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lla minns vi Evert Taube på Gröna Lunds scen. Som final kysser han en röd ros och
slänger den chevalereskt ner till Astri. Hon fångar den och ler.
Och så nu till jul, tre timmar Taube: ”Evert! Evert! Evert!” Visor, berättelser, romantik och dramatik. Trodde vi.
Reaktionen efter första programmet kom omedelbart. Skandal! Trallande trubadurer på
Vingas gråa hällar. Inte Sven Bertil, Öbarna och Cornelis.
Få berömde programmen i tidningar, radio och facebook. Men några gjorde det och konstaterade att det var helt i linje med den programförklaring Jane Magnusson skrev:
”Vi vill skildra trubaduren, kompositören, författaren och rumlaren. Människan Evert Taube
alltså, vem var han?”
Svar fick vi på många sätt, kanske tydligast i mitten av program två. Och en skarp kontrast
till den kastade rosen från Gröna Lunds scen.
Astri och Evert står i Astris atelje och i förgrunden en av hennes fina barnskulpturer i lera.
Nu vill vi höra Astri berätta. Det vill inte Evert. ”Jag kan skriva klassisk vers i alla dess former”
förklarar han. ”Hexameter, pentameter, och vad du vill.” Det har ingenting med Astris skulptur
att göra, men Evert vill briljera med kunskaper om antikens kultur. Inte ett ord från Astri som
ser allt olyckligare ut.
Geniala konstnärer har ofta, kanske nästan alltid gigantiska
egon. Hänsyn till familj och andra människor syns sällan.
Evert Taube var en av dem – vilket självfallet inte gör hans
visor sämre.
Många har frågat om vi i Taubesällskapet var inblandade i
produktionen. Det var vi inte.
Med bästa Taube-hälsningar

Karl-Gunnar Roth
Ordförande
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Fo t o : Ja c o b Fo r s e l l

A

Bästa Taubevänner!

Vi ses på Kristinehov
Onsdagen 6 april kl.18.00

På kryss med Taube

Möjlighet till förfriskningar finns. Ingen föranmälan
eller förköp.
Begränsat antal platser, så först till kvarn...
Adress: Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2,
Södermalm.
T-bana Hornstull, uppgång Högalid.
Välkomna!
Musikillustrationer av Gabriella Lindvall, Stefan
Ström och Rolf Bergström.
Programmet startar kl 18.00. Vi slår upp portarna
kl 17.30.
Inträdesavgift 150 kr. Betalningen sker kontant
eller via Swish i entrén.
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Fotof: Jörgen Fhanér

Litteraturvetaren
och Taube-experten
David Anthin
kåserar baserat på
egna erfarenheter.

Bra läsning – bra pris!

Just precis om kvinnor
År s s k r if t 2 0 0 5
Re d a k tö r G ö r a n G y n ne

Brev från Bohuslän
Årssk ri f t 2 0 1 6
P i a Sc h m id t de Gra a f och Håk an Be rg

I Taubes visor dansar många flickor förbi. Pierina, Rosa,
Pepita, Carmencita. I denna årsskrift möter du inte de
diktade men de verkliga, de som betytt mycket, men på
olika sätt.
En är Kirsten Taube-Kruse, den dotter Evert Taube fick
med ”Skagens Ros” år 1920. ”Rosen” hette egentligen Ingeborg Østergaard och var värdinna på Skagens Hotel. Taube
var 30 och trött på ungkarlslivet, sen gick det som det gick.
En annan är Marianne Greenwood, fotograf och nära
vännina med många konstnärer, Picasso, Taube och andra.
Sen Gully Ohlson, som kallade sig Ulla Bjerne och levde
ljuva livet i Köpenhamn efter 1:a världskrget.
Och så Anna-Lisa Karlsson förstås, sekreterare på Tidningen Vi. Hon försökte få lite ordning på Evert Taubes
ekonomi. Det gick så där, men det var inte Anna-Lisas fel.

