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Nästa medlemsbrev Februari

NTLIGEN!!! Alla minns Gert Fylkings höga rop. Han var alltid på
plats då nobelpristagaren i litteratur tillkännagavs i Börssalen. Sedan
2002 är han dock portförbjuden.
Men Taubesällskapet har alltid fått komma in och hålla årsmöte just i Börssalen
– men inte i år. Den vackra salen gick inte att förhandsboka – coronarestriktioner
naturligtvis. Förhoppningsvis kan vi boka Börshuset till våren igen.
Men ÄNTLIGEN ändå. Vi kunde ha vårt årsmöte 2021 och välkomna medlemmarna. Istället för Börshuset valde vi Södra Latins aula på Söder i Stockholm.
Också den mycket vacker och med fin akustik. Förhandlingarna löpte på som
planerat.
Höjdpunkten kom sedan jag avslutat mötet med ett lätt slag av ordförandeklubban. Då var det Jasmine Sjöstedts tur. Ackompanjerad av Rolf Bergström på
dragspel sjöng hon Taube med känsla och kristall klar röst och mottog Ullmans
Stiftelsens kulturpris på 25 000 kr.
Vår första fest i Taubes anda var dock veckan innan – Taubekryssningen med
Cinderella. Ett dygn ombord med sång, musik, föredrag och mat. Så ÄNTLIGEN
är vi igång igen. Snart ses vi på Kristinehov och sedan julfesten. Läs mer i detta
medlemsbrev och håll koll på vår hemsida.
Taubesällskapets främsta uppgift har allt sedan
1979 varit att varje år ge ut en årsbok. I år är det
en antologi. Vi har valt kortare, och kanske mer
okända prosaberättelser av Taube. Det handlar om
hans uppväxt, hans äventyr på havet och i Sydamerika, hans första förälskelser och mycket annat. Allt
skildrat av honom själv. Trevlig läsning
Karl-Gunnar Roth

Ordförande
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Fo t o : Ja c o b Fo r s e l l

Ä

Bästa Taubevänner!

Årsmöte och två utmärkelser
Tau b e s ä l l s k a pe ts å r s m öt e äg d e rum den 13
oktober på Södra Latin. Förhandlingarna var snabbt
avklarade och protokollet kommer att finnas på sällskapets hemsida.
Två personer uppmärksammades särskilt. Jasmine Sjöstedts mottog Ullmans Stiftelsens kulturpris på 25 000
kr. Som tack sjöng hon en bukett Taubevisor.
Jasmine har vuxit upp på Orust och bor nu i Göteborg. Hon hade aldrig varit i Stockholm tidigare! Styrelseledamoten Jan Landqvist följde henne genom Taubekvarteren ner till centralstationen. Sen nästa utmärkelse:

Rolf Bergström utnämndes till
hedersmedlem med motiveringen:
”Rolf Bergström har som formgivare skapat sällskapets logotype.
T som en not i botten, sedan ett
gungande hav med martallen brinnande i toppen. Han har också
formgivit flera av sällskapets årsskrifter. Som musikant på dragspel
känner han hela Evert Taubes
repertoar.”

Jasmine Sjöstedt, Ullmanstipendiat

F oto : E r l i n g M at z

Rolf Bergström, hedersmedlem
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Vi ses på Kristinehov
Onsdagen 10 november kl. 18.00

Vänner i visan
– Evert och Olle
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.
På Kristinehovs malmgård kåserar
Jan Malmborg med utgångspunkt från sin
nyutkomna bok om Olle Adolphson.
Bokens titel: ”Trubbel”.
Medverkar med sång och musik
gör Björn Johansson.
Programmet startar kl. 18.00.
Vi slår upp portarna 17.30.
Inträdesavgift 150 kr.
Förfriskningar finns. Begränsat
antal platser. Om du vill vara
säker på att få plats betala
snarast in 150 kr/person på Taubesällskapets
plusgiro 25 28 – 8. Skriv ditt namn,
telefonnummer och e-postadress.

Jan Malmborg, författare

Björn ’Skrotis’ Johansson, trubadur
Adress: Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2, Södermalm. T-bana Hornstull,
uppgång Högalid
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Orsa spelmän förstärkta av Tina Ahlin, sång och munspel, och Rolf Bergström på dragspel i Etage.

F oto : C e c i l i a Ku g e l b e rg

24 timmar till sjöss

”Sjömanslivet är fullt av mödor och besvär”, sjun
Fel! 180 Taubevänner hade bara trevligt under dygn
Viking Cinderella. Det var sång, musik och fö

Johan Taube sjöng Evert Taube

Frida Bergh sjöng Taube
och ur Kristina från Duvemåla
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F oto öv r i g a b i l d e r : J a n - O l o f L a n d qv i s t

Johanna Broman Åkess
”Himlajord – naturpoe

s

Quizz med sång och spel av bland andra
Gabriella Lindvall och Stefan Ström.

nger Taube.
net ombord på
öredrag.

son analyserade Taube under rubriken
eten och vitalisten Evert Taube”.

