
 

 

 
 
 

 

Bästa Taube-vänner! 
Dagarna blir allt ljusare. Snödroppar och 
vintergäck blommar. Det är väl härligt att vi har 
våren så ung och snart kommer den värmande 
vårsolen. Det ser i alla fall jag fram emot. 
Vad har då hänt i Taubesällskapet och framför allt 
– var kommer att hända framöver. Vi har just 
genomfört årsmötet.  
Vi hade två medlemmar i styrelsen som avböjde 
omval. Det var Karin Nord-Åkerlund och 
Marianne Egelborg. Båda har varit mycket, mycket 
länge i styrelsen. Två klippor i verksamheten. 
Marianne har haft hand om vår föreningstelefon, 
men den går nu över till Siv Vigstrand. Detta 
skriver jag om på annan plats i bladet. 
Istället för Karin och Marianne har vi fått två nya 
medlemmar i styrelsen. Det är Mari-Anne Nilsson 
och Solveig Olsson. Ni ska känna er varmt 
välkomna.  
Vi har gjort en verksamhetsplan för 2014, som 
också presenteras i detta blad. Det är inte omöjligt 
att det kan tillkomma andra aktiviteter som 
framkommer senare under året. Detta gäller inte 
minst kören. Det brukar bli sådär 15-17 konserter 
på ett år. Dessa tillkommer efter hand. Men, vi 
kommer att hålla er underrättade. Både via 
utskick, Taubeblad och hemsida. 
Välkomna till ett nytt verksamhetsår och ha en 
härlig vår. 

Karin Hanström 
 

 
Årsmöte 28 februari 
75 personer deltog vid årsmötet på Kockum 
Fritid, som inleddes med ett glas skumpa medan 
vi minglade. Därefter uppträdde kören med fyra 
sånger. 
Årsmötesförhandlingen genomfördes som sådana 
bör. 
Den nya sångboken presenterade sig med alla sina 
50 taubesånger. Det sjöngs av hjärtans lust. Till 
kaffet framträdde Lennart Righard med sitt 
barnbarn Caroline. De sjöng finstämt med många 
av Taubes fina sånger.  
Som sig bör hade Göran D. Svensson sitt 
traditionella lotteri. Det ingår alltid en lott vid 
inträdet. Göran presenterar många fina vinster, 
alltifrån tavlor till böcker och skivor. 
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2014 
Styrelsen för det nya verksamhetsåret ser ut på 
följande sätt: 
Jan Erikson Ordförande 
Karl-Erik Holm Vice ordförande 
Göran Eklund Sekreterare 
Lars Närvall Kassör 
Siv Vigstrand Ledamot 
Karin Hanström Ledamot 
Mari-Ann Nilsson Ledamot 
Solveig Olsson Ledamot 
 

Föreningstelefonen 
Som meddelats har Marianne Egelborg avsagt sig att 
ansvara för föreningstelefonen. Den har övertagits av 
Siv Vigstrand, telefon 0705-91 59 30. Det alltså till 
Siv du ringer och anmäler dig till aktiviteterna 
och/eller om du har synpunkter och tips på 
aktiviteter, som du gärna vill att vi ska arrangera. 

 
Rönnerdahl drömmer … 

Nu är det åter dags för en ny 
uppsättning av Rönnerdahl 
drömmer. Denna gång i 
Vellinge Konserthus, 
söndagen den 13 april. 
Tiden är 15.00. Biljettpris: 
220 kronor inklusive 
program med allsånger och 
en lott.  

Ring till Siv, 0705-91 59 30 och boka biljetter till 
alla som du känner. Du kan också boka hos Karin 
och Jan-Åke Åkerlund, 040-45 78 52 eller via 
hemsidan: www.taubevannerna.org.  
Biljetter finns också att köpa i Vellinge Bok, 
Papper o Spel, Bankgatan 6, Vellinge. 
Vi lovar att det blir en föreställning som du sent 
kommer att glömma. 
 
Föreställningen innehåller drömmar om Taube 

• ….. till sjöss 
• ….. i Bohuslän 
• ….. vid Medelhavet 
• ….. på Pampas 
• ….. i Roslagen 
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Verksamhetsplan  
13 april ”Rönnerdahl drömmer” 
24 juni Allsång, Handikappbadet 
Juli/Augusti Österlentur, Holmaboden, Olseröd 
24 oktober ”Taube på något sätt” 
 
Som jag skrev inledningsvis kan någon aktivitet 
tillkomma. Det återstår att se om det inkommer 
några önskemål. 
 
OBS! Medlemskap 
Vet du med dig att du ännu inte betalt 
medlemsavgiften så vill vi påminna om det nu. Det 
är ju bara 150:-/person och år. Har du vänner som 
skulle vara intresserade av ett medlemskap så 
tipsa dem.  
Vårt pg-nummer är: 500 32-2.  
 

