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Bästa Taubevänner!
”                  et kostar på att dricka av hans vin” diktar Evert Taube. Kostar man på sig en   
                 kryssning på Medelhavet ingår vinet.

                I april när mandelträden blommar och värmen inte är allt för olidlig, steg jag om-
bord på Star Flyer, en fyrmastad skönhet som just anlänt Malaga hamn.

Under 11 dagar fick jag tillsammans med 24 Taube-älskare uppleva dagar till havs, dagar 
med intressanta utflykter, härlig stämning ombord på denna skönhet och dessutom god mat 
och dryck. 

Detta är ett av många evenemang som Taubesällskapet är delaktiga i. Vi försöker erbjuda ett 
brett och varierande utbud – både till sjöss och på land. 

Tillsammans med Viking Line har jag nyligen upplevt en mindre kryssning på ett mindre 
hav, men fortfarande tillsammans med personer som trivs att lyssna och sjunga Evert Taubes 
visor. En dag på Ålandshav ombord på Rosella med visor, god mat och dryck är också en upp-
levelse. Mönstra ombord nästa år.

Nytt för i sommar är viskvällar på Kristienhovs Malmgård. Programmet finns i detta med-
lemsbrev. Hoppas på lämpligt väder så vi kan njuta av visor, god mat och dryck i malmgårdens 
trädgård på Söder. Hoppas vi ses någon onsdag eftermiddag. 

Även vår årsbok 2022 kommer att ha anknytning till båt och hav. Med boken ”På kryss med 
Ellinor” får vi uppleva Taubes text som berör alla sinnen och 
Kurt Jungstedts teckningar. Det är precis etthundra är sedan 
Taube gav sig iväg på en äventyrliga seglats med lilla kostern 
Ellinor.  Förordet är skrivet av vår redaktör Erling Matz. Han 
berättar hur Taube med boken så väl passade in i glada 20-
talet. Såg att en sliten förstaupplaga av boken ”På kryss med 
Ellinor” på ett antikvariat kostade 3 000 kr, men har du bara 
betalt årsavgiften så får du den gratis. 

Med bästa Taubehälsningar
Karl-Gunnar Roth

Ordförande

Medlemsbrev nr 2, Juni 2022
Nästa medlemsbrev September
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Den 12 mars –
Minnesstund på Sankta Maria 

Magdalenas kyrkogård...

Som vanligt samlades vi vid Evert Taubes grav 
på Sankta Maria Magdalenas kyrkogård på Söder 
den 12 mars – Everts födelsedag. Vi lade ner blom-
mor, sjöng allsång till gitarr och dragspel och Lars 
Göran Carlson deklamerade.

Efter var det en kort promenad till Gamla Stan. 
Naturligtvis hälsade vi på Taubestatyn utanför Den 
Gyldene Freden. Sen var det årsmöte på Mäster 
Olofsgården. Den nya styrelsen presenteras på 
Taubesällskapets hemsida. 
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...Stipendieutdelning 
och konsert av

Adolf Fredriks Gosskör

Ullman Stiftelses  kulturpris 
om 30 000 kronor gick i år till Adolf 
Fredriks Gosskör. 

Som tack hade de repeterat in fem 
visor av Evert Taube. Den stora publi-
ken blev hänförd, tårögd och mycket, 
mycket tacksam. 

Körens dirigent och ledare, Tony 
Margeta, lovade att fortsätta ha Taube i 
repertoaren.
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F o t o :  C a r i n a  L e r n h a g e n  M a t z

”Utmed Odysseus gamla haaav”...

På 1950-talet övergav Evert Taube Sveriges 
skärgårdar och medelhavet blev hans inspiration. 35 
Taubeseglare gjorde det samma i april 2022. Vi gick 
ombord på ett av världens största segelfartyg, Flying 
Clipper, och satte kurs från Malaga till Malta och 
vidare till Aten.

Odysseus mötte vi i Pilos i Grekland eller snarare 
hans son Telemakos. Han letade efter sin far som 
försvunnit efter striderna vid Troja. Läs Odysséen, 

det gjorde Evert Taube.
Den stora Amfiteatern i Epidaurus är den mest 

välbevarade antika teatern och vi slog oss ner på de 
2 500 år gamla marmorbänkarna.

På den andra bilden ligger Flying Clipper förtöjd 
i Pilos i Grekland. Strax dags att kasta loss och att 
”räkna alla segel och räkna om igen ifrån flying jib 
till röjlar och mesan”. Drygt 3 000 kvadratmeter 
segel.
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F o t o :  G a b r i e l l a  L i n d va l l

...Vårfest på Rosella

Söndagen den 8 maj embarkerade 120 Taube-
vänner Viking Lines Rosella. Jo, det heter embar-
kera. Taube använde gärna sjömansspråkets fackord.

Ombord var det musikunderhållning av Malin 
Berglund, Anders Forsslund och Rolf Bergström. 
Och dessutom kocklandslagets buffé inklusive dryck.
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Kristinehovs malmgård på Södermalm 
har en underbar park. I sommar blir det mu-
sik. Ett flertal vissällskap, bland dem Taube-
sällskapet, har inbjudits att under sju onsdags-
kvällar i juli-augusti fylla parken med välljud 
kombinerat med kluriga musik-quiz. Allt i 
samklang med blom-, grill- och kaffedofter.

Fördelningen av de olika sällskapen/fören-
ingarnas framträdanden och deras datum, 
tider och inträdespris framgår av annonsen.
Taubesällskapet möter du den 13 juli och 3 
augusti.

Välkomna till Kristinehov under en eller 
flera onsdagskvällar i sommar.

Sommarfester 
på 

Kristinehov
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SVERIGE
PORTO
BETALT

Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning 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, hemsida: www.taubesallskapet.se

Två böcker för tillsammans 
150 kr inklusive porto. 

Först STORAN. Vi kallar den så inom sällskapet. 
”50 och en visa till gitarr”. Det är samma visor som 
i LILLAN men nu med noter och ackordanalyser 
av musikpedagogerna Ralf Sandberg, Torhild 
Winnberg samt Rolf Bergström. Boken börjar med 
”Albertina” – Det byggdes ett skepp uti Norden … 
och slutar med ”Änglamark”. Förordet har Göran 
Gynne skrivit,

Andra boken som ingår i bokpaketet berättar 
om en brevväxling mellan Evert Taube och poeten 
Gunnar Ekelöf. Det var före epost och facebook 
och orden var mycket mycket intimare och person-
ligare. 

Taube hade på 1950-talet fängslats av medeltida 
trubadurer i Frankrike och av antika poeter. 

Sällskapets pangpris!

I Grekland och Italien. Ekelöf lika så.
Taube och Ekelöf träffades av en händelse på 

Norrtäljes stadshotell. Så inleddes en brevväxling 
fylld av lärdom, poesi och fantasi. 

150 kr inkl porto för båda böckerna 
(Ordinarie pris 270 kr)


