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Taubevänner!
ag har mejlat till min flicka, skickat e-post till min vän ... Nej, så diktade han inte
Evert Taube. Men jag ska för första gången försöka skriva om digitalisering, trots
mina bristfälliga kunskaper. Förresten, stavas det mejl eller mail? Jag kollade i
Svenska Akademiens Ordboksarkiv. ”Menar du mej-lie?” frågar arkivet och berättar
att det är ett bygdemålsfärgat redskap. Men det var inte riktigt det jag tänkte på.
Svenska Akademiens ordlista är modernare och förordar stavningen mejl. Då gör vi så.
Taubesällskapet har ungefär 1 200 medlemmar. Dessvärre kan vi bara nå ungefär hälften
med mejl. Vi saknar närmare sexhundra e-postadresser. Det är tråkigt för oss, men kanske
ännu tråkigare för dig som medlem. Från och med i år försöker vi nämligen skicka ut ett
nyhetsbrev via mejl varje månad. Där får du tips om vad som är på gång kring vår poet,
trubadur, visdiktare, konstnär, författare ...
Det kan handla om nya böcker, nya radio- och TV-program, nya konserter, föredrag eller
resor. Vi kommer att fortsätta skicka ut ett medlemsbrev på papper per post fyra gånger om
året, men nyhetsbrevet via e-post kommer oftare och är mycket billigare för sällskapet.
Alltså, har du inte fått vårt nyhetsbrev, nu senast i mars, snälla, mejla din e-postadress till
oss på: info@taubesallskapet.se Eller skriv den på postgiroblanketten som
följer med i detta medlemsbrev. Får du vårt digitala nyhetsbrev, fyll inte i
din epostadress. Tack!
Digitaliseringsminister Anders Ygeman säger att målet är att Sverige ska
bli bäst i världen på digitalisering. Så högt siktar inte vi. Men nog borde
vi väl kunna nå mer är femtio procent av medlemmarna med mejl. Alltså skicka oss din e-postadress. Billigare för sällskapet - bättre för dig.

”J

Karl-Gunnar Roth
Ordförande

Av kända skäl är vi tvugna att ställa in möten, konserter
och annat, men hoppas komma igång igen till hösten.
Men spännande digitala Taubenyheter finns att njuta av.
Uppdaterad information - titta på sällskapets hemsida:
www.taubesallskapet.se
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TRUBADURIEN
Trubadurien är Evert Taubes ord för södra Frankrike under tidig medeltid.
Taube blev redan på 1920-talet fängslad av kulturen, musiken, kvinnorna och
musikanterna - trubadurerna, kring Eléonora av Aquitanien och hennes
höviska hov. I mitten på femtiotalet gjorde Taube åtta radioprogram om denna
märkliga period i Frankrikes historia. Nu har du möjlighet att lyssna.
Martin Joviken och David Anthin har ur Sveriges
radios arkiv grävt fram åtta radioprogram som sändes på fredagar i mitten av 1950-talet. Programmen
hette ”Evert Taube i Trubadurien” och ”Evert Taube
på nya strövtåg i Trubadurien”.
Redan under 1920-talets resor i Sydeuropa introducerades Taube på allvar för medeltida poeter som
Arnaut Danièl (1180–1200) och Dante Alighieri

(1265–1321). Taube blev hänförd och kom mer
och mer att betrakta sig som en klassisk trubadur,
och inte bara som simpel kabarésångare och visdiktare. De höviska idealen, som är kännetecknande för de medeltida trubadurernas konst, blev alltmer avgörande för hans egen diktning. Lyssna och
få en annan bild av vår Evert Taube. Logga in på:
litteraturbanken.se/diktensmuseum/taube-inledning

Ingen
minnesstund
men ändå
blommor
och minnen
”Vid min ankomst till jämmerdalen vid Otterhällan
den 12 mars 1890 kl 5 fm ansågs jag vara dödfödd och lades undan. Men när doktor Petter
Silfverskiöld skulle konstatera dödsfallet nöjde
han sig inte därmed utan satte liv i mig. Jag började skrika och farbror Petter samt telegrafföreståndaren Nordström, som just kom på besök
gratulerade min mor. För mig har du varit död
och uppstått från de döda, det kan jag väl aldrig
glömma, sade min mor.”
Så skildrar Evert Taube sin födelse i boken Jag
kommer av ett brusand´ hav.
Taubesällskapet brukar varje år samlas till en
minnesstund vid makarna Taubes grav den 12
mars, Evert Taubes födelsedag. Så inte i år, men
graven var just den dagen ändå dekorerad med
mimosa, rosor, tulpaner, idegran, ljung, anemoner,
ranunkel och nejlikor.

EVERT TAUBE • BREV 1902 - 1924

Du kommer nära Evert Taube
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PIA SCHMIDT DE GRAAF har gått igenom Evert Taubes brev, från det att han var 12 år 1902, tills han var 34.
Breven är långa och ofta välformulerade. De är ställda till föräldrar, släktingar, vänner, kärlekar, förläggare ...
I breven kommer vi Evert Taube nära, eller som Pia Schmidt de Graaf skriver i förordet: ”Han berättar
om sig själv, sina intryck och känslor. Hela Taubes inställning till tillvaron är sinnlig. --- Många av breven
är till kvinnor som inspirerade, kvinnor som vårdade, kvinnor som uppfostrade, kvinnor som hade musikaliska
och litterära salonger och kvinnor som han älskade.”
Här har vi valt ett brev från sommaren 1917. Evert Taube har just fått reda på att hans trolovade Malin
brutit förlovningen. Malin var dotter till Sigrid och Albert Engström. Förädrarna accepterade inte en blivande svärson som smet ifrån räkningar till skomakaren och handelsmannen i Grisslehamn.
Detta är ytterligare ett återkommande tema i denna brevsamling – Evert Taubes ständiga oförmåga att
hantera pengar. En oförmåga som varade livet ut.
Boken finns att köpa i bokhandeln och på nätet.

