
ended up in New York City, where Enrico Caruso had made his debut as the Duke in 
Verdi’s Rigoletto, at about the same time, in 1903.

David used to sing at some informal events and on one occasion a man gave him his 
business card. He urged David to contact him. David was considered a brilliant vocal talent 
and he was admitted to the Metropolitan Opera School, an institution which does not exist 
anymore. He probably began his studies in 1905, and he thoroughly experienced and listened 
to the very best opera artists, during dress rehearsals and performances. As a student of the 
school he also performed at the stage. Further he arranged concerts and took part of a 
couple of music performances in the Swedish community. It must have been overwhelming 
to witness Caruso in this way. David received the so-called Italian bel canto from this source. 
He really got into the midst of the great change. Before Caruso, the great star was Jean de 
Reszke, an elegant tenor who perhaps more relied on the style of the old school’s singing. 
David was really in the middle of a time and place of great changes, but suddenly decided 
to return to Sweden in 1907. Homesickness had become too severe.

* * *

I have sung as long as I can remember. I have a special memory from Siarö, where our 
family had a summer house. In the evenings on my way home with the milk jug, I some-
times sang with a strong voice for the rusty-coloured pine trees in the sunset. I was probably 
7-8 years old and felt that my voice carried in a new way. It felt amazing. An exciting 
discovery!

Later, when I went to high school, I wrote a letter to Mother and Father in America that 
I had started ‘trying my wings’. When they returned to Sweden in the spring, Father took 
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Isen var bruten! Nu fick jag ytterligare en spännande övning att hantera. Arpeggio di 
Rossini. Detta är en dubbeltreklangsskala som till exempel bär från C till G och sjungs en 
halv ton upp successivt och sedan tillbaka ner. Rösten får en speciell schwung och spänst 
när man kastar sig ut i denna djärva övning. Från attacken på den låga tonen bara svinga sig 
upp i en hisnande känsla av lycka. King of the hill! C, Ciss och D var lätt som en plätt. Jag 
fick sjunga dessa övningar både forte och piano, legato och staccato. När jag landade på ett 
Ciss och gick från piano till pianissimo, då tappade Maestran hakan. ”Di questo modo fai 
saltar tutto il teatro!” utbrast hon. Med sådana toner vänder du upp och ner på hela teatern!

Tradition! La Maestra hade verkligen förmågan att föra vidare de gamla idealen från en 
svunnen tid. Ideal som sakta vittrat sönder genom två världskrig. Jag minns henne sittandes 
i en vilstol med en pläd runt benen, hennes skarpa, uppmärksamma blick som även 
innehöll värme och entusiasm. Hon menade att attacken av en ton kunde liknas vid en liten 
plym eller fjäder som kom i rörelse av en vindpust. Inte så olikt min farfar Davids bild av 
den perfekta tonen; en liten metallkula balanserande på en vattenfontän. Hon talade ofta 
om ”fem i tolvsångare”; sångare som debuterat för tidigt, utan att ha förstått vikten av att 
studera färdigt innan det stora språnget ut i karriären. Enligt La Maestra finns det inga 
genvägar för att nå snabba resultat. Rösten måste få utvecklas i sin egen takt.

Åren i Rom gick svindlande fort men grunden till sångens ABC var lagd. Jag hann 
inhämta så mycket kunskap och förståelse för sångens innersta väsen, det vill säga belcanto-
traditionen. Det var med stor sorg och saknad jag fick erfara stunden när la Maestra ej 
längre fanns på denna jord utan stilla hade avlidit. Liksom fågelungen puttas ur boet, måste 
jag nu fortsätta vidare på egen hand. Visserligen med la Maestras undervisning i färskt 
minne men att vidareutveckla och undgå att påverkas av annorlunda influenser var en rejäl 
utmaning. Hemkommen till Sverige, sökte jag mig till olika sånglärare men fann ingen som 
hade full förståelse för andningens fundamentala betydelse för att stödja det vokala flödet. 
Jag blev snarare förvirrad av olika knep och konster. Oh, vad jag saknade la Maestra!

When my Father Jussi was chosen as the 20th century’s leading male opera singer by 
English music critics at the turn of the century, we felt great joy and pride in the family.

From my very early age I experienced singing and music at home, but most of all, I 
remember visiting the Opera house when Father sang. A strong memory was La bohème. I 
tried to hide my tears trickling down the cheek in the last act.

Usually it was very exciting to sit in the orchestra seats and keep up with everything 
that happened on stage. Everyone wore make-up and strange costumes, but as soon as 
Father began to sing, I recognized him. It was easy. He sounded ‘different’ than the rest of 
the ensemble. My Father was in his early 30s and had then been singing for 25 years.

Already at the age of four to five, my Father and his brothers began to learn the 
essentials of the art of singing under my grandfather David’s solid guidance. He was himself 
the son of the master blacksmith Lars Björling and David also started as a blacksmith in 
different forges in Hälsingland. For a couple of years during the 1880s David moved with 
his family to Finland. Lars was married to Matilda Lönnqvist from Pori.

Lars Björling
The art of singing

A tribute to David Björling, volume 2
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* * *

Efter ett tag tog jag kontakt med Harry Ebert, Pappas mångåriga ackompanjatör och nära 
vän. Harry var vid det här laget närmare 80 år. Han hade haft en lång karriär, huvudsakligen 
som en mycket uppskattad ackompanjatör, kanske mest känd för samarbetet med min far i 
mer än 20 år. De hade träffats redan i slutet av 30-talet, då Harry hade kommit tillbaka till 
Stockholm efter att ha verkat i Paris under många år. Harry var bland annat med på några 
turnéer i USA och i många andra sammanhang. Han blev en nära personlig vän till familjen, 
som jag särskilt kommer ihåg från min barndoms somrar på Siarö. Min bror och jag kallade 
honom Fabbo Vajje. Harry lärde mig att simma. Han trampade vatten och höll sin hand 
under min haka när jag första gången tog mig de 8 metrarna mellan två badstegar utan 
korkbälte! Harry var på något sätt mer fransk än svensk. Han hade två söner, Jean och Gui 
med sin franska fru Marguerite. Tidigare i Paris hade han studerat för både Rachmaninov 
och Ravel. Harry hade lärt Pappa bland annat rollen Romeo i operan Roméo et Juliette av 
Charles Gounod. Pappa kunde nämligen inte många ord franska. Efter en föreställning i 
Paris skrev en kritiker att alla franska sångare skulle lyssna på Björling, för så skulle det 
sjungas på franska. Harry övertog gärna köket på Siarö. Han var helt enkelt en mästerkock 
och gladde hela familjen med sin kokkonst.

Jag gick till Harry flera gånger i veckan och sjöng arior och sånger av hjärtans lust. Jag 
så att säga samlade erfarenhet genom att sjunga olika fraser i sånger och arior om och om 
igen och testa olika attacker, legaton och så vidare. Hela tiden med Harrys ackompanjemang 
och La Maestras ande sittande på min vänstra axel! Jag fann bland annat att även om det 
fattades en del i mellanläget så satt höjdtonerna där, och det med besked. Maestrans skolning 
visade sig vara mycket effektiv. Att ha lätt för höjdtoner är en sak men utan rätt och naturlig 
skolning kan det bli problem ändå. En allmän uppfattning om min fars, den store Jussis 
sjungande var: ”Ja se Jussi, han behövde bara öppna munnen så kom välljudet”. Det naturliga 
vackra var på ett sätt bedrägligt eftersom det verkade så lätt och okomplicerat. Tolv års Lars with his father Jussi Björling. 

Photo: Private collection.
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skolning från tidig ålder med min Farfar, hade lagt grunden till detta mästerskap. Träget 
arbete, dagliga övningar och säkert många svåra stunder som hanterats, hade givit detta 
fantastiska resultat. Så kom inte och säg att det var lätt som en plätt. Min Far lärde mig ett 
viktigt ordspråk, Per aspera ad Astra, Genom svårigheterna till stjärnorna.