Sångbok 
När vi har våra sammankomster har vi brukat 
trycka upp allsångshäfte som vi delat ut. Det har 
varit kostsamt och det finns inte så många som 
har möjlighet att kopiera upp häftena. Därför 
beslutade vi att göra en sångbok innehållande 50 
taubesånger. Äntligen är den färdig och 
presenterades på årsmötet.  Vi kommer att låna ut 
den vid de tillfällen då vi räknar med att vi alla ska 
sjunga tillsammans. 
Det är flera inblandade vi har att tacka för bokens 
tillkomst, men det största tacket vill vi rikta till 
Karin Nord-Åkerlund, initiativtagare och den som 
förde projektet framåt och såg till att det blev av, 
samt Anders Hammarqvist, som såg till att boken 
ser ut som den gör. Stort TACK! 
Vi har fått bidrag från kommunens Planterings- 
och Försköningsråd för kostnaden för bokens 
tillkomst. 
 

OBS! NYTT!  
”På kryss med Taube” 
På årsmötet framkom önskemål om att upprepa 
resan till Taubedagen på Skansen. Efter kontakt 
med Sällskapet i Stockholm har det erbjudits oss 
något helt nytt. 
Vi har blivit inbjudna till den 7-8 oktober att göra 
en kryssning med Vikingline/Cinderella, Åland tur 
och retur. Detta tillsammans med Taubesällskapet 
och kören i Stockholm 
På denna fantastiska resa kommer vår kör att 
framträda. Det blir Taube för hela slanten med 
dans, allsång, artister, seminarier etc. 
Vi kan berätta att artister som inbjudits är Sven-
Bertil Taube (som i år fyller 80), Jejja Sundstöm, 
Per Sörman, Tomas Edström och Mysingen under 
ledning av Rolf Bergström. 
Boka, som sagt, in den 7-8 oktober så återkommer 
vi med mer detaljer i kommande Taubeblad samt 
inbjudning. Visst låter det helkul??? 
 

 

Allsångseftermiddag 
Den 24 juli klockan 18.00 kommer vi att ha allsång på 
Handikappbadet i Malmö. Då erbjuder vi grillning 
och mycket sång och musik. Detta återkommer vi till 
i kommande blad. 

 
Taubespelen 12-13 juli 
Årets föreställning av Taubespelen äger rum den 13-
14 juli i Tanum Strand. 
Artisterna på lördagen är Sven-Bertil Taube, Sarah 
Dawn Finer och Marit Bergman. På söndagen är 
artisterna Sven-Bertil Taube, Christer Sjögren och 
Mikael Samuelsson.   
Finns intresse så kan vi ordna en resa. Det kommer i 
så fall att ske med Jörns bussresor. Att ordna en resa 
i egen regi ser vi inte som en möjlighet.  
http://www.taubespelen.com/main.html 

 
 
Körens inbokade konserter 
Som ni kan se har kören redan bokat in ett antal 
konserter.  
Så här ser programmet ut just nu: 
13 april Rönnerdahl drömmer 
1 maj Katrinetorps Gård, Malmö 
1 juni Annebergsgården, Malmö 
13 juli Brösarps Kyrka 
10 augusti Katrinetorps Gård, Malmö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evert Taube valdes in i Music Hall of 
Fame. 
Detta var juryns motivering: 
 
Ulf Lundell har sagt: “Det svenska folkhemmet 
byggdes inte till tonerna av Internationalen. Det 
byggdes till tonerna av Calle Schewens vals.” 
 
Det går inte att ge sig ut på en resa genom svensk 
populärmusikhistoria utan att kliva av och göra ett 
långt uppehåll vid hållplatsen Evert Taube. En 
musikalisk matros som seglade runt på världshaven 
och i kappsäcken tog med sig allt från argentinsk 
tango till provencalsk folkmusik. Evert Taubes 
melodier och texter är en lika oersättlig del av 
Sverige som tallar och bryggor. Så länge skutan 
kan gå kommer Taube att sjungas. 



 
Evert Taube – fantasifull, men korrekt. 
 