Evert Taube var under alla år en flitig brevskrivare. Och
kanske kommer man aldrig honom så nära som i hans
brev. Pia Schmidt de Graaf var under många år ansvarig
för Taubearkivet på Göteborgs universitetsbibliotek. Här
har hon samlat brev som Evert Taube skrev på 1940- och
50-talen. Då bodde han under långa perioder i Bohuslän
för att skriva och för att vila. Som brevet till handelsman
Flink 7 maj 1944:
”Hjärtligt tack för väntliga brevet med påminnelse om
resterande utjämning av mitt konto med Eder. Dröjsmålet
grundar sig på force majeur”.
Eller som ett brev till Astri 2-4 februari 1944:
”Jag saknar Dig och drömmer om Dig (det är så klart!)
Ibland så undrar jag hur du stått ut med att vara så trött
som jag är idag. Nedbruten av jobb. Inte sjuk. Men skakis
av trötthet.”

100 kr inkl porto (Ordinarie pris 212 kr)
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Traditionsenlig VÅRFEST
med TAUBE-tema
ombord på ROSELLA!
Söndag 8 maj.

Musikunderhållning med visartisterna Malin Berglund, gitarr och sång,
Anders Forsslund, bas och sång och med dragspelaren Rolf Bergström.
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I priset ingår:
* Anslutningsbuss Cityterminalen/Stockholm –
Kapellskär t/r
* Dagskryssning t/r Kapellskär – Mariehamn
med Rosella
* Välkomstdrink ombord
* Musikunderhållning med Malin Berglund,
Anders Forsslund och Rolf Bergström
* Kocklandslagets buffé inkl.dryck
Pris: 499 kr per person
Avresa med buss från Cityterminalen kl.12.30 (eller
med annan buss inom Rosellas upptagningsområde)
Rosella avgår från Kapellskär kl.14.45 och
ankommer Kapellskär kl.19.45.
Buss ankommer cityterminalen kl.21.35.
För bokning kontakta Viking Line på
www.vikingline.se/taube-rosella eller på telefon
08-452 40 00 och uppge kod: TAUBEX.
För mer information gå in på Taubesällskapets
hemsida under ”Kommande arrangemang”.
Där finns en länk direkt till Viking Lines sida
om vår kryssning.

Vikingline.se
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Kallelse till
årsmöte 2022

L ö rd agen den 1 2 m ar s kl . 16.00
B örs s a l e n , K ä ll argr änd 4 , Gam l a S ta n , Sto ckho lm

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Upprop och justering av röstlängd.
4. Val av två medlemmar att vara justerare tillika rösträknare.
5. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och därtill hörande
resultat- och balansräkningar.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av till styrelsens årsberättelse hörande resultat- och
balansräkningar.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Val av ordförande och vice ordförande.
12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande.
15. Fastställande av årsavgift för år 2023.
16. Rapport om planerade aktiviteter.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
18. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen
senast den 31 januari 2022.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.
Ö vriga å rsmöteshandli ng ar ko mme r
at t utdel as på mötet.
Styrelsen kommer att följa de rekommendationer
Folkhälsomyndigheten utfärdat och som gäller den 12 mars.
För närvarande krävs ingen föranmälan.
6

Minnesstund

B lo m s t e r h y l l n i n g
v i d E ve rt Tau b e s g r av
den 12 mars kl 14.00.
Sa n k ta M a r i a M ag d a l e n a s
k y rko g å rd på S ö d e r m a l m .
Po e s i l ä s n i n g o c h s å n g .

Gitarrkurserna
fortsätter!

Tau b e s ä l l s k a pe ts
g i ta r rk u r s e r f o rts ät t e r
2022 under ledning av våra
uppskattade lärare Ralf Sandberg
och Torhild Winnberg-Sandberg.
Vi har plats för nya deltagare som
vill fräscha upp sina kunskaper
om gitarrspel och Evert Taube.
Vid intresse, kontakta
Ralf Sandberg 070-818 53 29
eller Örjan Granqvist
076-052 43 66.
Välkomna!