Det var många fina stunder med Harry. Hans bildning var både djup och bred. Han 
kunde förklara till exempel handlingen i en hel Wagneropera genom att spela olika ledmotiv 
med mera. Han deklamerade gärna delar av Rostands Cyrano Bergerac utantill. Han ägnade 
sig även åt filosofi och hade en gång i veckan möte med en urmakare - Bergquist tror jag var 
hans namn, där Schopenhauer, Nietzsche med flera diskuterades. 

Harry lade sig aldrig i själva sångtekniken. Däremot kunde han ha idéer om olika 
alternativa sätt att sjunga en speciell fras eller en attack av en speciell ton och så vidare. Han 
fick mig att pröva olika lösningar på vokala utmaningar. Pappa kom naturligtvis på tal och 
Harry bjöd gärna på sina minnen och erfarenheter i samarbetet med Pappa. Under dessa 
sessioner med Harry kunde jag alltså pröva många varianter och möjligheter att sjunga arior 
och sånger, och en del av dem finns på dessa två CD.

Röstens placering, ”sits” som man säger på sångspråk, fanns där mycket på grund av 
textbehandlingen. Min Far sade åt mig att recitera orden i en fras ”tills du tycker att den 
sitter. Sedan kan du sjunga den”. Jag tänker med glädje på min farbror Olles lärdomar i 
avfraseringar och vokalutjämning och mycket annat som han lärt av Farfar David. Kroppens 
kapacitet för andning och luftföring utvecklades sakta men säkert. La Maestra sade en gång: 
”Cantare e una ginnastica ben fatta!” Att sjunga är en väl utförd gymnastik!

Det gällde att inte forcera rösten till något kroppen ännu inte var mogen för. Framförallt 
får man inte falla för frestelsen att förstora rösten genom att lägga den bakåt/nedåt, utan 
behålla ett naturligt fokus. Stunderna med Harry blev verkligen min väg att utveckla sången, 
både tekniskt och genom Harrys djupa insikter och kunnande. I till exempel upptagningen 
av Lionels aria ur operan Martha av von Flotow, kan man höra att det fortfarande fattas en 

del bravur och mognad i sången. Så långt hade jag kommit, vid det tillfället i mitten av 
70-talet.

Jag har tidigare framhållit att dessa inspelningar med några få undantag är bandade 
studiesessioner under perioden 1975-90. En del är liveupptagningar från konserter med 
ibland primitiva inspelningsresurser. Många sånger och arior bandades hemma hos Harry 
med min egen bandspelare, vilket förklarar olika störningar och tyvärr också en del 
distorsion. Dessa band var ej avsedda att ges ut, utan ägnade enbart för hemmalyssning och 
som studiematerial. 

Ett stycke kan behöva en förklaring. Prologen i första akten av Faust består av en lång 
monolog där Faust i sin desperation vill ta livet av sig med en giftbägare. Han avbryts av 
flickor som sjunger utanför, glatt hälsande den gryende dagen. Han blir avbruten en andra 
gång och slutligen, i stället för att tömma bägaren, så åkallar han Mefistofeles, Djävulen 
själv. På inspelningen är det fyra separata partier och där flickornas sång skulle höras så är 
det tyst.

När jag nu sitter och går igenom allt detta material för att förbereda en utgivning trots 
allt, så är det många minnen som väcks till liv och det känns som att La Maestras ande vilar 
över mig. Min farfar David och allt det han lärde sina söner; den sångtradition som fanns i 
mitt barndomshem och inflytandet från mina farbröder var en stabil och omistlig grund att 
stå på. Men la Maestra var ändå den som på allvar fick mig att ge mig in i sångens värld och 
ta till mig den italienska belcanto-traditionen. Hennes stränga entusiasm smittade och var 
precis det jag behövde: en seriös hängivenhet. Harry Ebert kunde förklara och sätta musiken 
i ett sammanhang med litteratur, konst, filosofi och livet överhuvudtaget. Detta har betytt 
mycket för mig.  

Lars Björling
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Harry bjöd gärna på sina minnen och erfarenheter i samarbetet med Pappa. Under dessa 
sessioner med Harry kunde jag alltså pröva många varianter och möjligheter att sjunga arior 
och sånger, och en del av dem finns på dessa två CD.

Röstens placering, ”sits” som man säger på sångspråk, fanns där mycket på grund av 
textbehandlingen. Min Far sade åt mig att recitera orden i en fras ”tills du tycker att den 
sitter. Sedan kan du sjunga den”. Jag tänker med glädje på min farbror Olles lärdomar i 
avfraseringar och vokalutjämning och mycket annat som han lärt av Farfar David. Kroppens 
kapacitet för andning och luftföring utvecklades sakta men säkert. La Maestra sade en gång: 
”Cantare e una ginnastica ben fatta!” Att sjunga är en väl utförd gymnastik!

Det gällde att inte forcera rösten till något kroppen ännu inte var mogen för. Framförallt 
får man inte falla för frestelsen att förstora rösten genom att lägga den bakåt/nedåt, utan 
behålla ett naturligt fokus. Stunderna med Harry blev verkligen min väg att utveckla sången, 
både tekniskt och genom Harrys djupa insikter och kunnande. I till exempel upptagningen 
av Lionels aria ur operan Martha av von Flotow, kan man höra att det fortfarande fattas en 

del bravur och mognad i sången. Så långt hade jag kommit, vid det tillfället i mitten av 
70-talet.

Jag har tidigare framhållit att dessa inspelningar med några få undantag är bandade 
studiesessioner under perioden 1975-90. En del är liveupptagningar från konserter med 
ibland primitiva inspelningsresurser. Många sånger och arior bandades hemma hos Harry 
med min egen bandspelare, vilket förklarar olika störningar och tyvärr också en del 
distorsion. Dessa band var ej avsedda att ges ut, utan ägnade enbart för hemmalyssning och 
som studiematerial. 

Ett stycke kan behöva en förklaring. Prologen i första akten av Faust består av en lång 
monolog där Faust i sin desperation vill ta livet av sig med en giftbägare. Han avbryts av 
flickor som sjunger utanför, glatt hälsande den gryende dagen. Han blir avbruten en andra 
gång och slutligen, i stället för att tömma bägaren, så åkallar han Mefistofeles, Djävulen 
själv. På inspelningen är det fyra separata partier och där flickornas sång skulle höras så är 
det tyst.

När jag nu sitter och går igenom allt detta material för att förbereda en utgivning trots 
allt, så är det många minnen som väcks till liv och det känns som att La Maestras ande vilar 
över mig. Min farfar David och allt det han lärde sina söner; den sångtradition som fanns i 
mitt barndomshem och inflytandet från mina farbröder var en stabil och omistlig grund att 
stå på. Men la Maestra var ändå den som på allvar fick mig att ge mig in i sångens värld och 
ta till mig den italienska belcanto-traditionen. Hennes stränga entusiasm smittade och var 
precis det jag behövde: en seriös hängivenhet. Harry Ebert kunde förklara och sätta musiken 
i ett sammanhang med litteratur, konst, filosofi och livet överhuvudtaget. Detta har betytt 
mycket för mig.  

Lars Björling
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* * *

Efter ett tag tog jag kontakt med Harry Ebert, Pappas mångåriga ackompanjatör och nära 
vän. Harry var vid det här laget närmare 80 år. Han hade haft en lång karriär, huvudsakligen 
som en mycket uppskattad ackompanjatör, kanske mest känd för samarbetet med min far i 
mer än 20 år. De hade träffats redan i slutet av 30-talet, då Harry hade kommit tillbaka till 
Stockholm efter att ha verkat i Paris under många år. Harry var bland annat med på några 
turnéer i USA och i många andra sammanhang. Han blev en nära personlig vän till familjen, 
som jag särskilt kommer ihåg från min barndoms somrar på Siarö. Min bror och jag kallade 
honom Fabbo Vajje. Harry lärde mig att simma. Han trampade vatten och höll sin hand 
under min haka när jag första gången tog mig de 8 metrarna mellan två badstegar utan 
korkbälte! Harry var på något sätt mer fransk än svensk. Han hade två söner, Jean och Gui 
med sin franska fru Marguerite. Tidigare i Paris hade han studerat för både Rachmaninov 
och Ravel. Harry hade lärt Pappa bland annat rollen Romeo i operan Roméo et Juliette av 
Charles Gounod. Pappa kunde nämligen inte många ord franska. Efter en föreställning i 
Paris skrev en kritiker att alla franska sångare skulle lyssna på Björling, för så skulle det 
sjungas på franska. Harry övertog gärna köket på Siarö. Han var helt enkelt en mästerkock 
och gladde hela familjen med sin kokkonst.