Evert Taube hävdade ju med befogad emfas att hans 
visor var litterära och musikaliska skapelser som 
stod för sig själva, sprungna ur en skapande fantasi. 
Samtidigt var han pedantiskt noggrann med att 
faktiska förhållanden alltid skulle vara korrekta, t.ex. 
vad beträffar sjötermer, geografi etc. Sorgligt är det 
därför att konstatera att flera författare som 
kommenterar hans visor uppenbarligen inte är 
”smartare än en femteklassare” när det gäller sådana 
ting. 
Här några exempel från den nyligen utkomna boken 
med Everts visor som kombineras med en inbyggd 
musikspelare. 
- ET började sin sjömansbana som jungman på ett 

ställe som 17-åring, på ett annat ställe som 18-
åring. Rätt svar: Han var 18 år och kollämpare 
och inget annat på s/s Australic, som dessutom 
kallas ”maskindriven atlantkryssare” – en hittills 
okänd benämning på ett ångfartyg. Det påstås 
även att han som yngst i besättningen fick ”krypa 
ned i pannrummet” Om han var yngst är väl 
tveksamt. Det fanns en mässpojke som också var 
född 1890. Vidare ifrågasätts om personen 
Charlie Barr existerat. Han var högst levande och 
på sin tid en firad atlantkappseglare. 

- Flickan i Havanna. ”Puros” betyder inte ”rena” 
cigarrer utan att det är samma tobak i inlagan 
som i täckbladet. 

- Fritjof Anderssons paradmarsch. Där sägs att 
Fritjof tillsammans med Evert ”tog värvning” i 
London. Rätt skall vara ”tog hyra” eller 
”mönstrade på”. ”Värvning” hänför sig till militär 
inmönstring. 

- Karl-Alfred och Ellinor. 
Här meddelas, att Evert var inneboende hos 
familjen Stranne i Smögen 1912. Då var han 
fortfarande i Argentina. 

- Oxdragarsång. I denna visa från Pampas står det 
i första strofen, som bekant ”…mitt mål var Santa 
Cruz…” I bokens ordlista är Santa Cruz en 
hamnstad på Teneriffa. Förvisso sant, men här 
gäller det Santa Cruz i Sydamerika. 

- Balladen om Gustaf Blom från Borås. Här står 
att Blom grävde guld i Narrowmine. Skall vara 
Narromine. Men, här är nog ET själv från början 
delaktig, troligen genom hörfel. 

 
Jag vill understryka att boken i övrigt är mycket 
användbar och läsvärd. Om man dessutom utnyttjar 
möjligheten att ansluta separata hörlurar så 
förbättras ljudkvaliteten betydligt, vilken den 
förträfflige Göran Eklund påpekar. 
 
”Evert Taube. Sångboken” kom för några år sedan. 
Den presenterades ju på ett charmfullt sätt för vårt 
sällskap av författarna. Men även här är 
framställningen kryddad med felaktigheter.  

 
- I en kommentar påstås felaktigt att ET mönstrade 

på s/s Australic 1907 istället för 1908. 
- Albertina. I kommentaren beskrivs bark som en 

tvåmastad segelbåt med ett segel på varje mast 
och brigg som tvåmastad fullriggare. En bark har, 
som bekant, 3 till 5 master där aktersta masten 
saknar råsegel och brigg är en tvåmastad båt med 
råsegel på båda masterna. 

- Eldare på värmen. Här hittar vi ursprunget till 
vad som sagts ovan om jungman istället för 
kollämpare och också det komiska 
”maskindriven atlantkryssare”. 

- Blås Kajsa, blås. Källskär anges som en ö i Ålands 
skärgård. Det är förvisso sant, men här handlar 
det om Stora Källskär i Valdemarsvikens 
mynning strax norr om Stickskär, vilket framgår 
av visans innehåll. 

- Balladen om Gustaf Blom från Borås. Här åter-
finnes även Narrowmine. 

- Möte i monsunen. Här menar man att ”segla på 
värmen” betyder att arbeta som lämpare eller 
eldare istället för det korrekta att segla i tropiska 
vatten. 

- Den gyllene fågeln. Här blir Barcelona plötsligt 
huvudstad i Baskien istället för i Katalonien. 

- Himlajord. Här påstås att ET reste till Australien 
med Mirrabooka år 1929. Skall vara 1928, vilket 
anges korrekt tre sidor senare! 

 
Listan kunde dessvärre göra längre. Samman-
fattningsvis kan sägas att en del av det som påpekats 
kan tyckas vara av mindre betydelse. Min 
uppfattning är dock att det demonstrerar bristande 
respekt för Evert Taubes sätt att arbeta. Kunde han 
bemöda sig om korrekthet i detaljerna, så borde hans 
kommentatorer också anstränga sig lite, rättare sagt, 
mycket bättre! 
 

Göran D. Svensson 
 

�� 
I Sällskap av visornas mästare 

Konsert den 29 april klockan 19.00 med 
Sven-Bertil Taube, Göran Fristorp med 

ackompanjemang av Curt-Eric Holmquist i 
Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg 

Biljetter via www.ticnet.se  
Pris: 399:- 

 

�� 
 

Taubebladet 1/2014 publicerat 2014-03-19 

Redaktör: Karin Hanström 

Föreningstelefon:  0705-91 59 30 Siv Vigstrand 

Pg:500 32 - 2 