Längtan till vind, vatten och möten är stora efter alla
restriktioner. 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!
22 april Vi flyger till Maltas huvudstad Valletta.
Drink, välkomstmiddag och två nätter på fyrstjärnigt hotell.
23 april Guidad tur, inklusive lunch.
24 april Embarkering på fyrmastade Star Flyer. Vi sätter segel
efter middag ombord, brassar för fyllning och sätter kurs
mot Syrakusa på Sicilien.
Därefter sammanlagt sju dagar ombord med 3 500 kvadratmeter segel mot himlen. Förstklassiga hytter och helpension.
Vi seglar i Odysseus farvatten och lägger till i tre grekiska
hamnar med klassisk historia – Taube var mycket influerad av
grekisk kultur och litteratur.
Varje dag är det tema Taube ombord. Sång, musik och föredrag. Reseledare är Carina Lernhagen Matz 0705-711 749
och Erling Matz 070-63 73 128. Båda seglare, journalister och
sjöhistoriker. Erling är med i Taubesällskapets styrelse.
Researrangör är Poseidon Cruises i Helsingborg 042-37 40 00.

SEGLA MED TAUBE
22-30 APRIL 2022

MALTA TILL ATEN – 9 DAGAR
Pris från 38 500 kr
Detta ingår:
• Dag 1 flyg till Malta - Valletta
• Välkomstdrink och middag inkl vin
• Två nätter på fyrstjärnigt hotell i Valletta
• Dag 2 guidad utflykt på ön inkl lunch
• Alla transfers med buss
• Sju dygns kryssning med helpension
• Del i tvåmanshytt, vin till lunch o middag
• Hamnavgifter och dricks
• Coctailparty på däck en kväll ombord
• Två gemensamma utflykter i land
• Musik och föredrag av Carina och Erling
• Flyg hem från Aten den 30 april

Kommande resor är Segling över Atlanten med Royal Clipper 19 okt 2022 • Poseidon Cruises, Kajpromenaden 22, 252 67 Helsingborg 042-37 40 00
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SVERIGE
PORTO
BETALT
Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Vi hälsar 27 nya
medlemmar välkomna.
Sissela Boman, Sollentuna
Ingvar Thorn, Stockholm
Lars-Olov Jansson, Gällnöby
Rune Alnervik, Visingsö
Mattias Ludviksson med fam, Bromma
Marianne Edman, Ellös
Ulf Waginder, Bromma
Mikael Aronsson, Styrsö
Carl Töllborg, Nyköping

Tobias Fåglefelt, Lerum
Catarina & Mats Olsson, Sollentuna
Ingegärd Sundell, Lerberget
Olle Karlsson, Hägersten
Leif Sverndal, Visby
Rickard Billerström, Stockholm
Kjell Löfgren, Stockholm
Christina Barck-Holst, Uppsala
Peter Sundberg, Örsundsbro

Jan Delvert, Stockholm
Marianne Segergren, Bromma
Åsa Nordstrand, Vallentuna
Tom Nässbjern, Stockholm
Rolf Wiltmo, Stockholm
Jan-Eric Larsson, Nyköping
Kaj Nordquist, Hässelby
Göran Blänning, Funäsdalen
Per Hägg, Salbohed

Taubesällskapet hänger med i tiden
och har startat en facebooksida!
Den kommer fungera som ytterligare en kanal att snabbt nå ut till våra medlemmar och påminna om våra evenemang. Sök upp sidan via denna adress
https://www.facebook.com/taubesallskapet/ eller gå in via länken som finns på hemsidan.
Väl inne på sidan trycker du på Gilla-knappen och bjuder därefter in dina vänner att gilla
sidan. Vår förhoppning är att fler ska upptäcka Taubesällskapet och att vi på så sätt
lockar nya medlemmar till vår förening.
Facebookgruppen ”Evert Taube med vänner” finns kvar och fungerar för diskussioner
och tips precis som tidigare.
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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