Jag gick till Harry flera gånger i veckan och sjöng arior och sånger av hjärtans lust. Jag 
så att säga samlade erfarenhet genom att sjunga olika fraser i sånger och arior om och om 
igen och testa olika attacker, legaton och så vidare. Hela tiden med Harrys ackompanjemang 
och La Maestras ande sittande på min vänstra axel! Jag fann bland annat att även om det 
fattades en del i mellanläget så satt höjdtonerna där, och det med besked. Maestrans skolning 
visade sig vara mycket effektiv. Att ha lätt för höjdtoner är en sak men utan rätt och naturlig 
skolning kan det bli problem ändå. En allmän uppfattning om min fars, den store Jussis 
sjungande var: ”Ja se Jussi, han behövde bara öppna munnen så kom välljudet”. Det naturliga 
vackra var på ett sätt bedrägligt eftersom det verkade så lätt och okomplicerat. Tolv års Lars with his father Jussi Björling. 

Photo: Private collection.
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Isen var bruten! Nu fick jag ytterligare en spännande övning att hantera. Arpeggio di 
Rossini. Detta är en dubbeltreklangsskala som till exempel bär från C till G och sjungs en 
halv ton upp successivt och sedan tillbaka ner. Rösten får en speciell schwung och spänst 
när man kastar sig ut i denna djärva övning. Från attacken på den låga tonen bara svinga sig 
upp i en hisnande känsla av lycka. King of the hill! C, Ciss och D var lätt som en plätt. Jag 
fick sjunga dessa övningar både forte och piano, legato och staccato. När jag landade på ett 
Ciss och gick från piano till pianissimo, då tappade Maestran hakan. ”Di questo modo fai 
saltar tutto il teatro!” utbrast hon. Med sådana toner vänder du upp och ner på hela teatern!

Tradition! La Maestra hade verkligen förmågan att föra vidare de gamla idealen från en 
svunnen tid. Ideal som sakta vittrat sönder genom två världskrig. Jag minns henne sittandes 
i en vilstol med en pläd runt benen, hennes skarpa, uppmärksamma blick som även 
innehöll värme och entusiasm. Hon menade att attacken av en ton kunde liknas vid en liten 
plym eller fjäder som kom i rörelse av en vindpust. Inte så olikt min farfar Davids bild av 
den perfekta tonen; en liten metallkula balanserande på en vattenfontän. Hon talade ofta 
om ”fem i tolvsångare”; sångare som debuterat för tidigt, utan att ha förstått vikten av att 
studera färdigt innan det stora språnget ut i karriären. Enligt La Maestra finns det inga 
genvägar för att nå snabba resultat. Rösten måste få utvecklas i sin egen takt.

Åren i Rom gick svindlande fort men grunden till sångens ABC var lagd. Jag hann 
inhämta så mycket kunskap och förståelse för sångens innersta väsen, det vill säga belcanto-
traditionen. Det var med stor sorg och saknad jag fick erfara stunden när la Maestra ej 
längre fanns på denna jord utan stilla hade avlidit. Liksom fågelungen puttas ur boet, måste 
jag nu fortsätta vidare på egen hand. Visserligen med la Maestras undervisning i färskt 
minne men att vidareutveckla och undgå att påverkas av annorlunda influenser var en rejäl 
utmaning. Hemkommen till Sverige, sökte jag mig till olika sånglärare men fann ingen som 
hade full förståelse för andningens fundamentala betydelse för att stödja det vokala flödet. 
Jag blev snarare förvirrad av olika knep och konster. Oh, vad jag saknade la Maestra!

When my Father Jussi was chosen as the 20th century’s leading male opera singer by 
English music critics at the turn of the century, we felt great joy and pride in the family.

From my very early age I experienced singing and music at home, but most of all, I 
remember visiting the Opera house when Father sang. A strong memory was La bohème. I 
tried to hide my tears trickling down the cheek in the last act.

Usually it was very exciting to sit in the orchestra seats and keep up with everything 
that happened on stage. Everyone wore make-up and strange costumes, but as soon as 
Father began to sing, I recognized him. It was easy. He sounded ‘different’ than the rest of 
the ensemble. My Father was in his early 30s and had then been singing for 25 years.

Already at the age of four to five, my Father and his brothers began to learn the 
essentials of the art of singing under my grandfather David’s solid guidance. He was himself 
the son of the master blacksmith Lars Björling and David also started as a blacksmith in 
different forges in Hälsingland. For a couple of years during the 1880s David moved with 
his family to Finland. Lars was married to Matilda Lönnqvist from Pori.

Lars Björling
The art of singing

A tribute to David Björling, volume 2
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La Maestra, Debora Fambri. 
Photo: Private collection.

David had several relatives in America and he decided to plunge into the great 
adventure. He travelled with the steamboat Cameo from Gothenburg in 1899 bound for 
England, and then he continued to the big country in the west. After a few years, David 
ended up in New York City, where Enrico Caruso had made his debut as the Duke in 
Verdi’s Rigoletto, at about the same time, in 1903.

David used to sing at some informal events and on one occasion a man gave him his 
business card. He urged David to contact him. David was considered a brilliant vocal talent 
and he was admitted to the Metropolitan Opera School, an institution which does not exist 
anymore. He probably began his studies in 1905, and he thoroughly experienced and listened 
to the very best opera artists, during dress rehearsals and performances. As a student of the 
school he also performed at the stage. Further he arranged concerts and took part of a 
couple of music performances in the Swedish community. It must have been overwhelming 
to witness Caruso in this way. David received the so-called Italian bel canto from this source. 
He really got into the midst of the great change. Before Caruso, the great star was Jean de 
Reszke, an elegant tenor who perhaps more relied on the style of the old school’s singing. 
David was really in the middle of a time and place of great changes, but suddenly decided 
to return to Sweden in 1907. Homesickness had become too severe.

* * *

I have sung as long as I can remember. I have a special memory from Siarö, where our 
family had a summer house. In the evenings on my way home with the milk jug, I some-
times sang with a strong voice for the rusty-coloured pine trees in the sunset. I was probably 
7-8 years old and felt that my voice carried in a new way. It felt amazing. An exciting 
discovery!

Later, when I went to high school, I wrote a letter to Mother and Father in America that 
I had started ‘trying my wings’. When they returned to Sweden in the spring, Father took 
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La Maestra lät mig pröva på att sjunga Alfredos parti i duetten med Violetta i första 
akten av La Traviata, där Alfredo sjunger ut sin kärlek och åtrå. I den underbara frasen 
Misterioso altero Croce, croce e delizia Croce e delizia delizia al cor bär det iväg upp till ett 
högt A på ordet Croce. Jag gjorde den tonen till ett diminuendo i stället för ett mezzo forte 
eller forte. Det var det enda jag förmådde. La Maestra rynkade på näsan och menade att jag 
var un cantante pigro, en latmask. Skämt åsido. Hon förstod vad som fattades. Andnings-
teknik! Dags att börja arbeta med rösten! Jag fick sjunga skalor med full röst, cinque nove, 
en dubbel skala, uppdelad på en femtonsskala och en niotonsskala, varje gång en halv ton 
upp. Detta var något nytt för mig men efter ett tag började det kännas bra men jag tuppade 
våldsamt på höjdtonerna A och B. Det kändes som att jag skulle sjunka genom golvet. La 
Maestra förklarade tröstande att ”Rom byggdes inte på en dag”. Hela andningsfunktionen 
måste få komma igång. Små och stora muskler tränas upp bit för bit.