Anders Forsslund och Dan Arvefjord
underhöll ombord i Melody.
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En svensk visbok
Svenska Akademien har givit ut en visbok
i sin serie Svenska klassiker. Undertiteln är
99 visor och en psalm. ”Den svenska visskatten innehåller ett överflöd av glimrande
pärlor”, står det på baksidan. Och det stämmer. Här finns allt med, från medeltida ballader till Cornelis, Povel och Ted Gärdestad.
Hade det varit en tävling glimrar Taube
mest. I boken, som består av 99 visor, finns
tio Taube-visor, alltså tio procent av innehållet. Tvåa är Bellman med nio visor.
Nu är det naturligtvis ingen tävling. Det
är en mycket vacker, tjock och innehållsrik
bok. David Anthin och Martin Bagge har
kommenterat, analyserat och förklarat.
Mats Malm, Akademiens ständige sekreterare, inleder med en låg essä om ”Den dynamiska visan”. Boken kan köpas på nätet
för cirka 120 kr och i bokhandeln.
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Äventyret Evert
Ungdomar gillar äventyr, egna och andras.
Men det behöver inte var utomjordingar
och låtsashjältar från TV-serier. Evert Taubes liv räcker gott och väl. Annika Thor och
Jakob Wegelius har gjort ungdomsboken
”Allt är ett äventyr, en berättelse om Evert
Taubes fantastiska liv.”
Annika Thor har skrivit texten som bygger på Evert Taubes egna berättelser på
prosa och i visor. Hon har tidigare fått både
Augustpriset och Astrid Lindgren priset. Jacob Wegelius har illustrerat. Han har också
vunnit en lång rad svenska och internationella priser, bland annat Augustpriset.
Hela boken är ett gungande äventyr, till
havs ombord på ett seglande skepp, på hästryggen i fjärran Pampas eller iland på Vinga
och Sjösala.
Bokförlaget Max Ström har givit ut boken
och den kan köpas på nätet eller i bokhandeln.

”Kom ta en vals med
Knalle jul!”

Sällskapets julfest i Kl ara 12 december kl 17.00.

Söndagen den 12 December dukar vi upp
julbord på W6, Klara Östra Kyrkogata 8,
nära Klara kyrka.
M enu :
• Välkomstdrink, alkoholfri glögg
och pepparkakor
• Förrätt: Jultallrik.
• Varmrätt: Helstekt fläskfilé
med potatisgratäng och rödvinssås.
• Vegetariskt alternativ finns
(anges vid betalningen).
• Efterrätt: Äppelkaka med vaniljsås.
• Lättöl, bordsvatten samt kaffe/te
ingår i priset
• Det kommer även att finnas vin,
starköl, snaps och avec att köpa
till kraftigt reducerat pris.

Anmäl dig genom att betala 375 kr till
Taubesällskapets plusgirokonto 2528-8.
Betalningarna skall vara oss tillhanda senast
den 5 december. Glöm inte att ange namn
och antal personer! Ange också om ni
kommer i större sällskap. Det underlättar
placeringen.
Inga bekräftelser skickas ut. Vi noterar
inbetalningarna på en avbockningslista.

’Här va’ dä gran...’
F oto : R o l f B e rg s t rö m

F oto : A n d e r s H e n r i k s o n , C C

Naturligtvis blir det sång och spel så ta med
vår ”lilla” sångbok.Efter måltiden utdelas
Taubesällskapets trubadurpris 2021. Pristagare är Pierre Ström som också kommer att
spela och sjunga.
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SVERIGE
PORTO
BETALT
Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Vi hälsar 47 nya
medlemmar välkomna.
Jesper Taube & Maria Svensson, Stockholm
Ulf Harup, Vaxholm
Bo Pettersson, Stockholm
Anders Forselius, Ljusdal
Ingrid Falkenström, Kil
Stina Rohdin, Skövde
Leif Wretman. Stockholm
Kristina Klaveus med fam, Bandhagen
Cecilia Crantz med fam, Älta
Eva Andersson med fam, Farsta
Hans Nordström & Ines Holtz, Tyresö
Gunnel Fomin, Sundbyberg
Håkan Odeberg, Nyköping
Karl-Axel Svensson, Norrköping
Bo Carlberg, Tyresö
Wille Crafoord, Bromma
Torsten Mossberg, Stockholm
Rigmor Ekman, Enskede
Christer Blomkvist, Stockholm
Lars Göran Asmundsson, Segeltorp
Lenah Margård, Sollentuna
Elisabet Strålin, Stockholm
Gudrun Segerhjelm, Gnesta
Kajsa Björnson, Stockholm

Britt Widell, Stockholm
Lena Alin, Skärholmen
Urban Willart, Bromma
Rebecka Lennartsson, Uppsala
Ros-Mari Edström, Kista
Kjell Damstedt, Nyköping
Berit Martens Olsson, Södertälje
Olof & Maud Sandström, Uppsala
Lisbeth Schön, Stockholm
Margareta Hök, Lidingö
Christina Bramsgård med fam, Stockholm
Helen Forss, Huddinge
Birgitta & Ulf Henrik Lindberg, Södertälje
Eva Wahlbärj, Årsta
Magnus Dahl, Nyköping
Eva Björn-Norén, Stockholm
Jan Lindberg, Nyköping
Rune Salomonsson, Vällingby
Britta Ekström, Södertälje
Monica Berg-Marjamäki, Södertälje
Kristina Bergh, Saltsjöbaden
Inger Ljung & Hans Söderqvis, Öregrund
Inger Lidström & Lars Åke Svenheden,
Nynäshamn

Adress: Taubesällskapet, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm, Telefon 08-605 89 20, Plusgiro 2528-8
E-post: info@taubesallskapet.se, hemsida: www.taubesallskapet.se
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