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är är den sköna sommaren …” ja visst är det skönt att åter möta sol, sommar
och semester, men vågar vi planera för allsångskvällar och visaftnar?
Vis av skadan inser man nu, efter dryga året med en pandemi: Ta allt för
givet! Det är som det är!

Inom Taubesällskapet hade och har vi planerat olika aktiviteter, men som ni vet har vi varit
tvungna att mer än en gång meddela ”inställt”.

Allas vår förhoppning är att vi nu kan se fram emot en höst där vi kan erbjuda våra med-
lemmar tillfällen till olika evenemang. Men fortfarande med försiktighet. Som ni ser är vi
ännu avvaktande. Men vi hoppas på att genomföra ett årsmöte, en Taubekryssning med
Viking Ciderella, en visafton på Kristinehov mm.

Vi har under denna svåra tid försökt anpassa oss till den digitala världen. Johannas föredrag
över internet är ett exempel. De medlemmar som lämnat e-postadresser till oss har fått
några digitala nyhetsbrev. Men uppenbarligen kan vårt viktiga nyhets-
brev stundtals hamna i ”skräpkorgen” hos vissa medlemmar. Så saknar
du vårt nyhetsbrev sök i skräpkorgen.

Tills vi möts så njut av sommaren och läs dina årsskrifter. Saknar du
några så finns de att beställa.

Med bästa Taube-hälsningar
Karl-Gunnar Roth

Ordförande

H
Kära Taubevän! 

”



Förhoppninsvis kan vi - hålla rätt som det går - under hösten.
Men corona-navigation är minst lika svår som skärgårds-
navigation.Vi hoppas och planerar. Detta är vad vi hoppas
gäller framöver. Mer information i nästa medlemsbrev och
på  sällskapets hemsida: www.taubesallskapet.se

”Håll babord!” 
”Håll styrbord!”

BOKBORD
28-29 augusti

KRYSSNING
3-4 oktober

Bokens Dag firas på Stadsmuseets gård 
vid Slussen den 28 - 29 augusti. 

De Litterära Sällskapen i Sverige är arrangör 
och Taubesällskapet har ett bokbord. 

Taube är också närvarande på scenen. 
Gabriella Lindvall och Stefan Ström 

underhåller båda dagarna.

Vår traditionella dygnskryssning till Åland 
med Viking Lines Cinderella

är planerad till den 3 och 4 oktober. 
Detaljer och pris är ännu inte bestämt. 

Men som vanligt blir det välkomstdrink, 
förstklassig underhållning, middag inklusive vin,

öl, läsk och kaffe. Buffélunch dagen därpå.
Boka dagarna nu! 

Program, artister, pris i nästa medlemsbrev. 

 



”Håll rätt som det går!”
”Håll in mellan skären! Håll ut!”

Sällskapets årsmöte gick inte att genomföra 
i Börshuset i våras. 

Nu planerar vi att anordna det under vecka 41.
Lokalen blir då Södra latins aula på Södermalm.

Kallelse och program kommer att gå ut 
efter nästa styrelsemöte i augusti. 

Olle Adolphson var kamrat med Sven-Bertil Taube
och ofta på besök hos familjen Taube. 

Evert och unge Olle utvecklade en sällsam vänskap,
inte bara vad gäller musik. 

Sång, musik och föredrag på 
Kristinehovs Malmgård på Södermalm. 

Tid 18 - 20.
Detaljerat program i nästa medlemsbrev.  
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ÅRSMÖTE 2021
Vecka 41

TAUBE - ADOLPHSON
10 november

 





Alla sjunger vi Taubes visor, helst de som går i valstakt. Det är sånger som berättar om
Calle Schewen som sitter på sin bänk, om Rosa som dansar och får en visa diktad till sig
och om Rönnerdahl som skuttar på Sjösala äng.

Mer svårtrallade visor är det oftare en njutning att bara lyssna till med alla sinnen öpp-
na: Vi känner Fragancias doft på Kuba, hör Violavás vilda tarantell med ackompanjemang
av kastanjetter och tamburin i Dårarnas gränd eller ser det skimrande havet och skutan
som går.

Men har du läst Taubes korta berättelser på prosa? Här har vi samlat några i sällskapets
årsskrift 2021. De flesta handlar om den unge Taube.

T ex berättelsen om Margareta, Taubes kyska förälskelse år 1909. Hon är 17, Evert 19.
De träffas i en syrenberså i Saltsjö Duvnäs och promenerar sedan sakta in till Stockholm,
och Näckströmsgatan där Taube bor. En dryg mil. ”Kysste du henne?”, frågar en bekant
långt senare. ”Vet hut!” svarar Evert.

Sen också förstås den första text Taube fick publicerad. Det var år 1916. Tidningen var
Albert Engströms berömda Söndagsnisse. Berättelsen heter Churutí och handlar om Taubes
bästa vän i Sydamerika – en djungelhund.