La Maestra tog sig an mig och under några intensiva år fick jag en verkligt grundlig och 
konsekvent undervisning. 

Hon var en imponerande, aristokratisk dam i 80 årsåldern. Hon hade tvingats avbryta 
sin sångarbana som alt på grund av sjukdom men i stället blivit en karismatisk och älskad 
pedagog med en djup förankring och känsla för belcantotraditionen.

Flera gånger i veckan stegade jag upp till la Maestras studio på via Prefetti nära 
Parlamentet och hade intensiva och utmanande lektioner och resultaten lät inte vänta på 
sig. Hon följde uppmärksamt med i varje skala och en gång blev jag helt förbluffad. Plötsligt 
kunde jag sjunga hela skalan ända upp till B utan att tuppa. Jag kände mig helt förvirrad 
först men förstod efter en stund vad som hänt. Jag hade tagit mig över ett stort hinder, både 
muskulärt men framför allt psykologiskt. Från att alltid ha sjungit försiktigt, walking on 
eggshells, blev jag nu djärvare bit för bit. La Maestra gav mig sina stora härliga leenden! ”Du 
ser, jag visste att du skulle klara det!!”

me to his singing studio at Siarö. He let me sing some exercises and after a while I could 
hear him mumble for himself: ‘Yes, it will be fine but we’ll wait’. Father was keen that we 
should finish high school and preferably have some kind of graduation. ‘Then you can do 
what you want’!

Father never discouraged me to choose singing and music, but he wanted us children 
to study in peace and quiet, something he never had the privilege of doing himself. He only 
had one or two terms in primary school. The upbringing of my Father and his brothers was 
characterized by the distress of the First World War, even though Sweden managed to stay 
away from the war itself. There was no financial support to get, so people had to provide the 
necessities of life as well as possible. David arranged concerts in churches and parish homes 
around Sweden for himself and his sons, and during the daytime there were vocal exercises. 
David was demanding and strict but also caring. After the exercises he was careful to 
massage the boys’ throats! The so-called Björling Quartet toured around Sweden and the 
collection after each concert was the family’s main source of income.

I worked in banks in Paris and Stockholm and studied Spanish in Madrid. I graduated 
from the School of Economics in 1966. I have a painful memory from my bank period in 
France. I received a phone call from Sweden. My sister at the other end said: ‘Father is 
dead’! It felt like the floor was pulled away. A quick trip home and when I got home, my 
sister told me later, I said in despair: ‘Who will now teach me to sing?’. It was a grievous 
time. I remember wearing a black suit for ages when I worked at the head office of 
Stockholm Enskilda Bank. 

I remained at home with my Mother, perhaps to try to regain some of the loss of a 
parent we all three children had experienced. My brother Anders had been married a few 
years earlier and my sister Ann-Charlotte also started a family shortly after Father’s death. 
My studies at the business school were slow in the beginning but I gained more and more 
studying skills. Meanwhile I had contacted my uncle Olle, who with pleasure and enthusiasm 
tried to teach me singing. He was a friendly soul and taught me a lot about David’s training.
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piano, något felslag här och där samt något litet misstag i sångstämman får man bjuda på 
under dessa omständigheter. Det handlar om instuderingssejourer ”utan skyddsnät”, som 
kan ge en speciell närvaro i stället, en live karaktär.

Jag har ägnat en stor del av mitt liv åt att utforska hemligheterna med det italienska bel 
cantot, förmedlat bland annat genom David och min Far och jag har kommit fram till att 
det inte handlar om några underligheter utan det är den naturliga rösten som måste få 
komma fram, fri från inställningar och så kallad tonbildning. Det är bara det att det tar tid. 
Manipulation av rösten på olika sätt för att nå snabba resultat är dömd att misslyckas. 

Den store barytonen Giuseppe De Luca fick frågan en gång hur det kom sig att han 
sjöng med sådan framgång långt upp i åren. Han svarade med ett enda ord: Pazienza. 
Tålamod!!

Om jag kan bidra till att den sångtradition som familjen Björling har skapat, kan föras 
vidare till gagn för kommande sångargenerationer, är jag mer än nöjd. 

Lars Björling

* * *

Jag har tidigare nämnt mina studier i Rom för la Maestra, Debora Fambri och min vänskap 
med Harry Ebert, som fördjupades när jag kom tillbaka till Sverige 1974. Dessa båda person-
ligheter har var och en på sitt sätt betytt väldigt mycket för mig personligen och för min 
utveckling som sångare. 

När jag och min fru Veronica landade i Rom 1971 för studier, kom jag genom en väninna 
till min mor i kontakt med la Maestra. Mötet med la Maestra var verkligen omtumlande 
och avgörande. Dittills hade jag använt min naturröst och sjungit ”lätt”, utan egentligt 
”stöd”, det vill säga, andningstekniken var mycket ofullständig.

The years passed smoothly, but one day I came to a crossroad in my life. At a party at 
Marguerite Wenner-Gren’s home I met Veronica. The whole world suddenly smiled and 
everything changed. Veronica Kempe was the youngest daughter of Carl Kempe, a prominent 
industrialist and a great art collector. Veronica had studied both Greek and Latin in high 
school and had begun her studies in archeology. I worked in the Johnson Group and took 
singing lessons as well. We got married at Ekolsund Castle, Veronica’s childhood home, on 
June 16, 1967, and I celebrated Midsummer feast with Veronicas family outside Örnsköldsvik. 
I remember our late evening walks at Gideå Bruk, a beautiful place which Veronica’s parents 
disposed of in the summer. We were looking for a place where the butterfly orchis grew, a 
place important to Veronica and which she loved to show me. But happiness did not last. In 
early July, Veronica’s father, Carl Kempe, died.

The island of Ischia outside Naples became the resort where parts of the Kempe family 
gathered around Veronica’s mother Marianne to ponder and share the grief and loss of 
Veronica’s father. The August heat and wide sandy beaches helped to ease the feelings of 
sorrow. For myself, it felt like reliving my Father’s passing. But grief can also knit people 
together. My memory of Carl Kempe, uncle Carl, brings me a wonderful feeling of caring 
tenderness. He was a high-tempered but also very warm person.

I keep talking about Veronica and her family since I wish to explain the big change that 
occurred in my life. What earlier felt heavy and sad turned into something positive and 
joyful, a sense of confidence and willingness to change. Thus I terminated my employment 
to study singing seriously. Veronica said, ‘If you do not put your effort into singing now, 
you will certainly deeply regret that you didn’t, when you pass 50’. She was so right! My 
mother-in-law had rented an apartment in Rome, but she spent most of her time in 
Washington DC, so the flat was just waiting for Veronica and me. She could continue her 
studies in archeology at the Swedish Institute in Rome, and through my Mother I came in 
contact with an excellent vocal teacher, Debora Fambri. My first meeting with La Maestra 
became very successful and promising. I could now acquire the first basic knowledge of the 
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första fundamentala lärospånen i det italienska bel cantot under hennes trygga ledning. 
Tyvärr gick hon bort några år senare och samtidigt återvände vi till Sverige. Ansvaret att sköta 
slottet började bli akut. Veronica tog på sig ansvaret, med mitt stöd, att sköta Ekolsunds 
Slott, park och konstsamlingar.