Stockholm d. 19 juli 1917
Herr Redaktör
och fru
Albert Engström
I ett brev från eder dotter Malin har jag i samband med underrättelsen om att
hon brutit vår förlovning fått veta att såväl hon som hennes föräldrar blifvit
utsatta för obehag af skomakaren och av handelsmannen i Grisslehamn med
anledning af att jag efterlämnat obetalda räkningar hos dem. Jag telegraferade
genast till min syster Karin (som gästar eder) och bad henne taga reda på hur
mycket det hela belöper sig till. Så snart hennes telegramsvar kommer skall jag pr.
postanvisning likvidera räkningen i fråga.
Tyvärr kommer denna likvidering för sent för att kunna råda bot på hvad jag
låtit komma mig till last, och då mitt dröjsmål med betalningen icke kan försvaras
ej heller på annat sätt förklaras än så att jag gjort mig skyldig till försumlighet
och slarf, är det för mig en plikt att ett af hjärtat gående behov att härmed
ödmjukligen bedja Eder om förlåtelse.
Med utmärkt högaktning
Evert Taube

BEKLAGAR
NI FÅR VÄNTA TILL I HÖST

Sällskapets årsmöte den 26 april är uppskjutet till i höst
Styrelsen i Taubesällskapet beslutade den 15 mars att inte genomföra ett digitalt årsmöte den 15 april.
Endast ungefär hälften av sällskapets medlemmar har uppgivit sin e-post adress. Om det betyder att så
många saknar möjlighet att delta i ett digitalt årsmöte vet vi inte. Till hösten borde det däremot vara möjligt
att ordna ett traditionellt årsmöte med förhandlingar, sång och musik. Så vi väntar! Information om tid,
plats och program kommer med medlemsbrev på posten i augusti och digitalt i ett nyhetsbrev så fort beslut
är fattat.

Resan med Viking Cinderella den 9-10 maj är inställd
På grund av osäkerheten vad gäller restriktionerna i samband med epidemin har Taubesällskapet och
Vikingline beslutat ställa in tvådagarsturen till Mariehamn den 9-10 maj. Men så fort läget har stabiliserats
kommer vi att återuppta den uppskattade traditionen, förhoppningsvis redan till hösten.

Nya medlemmar

Välkomna
Anders Widén, Stockholm
Per Jerkeman, Stockholm
Martin Hultgren, Brännö
Taubesällskapet i Dalarna,
c/o Veronica Viklund, Bjursås
Patrick Clauson Borgil, Stockholm
Mona d´Orchimont-Lymark, Sollentuna
Helena och Magnus Rörby, Uppsala
Christina Engdegård, Lindome
Philip Sheppard, Hägersten
Per-Omar Wibron, Karlstad
Joachim Lagercrantz, Karlstad
Charlotte Lindgren, Sundsvall
Agneta Hellström, Stockholm

Yvonne Bergström, Spånga
Jonas Naddebo, Stockholm
Rickard Billerström, Stockholm
Robert William, Lessbo
Roland Adolfsson, Södertälje
Leif Fahlström, Riala
Elisabeth dos Santos, Visby
Jan Åslund, Svärdsjö
Jakob Ainegren, Rättvik
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Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

För åttonde gången ordnar vårt sällskap en
segling i Taubes anda. Vårt skepp är ett
av världens största segelfartyg Star Flyer.
Star Flyer är ett fyrmastat skonertskepp med segel
”från flying jib till röjlar och mesan”. Det är storslaget
och vackert, men ändå småskaligt. Antalet gäster
ombord är bara cirka 140. Vi har helpension och
kvalitetsvin ingår till både lunch och middag.
Vi flyger från Sverige till Malta, korsriddarnas
spännande ö, söder om Sicilien. Incheckning på
fyrstjärnigt hotell och välkomstmiddag. Dagen därpå frukost på hotellet och en guidad tur i staden.
Sen gemensam lunch och därefter går vi ombord,
eller embarkerar som vi säger till sjöss. För nu är det
sjömansliv som gäller. ”Sjömanslivet är fullt av
mödor och besvär”, sjunger Taube. Men inte här
ombord. Mat, hytter och service är av yppersta
klass.
Vi brassar för fyllning och seglar tio dagar med
mål Malaga. Varje dag är det Taubetema ombord.
Sång, musik och föredrag. På vägen anlöper vi
hamnar på Sardinien, Mallorca, Menorca, Ibiza och
spanska Medelhavskusten. För mer information och
detaljerad rutt ring till Erling Matz, han är med i
styrelsen i Taubesällskapet, författare, sjöhistorier
och trubadur - 070-63 73 128. Eller ring till Researrangören Poseidon Cruises 042-37 40 00.
Ciceroner är Erling Matz och Carina Lernhagen
Matz. Carina är sjöhistoriker, journalist och fotograf.

Segla med Taube
23 okt - 3 nov 2021

PRIS
FRÅN 39 900 kr. Detta ingår
• Flyg till Malta med Lufthansa/Swiss.
• Dag 1. Natt på fyrstjärnigt hotell i Valetta, inkl frukost
och välkomstmiddag med vin.
• Dag 2. Guidad stadsutflykt med lunch.
• Alla transfers med buss.
• 10 dygns kryssning med Star Flyer inkl helpension. Bra
vin till lunch och middag. Del i 2-mans hytt. Hamnavgifter och dricks.
• Cocktailparty på däck en dag ombord.
• Två gemensamma utflykter i land.
• Musik och föredrag ombord av Carina och Erling.
• Flyg hem från Malaga.
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