Sällskapets årsskrift 2021

Sällskapets årsskrift 2021 är under produktion 
och du får den hem i brevlådan i oktober. 

Under förutsättning att du betalt årsavgiften naturligtvis. 
Har du inte betalt får du ett inbetalningskort 

tillsammans med detta medlemsbrev. 
Inget inbetalningskort, då kan du vara lugn, du har betalt. Tack!

Här lite om innehållet i boken.



E T T M E J L
BETYDER SÅ MYCKET

Det kommer ofta majl till Taubesällskapet. Ibland blir vi överraskade
och glada. Så här skrev Anders Forselius:

Hej!
Jag heter Anders Forselius och är en nybliven medlem i Sällskapet. Jag har sökt överallt på nätet
efter en komplett lista med alla geografiska platser som nämns i Taubes visor. Kan ni hjälpa mig
med detta? 

Jag har tidigare gjort en cykelresa i Taubes ”hjulspår”, från Valparaiso - Samborombon (Cerro
de la Gloria) och planerar just nu en ny cykel- och maratonresa i samband med att det är hundra
år sedan tillkomsten av Flickan i Havanna. Planen är bl.a. att springa Havanna Marathon och
upprepa resan genom Sydamerika och addera äventyret med ännu fler platser med anknytning till
Taube, därav min förfrågan om ett visregister.

”

Visst ska vi försöka  hjälpa
dig, svarade vi och kollade
Anders meritlista: 
Långfärdscyklist, golfspelare
och maratonlöpare som 
avverkat maror i samtliga
femtio amerikanska delstater
och över sextio länder.



Ny skylt om Taube 

vid stuprännan på

Prästgatan 39 

i Gamla Stan

Skyltar på litterära platser i Stockholm finns på
många ställen. Den om Taube sattes upp första
gången 1999. Men efter drygt tjugo år gick den
knappast att läsa längre. Nu är en ny skylt på
plats med som tidigare första strofen i Serenad i
Prästgatan. Men Taubetexten är ny: 

”Evert Taubes visor sjunger vi på pubar och
begravningar, på konserthus och i segelbåtars
sittbrunn. De handlar om Sveriges skärgårdar,
Medelhavets kuster, Argentinas gröna Pampas
och blå Atlanten. Visorna berättar om möten
med människor och miljöer. Taube stod på
scen, spelade och sjöng. Men han skrev också
prosa, målade och tecknade.”



SVERIGE
PORTO
BETALTB

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsändes 

försändelsen med ny adress på baksidan

ADRESS TAUBESÄLLSKAPET •   GOTLANDSGATAN 44  •   116 65 STOCKHOLM •   TELEFON 08-605 89 20    PLUSGIRO 2528-8
E-POST: INFO@TAUBESALLSKAPET.SE •   WWW.TAUBESALLSKAPET.SE

Vår segling med Taube från Malta till Malaga blev
fulltecknad på bara några dag. Trettio Taubeälskare
anmälde sig direkt. Fantastiskt! Längtan till vind,
vatten och möten måste ha exploderat nu när
coronan verkar vara under kontroll. 

Evert Taube uttryckte det så här 1928: 
”Jag ska ut över världshav! Ut i oceanluft! Jag vill

se delfinerna dansa i mareldar och bogsvall kring
ett ilande fartyg!”

Alltså, vi har arrangerat ytterligare en segling med
Taube. Vi går ombord på fyrmastade Star Flyer i
Atens hamnstad Pireus, brassar för fyllning och läg-

ger till i tre grekiska hamnar med klassisk historia -
Taube var mycket influerad av grekisk kultur och
litteratur. 

Seglar sedan vidare till Sicilien och avslutar på
Malta. Sammanlagt åtta dygn med 3 500 kvadrat-
meter segel ovanför huvudet och förstklassiska hytter
och mat - helpension inkl vin. Varje dag är det Taube-
tema ombord. Sång, musik och föredrag. 

För mer information och detaljerad rutt ring till
Erling Matz, författare, sjöhistoriker, trubadur och
reseledare - 070-63 73 128. Eller ring till researran-
gören Poseidon Cruises 042-37 40 00.

PRIS FRÅN 39 900 kr
Detta ingår

• Dag 1. Flyg till Aten.
• Välkomstdrink och middag inkl vin.
• Natt på fyrstjärnigt hotell i Aten. 
• Dag 2. Guidad utflykt i Aten med lunch.
• Alla transfers med buss.
• 8 nätters 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 Erling Matz.
• Dag 10. Ankomst Valetta, Malta. Debarkering.
• Guidad tur i Valetta. 
• Flyg till Sverige på eftermiddagen.
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SEGLA MED TAUBE 15 - 24 OKTOBER - ATEN TILL MALTA - 10 DAGAR

 