* * *

Jag sökte mig till olika sånglärare och blev ibland helt förvirrad. Jag saknade la Maestra. Det 
var först när jag började arbeta med olika pianister som jag började få ordning på röst och 
repertoar. Harry Ebert, Pappas mångårige ackompanjatör och nära vän, var till mycket stor 
hjälp. Jag gick till Harry regelbundet i flera år och sjöng av hjärtans lust. Det finns en del 
inspelningar från dessa tillfällen, som är mycket intressanta att lyssna på; att följa den 
vokala utvecklingen. Senare började jag samarbeta med en annan fin pianist, Brita Lignell 
och Jan Eyron kom också in i mitt liv på ett tidigt stadium. Det mesta jag bandade under 
dessa år var med ovannämnda pianister. Jag bandade helt enkelt dessa repetitioner för att 
lyssna på hemma. Veronica var alltid positiv och stöttade mig men jag var oerhört självkritisk 
och tog inte till mig hennes positiva kommentarer. Jag förstod det inte då men jag önskar 
att jag hade lyssnat mer på henne. Veronica var min ”musa”!

Hon försökte få mig att förstå att jag hade så mycket underbart i min sång; att jag inte 
skulle sträva efter att bli en andra ”Jussi” utan vara mig själv. Jag var varken bättre eller sämre. 
Jag var annorlunda. Jag var Lars och inget jag behövde be om ursäkt för. Tvärtom ”låt det 
lysa”, menade Veronica. Det slår mig nu plötsligt! I ett av mina fina samtal med Pappa sade 
han till mig; ”Lasse, du skall inte sätta ditt ljus under skäppan”! Det kändes som om 
Veronica försökte påminna mig om det.

Det är inte förrän idag, 25-30 år senare som jag inser dessa inspelningars värde. Det är 
viktigt att påpeka att det inte är regelrätta inspelningar där allt är perfekt ihopklippt. Alla 
sånger och arior är framförda all in one piece. Alltså inga klipp och andra tricks! Ett ostämt 

Italian bel canto under her safe guidance. She sadly passed away a few years later and at the 
same time we returned to Sweden. The responsibility for managing the castle was becoming 
more urgent. With my support, Veronica assumed the responsibility to manage Ekolsund 
Castle, park and art collections.

* * *

I tried several vocal teachers and sometimes became totally confused. I missed la Maestra. 
It was not until I began working with various pianists I managed to get my voice and 

Lars Björling's wife Veronica and La Maestra, Debora Fambri. 
Photo: Private collection.
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Som sagt, åren förflöt lugnt men så en dag kom jag till ett vägskäl i livet. På en fest hos 
Marguerite Wenner-Gren träffade jag Veronica. Hela världen log plötsligt och allt förändrades. 
Veronica Kempe, var yngsta dotter till Carl Kempe, en framstående industriman i svenskt 
näringsliv och stor konstsamlare. Veronica hade läst både grekiska och latin i gymnasiet och 
hade påbörjat sina studier i klassisk fornkunskap. Jag arbetade inom Johnson-koncernen och 
tog sånglektioner vid sidan om. Vi förlovade oss på Ekolsunds Slott, Veronicas barndoms-
hem, den 16 juni 1967 och jag firade midsommar med Veronicas familj utanför Örnsköldsvik. 
Jag minns våra sena kvällspromenader på Gideå bruk, en vacker plats som Veronicas föräldrar 
disponerade på sommaren. Vi letade efter ett ställe där nattviolen växte. En plats som var 
viktig för Veronica och som hon så gärna ville visa mig. Men säg den lycka som varar. I början 
av juli avled Veronicas far Carl Kempe.

Ön Ischia utanför Neapel blev den tillflyktsort där delar av familjen Kempe samlades 
runt Veronicas mor Marianne för att bearbeta och dela sorgen och saknaden efter Veronicas 
far. Augustivärmen och vida sandstränder bidrog till att lindra de tunga känslor som fanns. 
För mig själv kändes det som att återuppleva Pappas bortgång. Men sorgen kan också binda 
samman. Mitt minne av Carl Kempe, farbror Carl, är mycket ljust. Han var en tempera-
mentsfull men också en mycket varm människa.

Jag uppehåller mig vid Veronica och hennes familj för att försöka förklara den stora 
förändring som skedde i mitt liv. Det som tidigare kunde kännas tungt och sorgligt, 
förändrades till något positivt och glädjefullt. En känsla av tillförsikt och vilja att förändra. 
Så kom det sig att jag sa upp min anställning för att ta tag i sången på allvar. Som Veronica 
sade: ”Om du inte satsar på sången nu, så kommer du säkert att ångra dig djupt när du 
passerat 50 år”. Så rätt hon hade! Min svärmor hade hyrt en våning i Rom men hon kom 
mesta tiden att bo i Washington DC, så den våningen stod och väntade på Veronica och mig. 
Hon kunde fortsätta sina arkeologistudier på bland annat Svenska Institutet i Rom och 
genom min Mors försorg kom jag i kontakt med en utmärkt sånglärare, Debora Fambri. 
Mitt möte med la Maestra blev mycket lyckat och lovande. Jag kunde nu tillägna mig de 

repertoire in order. Harry Ebert, my Father’s long-standing accompanist and close friend, 
was very helpful. I went to Harry regularly for several years and sang to my heart’s desire. 
There are some recordings from these occasions, which are very interesting to listen to; to 
see my vocal development. Later on I began collaborating with another fine pianist, Brita 
Lignell and Jan Eyron also came into my life at an early stage. Most of the takes I did these 
years were made with these pianists. I simply recorded the rehearsals to listen at home. 
Veronica was always positive and supportive but I was extremely self-critical and did not 
take in her positive comments. I did not understand it then, but I wish I had listened more 
to her. Veronica was my ‘muse’!

She tried to make me understand that there were so many wonderful things in my 
singing; I should not strive to become a second ‘Jussi’ but be myself. I was neither better 
nor worse. I was different. I was Lars and did not have to excuse myself. On the contrary, 
‘let it shine’, Veronica said. 

It occurs to me, right now! In one of my fine conversations with Father he said to me; 
‘Lasse, don’t hide your light under the bushel!’. It felt like Veronica tried to remind me of it.

It’s not until today, 25-30 years later, I realize the value of these recordings. It is 
important to point out that they are not perfectly edited recordings.  All songs and arias are 
done ‘in one piece’. So no cuts or other tricks! A piano sometimes not in tune, a wrong note 
now and then and some small mistakes in the singing is unavoidable under such 
circumstances. It is all about studies ‘without a net’, which can provide a special presence 
instead, a live character.

I have spent a great deal of my life exploring the secrets of the Italian bel canto, conveyed 
by David and my Father, and I have reached the conclusion that there are no secrets; it is 
just the natural voice that has to be heard, free from settings and so-called tone formation. 
There is only one problem; it takes time. Manipulation of the voice in different ways to 
achieve quick results is doomed to fail.
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till sin sångstudio på Siarö. Jag fick göra en del övningar och efter ett tag kunde jag höra 
honom mumla för sig själv: ”Ja, det blir bra men vi skall vänta”. Min Far var mån om att vi 
barn skulle ta studenten och därpå gärna någon slags examen. ”Sen får du göra vad du vill”!

Far avrådde mig aldrig från att välja sången och musiken men han ville att vi barn 
skulle få studera i lugn och ro, något han själv aldrig haft förmånen att få göra. Han hade 
bara någon enstaka termin i folkskolan att falla tillbaka på. Far och hans bröders uppväxt 
präglades av första världskrigets nödår, även om Sverige klarade sig undan själva kriget. Det 
fanns inga bidrag så livets nödtorft fick man lösa så gott det gick. David arrangerade 
konserter i kyrkor och församlingshem runtom i Sverige och på dagarna var det sångövningar 
som gällde. David var fordrande och sträng men också kärleksfull. Efter övningarna var han 
noga med att massera pojkarnas halsar! Den så kallade Björlingkvartetten turnerade runtom 
i Sverige och den kollekt man tog efter varje konsert, det var familjens levebröd.

