
1

Bästa Taubevänner!

 ed lätta steg går jag längs strandvägen Cicelovia med mål Malecón 
de Panamá. ”Tamborito i Panamá. Tamborito. Tamborito.” Melodin 
gungar i huvudet. Congas av mahogny håller rytmen.

Jag och Selva, min fru från Bolivia, är i Panamá City. Solen går ner i Bahia de 
Panamá och i horisonten Stilla Havet.

Här är Taube ständigt närvarande. Pepita dansar, Carmencita låter sig inte 
lockas av Fritiof Andersson i Samborombon men fröken Larzon går med på´t. 
Hon får champagne och följer med till ranchen i Guatemala.

I skrivande stund befinner jag mig i Sydamerika sedan två månader relativt nära 
de platser och ställen som Evert Taube diktade om. Med mig har jag haft några 
äldre årsböcker och kan åter konstatera vilken fin källa till kunskap om Mästaren 
som dessa utgör. Missa inte att skaffa dessa äldre rariteter. 

Har dessutom upptäckt en intressant och läsvärd blogg som vår medlem Dan 
Fränkel ger ut. Nu senast med titeln ”Stockholm, Strindberg och argentinsk 
tango”. Dan ger personliga och trevliga reflektioner under olika rubriker. Kan 
verkligen rekommendera Dan Fränkels bloggar.

Så avslutningsvis. Säkert har ni hört att tre heders-
medlemmar i vårt sällskap nyligen avlidit: 
Sven-Bertil Taube, Göran Gynne och Jacob Forsell. 
Jag har många glada minnen av dessa tre och känner 
sorg med de anhöriga.

Med bästa Taube-hälsningar

Karl-Gunnar Roth
Ordförande

Medlemsbrev nr 1, Februari 2023
Nästa medlemsbrev Juni
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Tommy Lundgren, fiol, Samuel Linderström, sång och dragspel, 
Kim Persson, sång, mandola och flöjter. 

’Grabbarna från Eken’  är ensemblen med hjärta för den svenska 
och irländska visskatten och folkmusiken. 

VÅRFEST med TAUBE-tema 
ombord på Viking GRACE och 
Viking GLORY! Söndag 7 maj.   

’Grabbarna från Eken’ 
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Vikingline.se

VÅRFEST med TAUBE-tema 
ombord på Viking GRACE och 
Viking GLORY! Söndag 7 maj.   

I priset ingår:
* Dagskryssning t/r Stockholm–Mariehamn 

med Viking Grace och Viking Glory 
* Frukost och buffélunch inkl. dryck ombord

Musikunderhållning, quiz, allsång
Pris: 699 kr per person

Viking Grace avgår från Stadsgården kl. 07.45 
och ankommer Mariehamn kl.13.10. 

Viking Glory avgår 13.25 från Mariehamn
och ankommer Stadsgården kl.18.55.
För bokning kontakta Viking Line på 

www.vikingline.se/taube 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.

Kryssning ombord på 
flaggskeppen Viking Grace med 

frukost.
Quiz och allsång. 

Hemresa medViking Glory 
med buffé inkl. dryck. 

Underhållning, sång och musik!
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 Succén ’Trubaduraftnar på 
Kristinehov’ fortsätter!

Välkomna varje onsdag i juli och augusti!
Fortsätter i september inomhus. 

Aftnar med Taube 5 juli och 2 augusti!
Läs mer på hemsidorna.

Kristinehovs Malmgård
Kristinehovsgatan 2 i Högalid

Utomhus i trädgårdsparken
 Servering mat och dryck
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Vi brassar för fyllning

Fö r åt to n d e g å n g e n  seglar vi med Taube i Medelha-
vet. Vårt skepp är världens största segelfartyg Royal Clip-
per. Det är storslaget och vackert, men ändå småskaligt. 
Vi har helpension och kvalitetsvin ingår till lunch och 
middag. Mat, hytter och service är av yppersta klass.

Vi flyger till Nice. Efter en natt på hotell och en guidad 
tur i land går vi ombord. Embarkerar heter det på det 
sjömansspråk som Taube vårdade.

Vi brassar för fyllning och seglar en vecka. Varje dag är 
det Taubetema ombord med sång, musik och föredrag.