Alltnog, jag tog mig in på Handelshögskolan efter bankpraktik i Paris och Stockholm 
samt språkstudier i Madrid. Jag tog min examen 1966. Ett smärtsamt minne har jag från 
banktiden i Frankrike. Jag fick ett telefonsamtal från Sverige. Min syster i andra änden sade; 
”Pappa är död”! Det kändes som om golvet drogs undan. Snabb hemresa och när jag kom 
hem innanför dörren, har min syster senare berättat för mig, utbrast jag i förtvivlan: ”Vem 
skall nu lära mig sjunga”? Det var en tung tid. Jag hade på mig en svart kostym i evigheter. 
Jag arbetade då på Stockholm Enskilda Banks huvudkontor. 

Åren med studier på Handelshögskolan förflöt lugnt. Jag bodde kvar hemma, kanske i 
hopp om att ta igen på något sätt den avsaknad av förälder som vi alla tre barn upplevt. 
Anders var gift sedan några år och Ann-Charlotte bildade också familj kort efter Pappas död. 
Studierna på Handels gick trögt till en början men jag fick in studietekniken mer och mer. 
Under tiden hade jag tagit kontakt med min farbror Olle, som med glädje och entusiasm 
försökte undervisa mig i sång. Han var en vänlig själ och lärde mig mycket om Davids 
skolning.

The great baritone Giuseppe De Luca once got a question how it was possible to sing 
so successfully at his high age. He responded in a single word: Pazienza. Patience!!

If I can contribute to pass the Björling singing tradition on to future generations of 
singers, I will be more than pleased.

Lars Björling

* * *

I have earlier mentioned my studies in Rome for la Maestra, Debora Fambri and my friendship 
with Harry Ebert, that deepened when I came back to Sweden in 1974. Both personalities 
have in their own ways, had a great importance for me and for my progress in singing.
When I and my wife Veronica came to Rome to study, I came in contact with la Maestra 
through a friend of my mother. This encounter with la Maestra was truly bewildering and 
decisive. So far I had used my natural voice, singing ‘light’ without proper support. That is; 
the breathing technique was quite frail and incomplete.
La Maestra let me try to sing Alfredo’s part in the duet with Violetta in the first act of La 
Traviata, where Alfredo sings out his yearning love. The wonderful phrase Misterioso altero 
Croce, croce e delizia Croce e delizia, delizia al cor carries up to a high A on the word Croce. 
I sang that tone like a diminuendo instead of a mezzo-forte or a forte. That was the only 
way for me to sing that passage. La Maestra raised her eyebrows meaning that I was un 
cantante pigro, a lazy singer. Joking apart, she realized what was missing. Breath control!  
Time to start the work!! She had me singing scales with full voice, cinque nove, a double scale 
divided in one five tone scale and a scale with nine notes, each exercise half a tone upwards. 
This was something new but after a while it started to feel good. Arriving at the high notes 
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David hade flera släktingar i Amerika och han beslöt sig för att våga språnget ut i det 
stora äventyret. Han avreste med ångfartyget Cameo från Göteborg år 1899 med destination 
England, varifrån han fortsatte till det stora landet i väst. Efter några år hamnade David i 
New York City, där Enrico Caruso ungefär samtidigt debuterade som Hertigen i Verdis 
Rigoletto, år 1903.

David sjöng vid en del informella tillställningar och en gång kom en man fram till 
honom med sitt visitkort. Han uppmanade David att höra av sig. Man ansåg att han var en 
lysande sångbegåvning och det ledde till att han blev antagen till Metropolitan Opera 
School, en institution som inte existerar längre. Han började troligen 1905, och här fick han 
uppleva och höra de allra främsta operaartisterna på nära håll, vid till exempel genrep och 
föreställningar. Som elev på operaskolan framträdde han också själv på scenen. Dessutom 
arrangerade han konserter och deltog i ett par musikteateruppsättningar i den svenska 
kolonin. Att få uppleva Caruso på detta sätt måste ha varit omtumlande. David fick ta in 
det så kallade italienska bel cantot på nära håll. Han landade verkligen mitt i den stora 
omvälvningen. Innan Caruso hette den stora stjärnan Jean de Reszke, en elegant tenor som 
kanske mera lade an på stilen i den gamla skolans sångkonst. David befann sig verkligen i 
ett centrum där så mycket hände vid den här tiden, men bestämde sig ändå plötsligt för att 
återvända till Sverige. Så år 1907 avreste David, bort från händelsernas centrum. Hemlängtan 
blev för svår.

* * *
Jag har sjungit så länge jag kan minnas. Ett särskilt minne har jag från Siarö. På hemväg 
med mjölkkannan på kvällen kunde jag sjunga med stark röst för tallarna som var färgade 
rostbruna i kvällssolen. Jag var nog en 7-8 år och kände att när jag tog i så bar rösten på ett 
nytt sätt. Det kändes fantastiskt. En spännande upptäckt!

Senare, när jag gick i gymnasiet, skrev jag ett brev till Mor och Far i Amerika att jag 
hade börjat ”pröva mina vingar”. När de återkom till Sverige på våren, tog Far med mig ut 

A and B flat I cracked without salvation. I felt like sinking through the floor. La Maestra 
explained in a consoling way that ‘Rome wasn't built in one day’. The whole breathing 
apparatus had to be awakened. Small and big muscles had to be trained little by little.
La Maestra devoted herself in my vocal training and during four intense years I got a 
thorough and consequent schooling in the art of singing. 
She was an imposing, aristocratic lady born and raised in Venice and now in her early 
eighties. She was a prominent alto singer ending her carrier prematurely because of illness. 
Instead she became a charismatic and loved voice teacher with close ties to the Italian 
belcanto tradition.
Several times a week I went to la Maestra’s studio at Via Prefetti, close to the Parliament, and 
had intense and challenging voice lessons and the results were soon to come. She followed 
me in deep concentration. In one exercise I was surprised and astonished. All of a sudden I 
could manage to sing the whole scale up to a B flat and I didn't crack!! At first I was so 
confused but after a while I realized what had happened. I had conquered a great obstacle 
both physically and above all psychologically! Instead of singing with great caution like 
‘walking on eggshells’ I now began to be more daring and bold in my singing. La Maestra 
gave me one of her wonderful smiles. Like: ‘There you see! I knew you could do it!!’
The ice was broken. I now got another exercise to handle: Arpeggio di Rossini. This is a 
double triad that carries for instance from a C to G in the next octave and is supposed to 
be sung half a tone up successively. The voice achieves a special elasticity and you get the 
feeling of throwing yourself from a springboard up towards the high notes in a feeling of 
joy. What a wonderful exercise! King of the hill! I got the idea right away; C, C sharp and 
D were a piece of cake. I made these exercises both forte and piano, legato and staccato, and 
on different vowels. I noticed that it took more energy from the body to sing them piano; 
more intense support. When I hit a C sharp piano and went into a pianissimo la Maestra 
was taken aback. ‘Di questo modo fai saltare tutto il teatro’. ‘With such notes you will stir up 
the whole theatre’, she exclaimed.



6   27   

När min far Jussi vid sekelskiftet valdes till 1900-talets förnämsta manliga sångare i en 
omröstning av engelska musikkritiker, kände vi i familjen en stor glädje och stolthet.

Från mycket tidig ålder fick jag uppleva sång och musik hemmavid men framförallt 
minns jag besöken på Operan när Pappa sjöng. Ett starkt minne var La bohème. Jag försökte 
dölja tårarna som trillade nerför kinden i sista akten.

Annars var det väldigt spännande att sitta i teatersalongen och följa med i allt som 
hände på scenen. Alla var ju sminkade och hade underliga kostymer på sig men så fort 
Pappa började sjunga, så kände jag igen honom. Det var lätt. Han lät ”annorlunda” än de 
övriga i ensemblen. Min Far var i tidiga 30-årsåldern och hade då sjungit i 25 år.

Redan i 4-5 årsåldern började min Far och hans bröder lära sig det väsentliga i sångens 
ABC under min farfar Davids fasta ledning. Han var son till mästersmeden Lars Björling 
och David började också i smedyrket vid bruken i Hälsingland. Han flyttade även med sin 
familj till Finland under några år på 1880-talet. Lars var gift med en finlandssvenska, Matilda 
Lönnqvist från Björneborg.

Lars Björling
The art of singing

A tribute to David Björling, volume 2

Tradition! La Maestra really had the ability to bring back and emphasize the old ideals from 
a long gone time. Ideals that had slowly crumbled away through two world wars. I 
remember her sitting in an armchair with a plaid around her legs, her sharp attentive eyes 
following each exercise. She meant that the attack of a tone should be like a feather set in 
motion by a puff of wind. Not so far from my grandfather David’s picture of the perfect 
tone; a little metal ball balancing on top of a small water fountain. La Maestra often talked 
about five to twelve singers. Premature debuts, without having understood the importance 
of finishing the studies prior to the big leap into a career. According to la Maestra there are 
no shortcuts to achieve fast results. The voice must be allowed to develop in its own pace.
The years in Rome swept away fast but the foundation of the ABC of singing was set. I 
managed to collect so much knowledge and understanding for the belcanto tradition. It was 
with great sorrow and regret when I learned that la Maestra no longer existed on this earth, 
as she had peacefully passed away. Like the little bird pushed out of the nest, I would now 
have to continue on my own. Certainly with la Maestra's teaching in fresh memory but to 
develop it further and to avoid different diverging influences, that was easier said than 
done. Back in Sweden I contacted different voice teachers but I didn’t find anyone who had 
full understanding for the fundamental importance of breath control. If anything, I was 
confused by different ideas and tricks. Oh! How I missed la Maestra!
After a while I contacted Harry Ebert, my Father’s long time accompanist and close friend. 
Harry was now in his late seventies. He had had a long career, mainly as a well renowned 
and much appreciated accompanist, maybe best known for 20 years of collaboration with 
my Father. They had met already in the late thirties, when Harry returned to Stockholm after 
many years in Paris. Harry toured with my father in the US and in many other occasions 
he was my Father’s close collaborator at the piano. He became a close friend to the family 
which I especially remember from my childhood summers at Siarö. My brother and I called 
him Uncle Vajje. He taught me swimming. He paddled around me holding his hand under 
my jaw when I for the first time managed the 8 meters between point A and B without a 
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Bellini, Vincenzo (1801-1835) 
Malinconia, Ninfa gentile / Melancholy, gentle nymph (lyrics: Ippolito Pindemonte) 1’35

Dolente immagine di Fille mia / Sorrowful Image (lyrics: anonymous)  2’59

Stenhammar, Wilhelm (1871-1927)
Lycklandsresan / To the land of Bliss, Op. 26:8 (lyrics: Gustaf Fröding)  2’36

Lutad mot gärdet / Leaning on the fence, Op. 8:1 (lyrics: Johan Ludvig Runeberg) 1’57

Vore jag ett litet barn / If I was young still, Op. 37:4 (lyrics: Verner von Heidenstam) 1’46

I Skogen / In the Forest (lyrics: Albert Theodor Gellerstedt)   2’08

En positivvisa / A Barrel Organ Song, Op. 38:4 (lyrics: Bo Bergman)  2’04

Körling, August (1842-1919)
Aftonstämning / Evening mood (lyrics: Daniel Fallström)   1’42

Lars Björling, tenor

Harry Ebert (CD1:1, 3, 5, 8-11, 13, CD2:4, 5, 7, 9, 10, 12, 21, 22, 27)
Brita Lignell (CD1:2, 4, 7, 14, 15, 17, CD2:6) ‒ Jan Eyron (CD2: 13, 26, 28)
Anouchka Mukherjee (CD1:12) ‒ Sergei Reznikov (CD2:1-3)

All tracks are recorded at several sessions from 1975 to 2006. 
Track CD1:6, CD2:8, 14-20, 23-25 are recorded live.

life jacket. Harry was in a way more French than Swedish. He had two sons, Jean and Gui, 
with his French wife Marguerite. Earlier in Paris he had studied for both Rachmaninov and 
Ravel. Harry taught Father, for instance Romeo’s part in Roméo et Juliette by Gonoud, 
because my father didn’t speak many words of French. After a performance in Paris a critic 
wrote that all French singers should listen to Björling, as this was the way to sing in the 
French language. Harry loved to cook. He was a true master chef, and made the whole family 
happy and grateful with his cooking.
I went to Harry several times a week and worked on songs and arias, singing with great joy 
and pleasure. I so to speak gained experience vocally by singing phrases in songs and arias 
over and over, testing different attacks, legatos and so on. All the time with Harry’s accom-
paniment and the spirit of la Maestra sitting on my left shoulder! The midrange register 
seemed to lack a bit of maturity but on the other hand the high register was really good and 
solid; a result from la Maestra’s teaching. One thing is to have an ‘easy top register’ naturally, 
but without a proper training there may be problems anyway. A common opinion of my 
Father’s singing is: ‘Well, you see, Jussi, when he opened his mouth, out came all that 
beautiful sound’. It was in a way deceptive as it seemed so natural and uncomplicated. Twelve 
years of schooling with my Grandfather from a very early age was the basis for my Father’s 
fantastic singing. Hard work through daily exercises and surely many difficult moments to 
be handled, had led to this result. But don't tell me it came all that easy. My father taught 
me an important proverb, Per aspera ad Astra; through the difficulties to the stars.
I had many fine moments with Harry. He was an educated person and possessed deep 
knowledge in cultural matters. He could sit by the piano playing leitmotifs from an opera 
by Wagner while explaining the whole intrigue. He liked to recite parts of Rostand's Cyrano 
de Bergerac by heart. Once a week he had a meeting with a neighbor Mr. Bergquist, a clock 
and watch-maker, discussing Schopenhauer, Nietzsche and others.
Harry never commented on the singing technique itself but could have ideas of alternatives 
to sing a certain phrase or attack of a special note and so on. He made me try to solve vocal 
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Alfvén, Hugo (1872-1960) 
Skogen sover / The forest asleep, Op. 28:6 (lyrics: Ernst Thiel)   2’34

Serenad / Serenade, Op. 4:2 (lyrics: Jonas Alströmer d.y)   1’56

Aftonstämning (Ved huset) / Evening mood (Beside the house), Op. 21:1  1’55
(lyrics: Emil Aarestrup)

Sommardofter / Scents of Summer, Op. 8:2 (lyrics: Ellen Lundberg)  2’49

Aftonen / The evening, R.187 (lyrics: Herman Sätherberg)   4’13

Saa tag mitt Hierte / Take my heart, R.203 (lyrics: Tove Ditlevsen)   3’23

Jag längtar Dig / I long for You, Op. 28:5 (lyrics: Ernst Thiel)    1’56

Boldemann, Laci (1921-1969)
Mopsen (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’28

Den gröna hagen (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’40

Tanten och Papegojan (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist) 2’50

Purjo och Rädisa (lyrics: James Krüss. Translation to Swedish: Britt G Hallqvist)  1’04

Obradors, Fernando Jaumandreu (1897-1945)
¿Corazón porque pasais..? / Heart, why do you pass..? (lyrics: anonymous) 1’34