Hamnar vi besöker är bland annat Odysseus Bonifacio 
på Korsika, 

Napoleons Elba och filmstjärnornas och de klassiska 
lustjakternas Saint-Tropez.

Reseledare är Carina Lernhagen Matz och Erling Matz. 
Båda taubekännare, författare och sjöhistoriker med de 
stora segelfartygen som specialitet. 

Pris per person för Taubesällskapet 45 500 (om resan 
bokas före 14 april) Ordinarie pris 46 500.

I  r e s a n s  p r I s  I n g å r

• Flyg till Nice
• En natt på hotell inkl frukost och välkomstmiddag 

med vin.
• Gemensam stadsutflykt med lunch.

• Alla transfers med buss.
• Kryssning med Royal Clipper inkl helpension och vin 

och dryck till lunch och middag.
• Open bar en dag ombord

• En gemensam utflykt i land under kryssningen.
• Föredrag, musik, sång, spel och quiz ombord.
• Seglingsregattan Les Voiles de Saint Tropez

• Dricks och hamnavgifter
Mer information kontakta Poseidon Cruises 

042-37 40 00 eller hemsidan
https://www.poseidoncruises.se/vara-resor/kryssning-
med-royal-clipper-regatta-les-voiles-de-saint-tropez/ 



6

Kallelse till 
årsmöte 2023

Onsdagen den 15 mars kl.  17.00
Börssalen,  Källargränd 4,  Gamla Stan,  Stockholm

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 28 februari 2023.
19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kommer 
att utdelas  på mötet.

För närvarande krävs ingen föranmälan.

Minnes-
stund 

Blomsterhyllning 

vid Evert Taubes grav 

den 12 mars kl 14.00.

Sankta Maria Magdalenas 

kyrkogård på Södermalm.

Poesiläsning och sång.
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 Tre hedersmedlemmar har lämnat oss
På tre månader har tre av våra 

kära och beundrade hedersmedlemmar gått bort. 

Sven-Bertil  Taube
1934–2022

Sven-Bertil var estradör, sångare, följ-

sam gitarrist, skådespelare och seglare. 

Och han var Taubesällskapet trogen. 

Han stod gärna på scen under våra 

Taubedagar på Skansen, på sällskapets 

julfester och vid andra tillfällen. 

Ingen har gjort lika mycket för att 

levandegöra Evert Taubes visor som 

Sven-Bertil. Alla har vi sett vår heders-

medlem på Gröna Lunds stora scen 

tillsammans med pappa Evert. På TV 

eller i verkliga livet. 

Göran Gynne
1942-2022

Göran var ordförande i Taubesällska-

pet under många år. Han var också 

författare och redaktör för sällskapets 

årsskrifter och reseledare på Taube-

färder i Sydamerika, Medelhavet och 

Roslagen. 

Göran lotsade Taubevänner till 

Samborombon, Colla Bellas höjder 

och Calle Schewens ö. ”Du furste av 

det väldiga Pampas” (2011), ”Bilden 

av Evert Taube” (2015) och ”Konstnä-

ren Evert Taube” (2019) är tre unika 

årsskrifter med Göran som redaktör.

Jacob Forsell
1942 -2023

Fotograf Jacob Forsell har tagit de 

ikoniska bilderna av en åldrande Evert 

Taube. Taube var 83 år och fotografi-

erna är tagna i makarna Taubes lägen-

het vid Södermalmstorg i Stockholm. 

Jacobs bilder är överraskande. Taube 

i profil med cowboyhatt och halsduk 

tjusigt slängd runt halsen. I bakgrun-

den Stockholms ström. Allt stilrent 

och typiskt Taube. Men Jacobs bild 

visar hela människan Taube, rocken 

räcker knappt ner till låren. Där under 

poetens smala nakna ben och ned-

gångna tofflor.
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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

Taubesällskapets
gitarrkurser fortsätter 

2023 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 gitarr-

spel och Evert Taube. Välkomna!

Gitarr-
kurserna
fortsätter

!

Vid intresse, kontakta Ralf Sandberg 070-818 53 29 
eller Örjan Granqvist 076-052 43 66.