Con amores, la mi Madre / With love my mother (lyrics: Juan de Anchieta) 1’36

Del cabello mas sutil / Of the softest hair (lyrics: Folksong)   1’15
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challenges from different angels. He told me about many interesting moments he remem-
bered from working with my Father. In these sessions with Harry I tried and tested many 
versions and possibilities of arias and songs, some of them you will find on the two CD’s
The placing of the voice was there mainly thanks to good diction of the lyrics. My father 
told me to recite the words of a musical phrase ‘until you feel you have got it right, then you 
can sing it’ he said. I am thinking with gratitude of my uncle Olle’s teaching of ending 
phrases and equalizing vowels that he had learnt from My Grandfather David. The body’s 
development in breathing and sustaining the voice was certain. La Maestra once said: ‘Cantare 
e una ginnastica ben fatta’! ‘Singing is a well performed gymnastic process!’ 
Although the process worked very well it was important not to force the voice into a phase 
neither voice nor body was ready to take on. Above all it was so important not to fall for 
the temptation to enlarge the voice by letting it fall a bit back, instead of keeping the 
natural focus. These sessions with Harry really became my way to develop my singing both 
technically and through Harry’s deep understanding attitude. As an example you can hear 
in Lionel’s aria from Martha by von Flotow, that it lacks a bit of maturity. That is as far as 
I had got then, in the middle of the 70’s.
I have emphasized that these recordings with few exceptions, are taped study sessions during 
the period 1975-90. Some are live recordings from concerts with quite primitive resources. 
Many songs and arias are taped in Harry’s apartment in Stockholm with my own tape 
recorder, which explains various disturbances and unfortunately also some distortion. These 
recordings were not meant to be presented in public but only thought useful for my private 
study. One piece requires an explanation. The prologue in the first act of Faust consists of 
a long monologue where Faust is desperate and wants to end his life emptying a poison cup. 
He gets interrupted by girls singing outside, joyfully greeting the new morning. He gets 
interrupted twice and finally, instead of taking the poison, he desperately invokes 
Mephistofeles, the Devil himself. This recording consists of four passages but instead of 
girls singing there are empty spaces.
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Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)
Le Africaine: Mi batte il cor.. O Paradiso    3’05

Giordano, Umberto (1867-1948)
Andrea Chénier: act 1: Un dì all'azzuro spazio    4’50

Cilea, Francesco (1866-1950) 
L'arlesiana: E la solita storia     4’23

Rossini, Gioacchino (1792-1868)
Il Barbiere di Siviglia: act 1: Se il mio nome saper   2’48

Korngold, Erich (1897-1957) 
Die tote Stadt: Marietta's Lied     4’32

CD 2                                    62’19

Rachmaninov, Sergei (1873-1943)
Chanson Georgienne, Ne pój, krasávitsa pri mné, Op. 4:4 (lyrics: Aleksandr Pusjkin) 4’10

Véter pereljótnyj / The wind whispered, Op. 34:4 (lyrics: Konstantin Dmitrevitj Balmont) 2’57

Otyvok iz A. Mjusse / Loneliness, Op. 21:6 (lyrics: Aleksei Nikolajevitj Apukhtin) 1’38

 Zdes’ khoroskó / How fair this spot, Op. 21:7 (lyrics:Glafira Adolfovna Galina) 1’43

Oni otvechali / The Answer, Op. 21:4 (lyrics: Lev Aleksandrovitj Mey)  1’50

O, dólga búdu já, v malchán tájnaj / In the silence of the night, Op. 4:3  2’46
(lyrics: Afanásy Fey)

As I am now preparing this material for public edition after all, many memories come back 
to me and I feel la Maestra’s presence.
My grandfather David, and everything he taught his sons, the singing tradition that existed 
in the home of my childhood and the influence from my uncles formed a stable foundation 
to build on. But it was really la Maestra who gave me a wonderful push to get into the world 
of singing. Her severe enthusiasm gave me what I really had aimed for: devotion! Harry 
Ebert could explain and put music in its proper context with literature, art, philosophy and 
life itself. This has meant a lot to me.

Lars Björling
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CD 1                 72’48

Tchaikovsky, Pyotr (1840-1893)
Eugene Onegin: Lensky's aria. Förbi, förbi är nu min kärleks lycka   5’44
(sung in Swedish)    

Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Rigoletto: act 2: Ella mi fu rapita!     5’10

Rigoletto: act 4: La donna è mobile    2’21

La Forza del destino: La vita e'inferno all'infelice   5’38

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Die Zauberflöte: act 1: Dies Bildnis ist bezaubernd schön   3’52

La Clemenza di Tito: act 2: Se all'impero, amici Dei   5’07

Così fan tutte: act 1: Un'aura amorosa    4’28

Gounod, Charles (1818-1893)
Faust: Prologue from act I     6’47

Faust: act 3: Salut! demeure chaste et pure, recitative and aria  5’18

von Flotow, Friedrich (1812-1883) 
Marta: M'apparì tutt'amor     2’57 

Bizet, Georges (1838-1875)
Les Pécheurs de perles: act 1: A cette voix quel trouble   3’09

Puccini, Giacomo (1858-1924) 
Manon Lescaut: act 1: Donna non vidi mai    2’29 Lars Björling. Photo: Tomas Gidén
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AADSTERLING cda 1826/1827-2 Total playing time: 135’07 The art of singing

Lars Björling

A tribute to David Björling, vol. 2

CD 1

Tchaikovsky, Pyotr (1840–1893): Lensky's aria from Eugene Onegin, 5’44 • Verdi, Giuseppe (1813–1901): 
Ella mi fu rapita! from Rigoletto, act 2, 5’10 • La donna è mobile from Rigoletto, act 4, 2’21 • La vita 
e'inferno all'infelice from La Forza del destino, 5’38 • Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–1791): 
Dies Bildnis ist bezaubernd schön from Die Zauberflöte, act 1, 3’52 • Se all'impero, amici Dei from La 
Clemenza di Tito, act 2, 5’07 • Un'aura amorosa from Così fan tutte, act 1, 4’28 • Gounod, Charles 
(1818–1893): Prologue from Faust, act 1, 6’47 • Salut! demeure chaste et pure, recitative and aria 
from Faust, act 3, 5’18 • von Flotow, Friedrich (1812–1883): M'apparì tutt'amor from Marta, 2’57
Bizet, Georges (1838–1875): A cette voix quel trouble from Les Pécheurs de perles, act 1, 3’09
Puccini, Giacomo (1858–1924): Donna non vidi mai from Manon Lescaut, act 1, 2’29 • Meyerbeer, 
Giacomo (1791–1864): Mi batte il cor.. O Paradiso from Le Africaine, 3’05 • Giordano, Umberto 
(1867–1948): Un dì all'azzuro spazio from Andrea Chénier, 4’50 • Cilea, Francesco (1866–1950): 
E la solita storia from L'arlesiana, 4’23 • Rossini, Gioacchino (1792-1868): Se il mio nome saper from 
Il Barbiere di Siviglia, act 1, 2’48 • Korngold, Erich (1897-1957): Marietta's Lied from Die tote Stadt, 4’32

CD 2

Rachmaninov, Sergei (1873–1943): Chanson Georgienne, Op. 4:4, 4’10 • The wind whispered, Op. 34:4, 2’57 
Loneliness, Op. 21:6, 1’38 • How fair this spot, Op. 21:7, 1’43 • The Answer, Op. 21:4, 1’50 • In the silence 
of the night, Op. 4:3, 2’46 • Alfvén, Hugo (1872–1960): Skogen sover, Op. 28:6, 2’34 • Serenad, Op. 4:2, 1’56 
Aftonstämning (Ved huset), Op. 21:1, 1’55 • Sommardofter, Op. 8:2, 2’49 • Aftonen, R.187, 4’13 • Saa tag 
mitt Hierte, R.203, 3’23 • Jag längtar Dig, Op. 28:5, 1’56 • Boldemann, Laci (1921–1969): Mopsen, 1’28 
Den gröna hagen, 1’40 • Tanten och Papegojan, 2’50 • Purjo och Rädisa, 1’04 • Obradors, Fernando 
Jaumandreu (1897–1945): ¿Corazón porque pasais..? 1’34 • Con amores, la mi Madre, 1’36 • Del cabello 
mas sutil, 1’15 • Bellini, Vincenzo (1801–1835): Malinconia, Ninfa gentile, 1’35 • Dolente immagine di 
Fille mia, 2’59 • Stenhammar, Wilhelm (1871–1927): Lycklandsresan, Op. 26:8, 2’36 • Lutad mot gärdet, 
Op. 8:1, 1’57 • Vore jag ett litet barn, Op. 37:4, 1’46 • I Skogen, 2’08 • En positivvisa, Op. 38:4, 2’04 
Körling, August (1842–1919): Aftonstämning, 1’42




