
 

 
 
 

Bästa Taube-vänner! 
Nu närmar sig ytterligare ett verksamhets-
år sitt slut och vi kan börja sammanfatta 
året som gått i Sällskapet. Det har varit 
mycket alltifrån allsång till resa och utflykt. 
Inte minst genomförandet i april av föreställningen 
”Rönnerdahl drömmer” i Staffanstorp. Vi håller på att 
planera framtida uppsättningar av detta sånglustspel. Har 
du ännu inte haft möjlighet att titta och lyssna till detta så 
håll utkik efter det i kommande Taubeblad och 
inbjudningar. 
Kören har också varit mycket aktiv under året. Som jag 
skrev i förra bladet så är konserter i kyrkor höjdpunkter. 
Akustiken är ju enastående och det låter sååå bra, tycker 
vi. Det händer också att kören blir anlitad att sjunga på 
mer privata tillställningar som till exempel födelsedagar 
och jubileum av olika slag. 
Under året har vi även, glädjande nog, fått en fungerande 
hemsida, som vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar. 
Styrelsen sysselsätter sig just nu med att planera nästa års 
aktiviteter. Vi är lite osäkra på vad medlemmarna har för 
önskemål eftersom årets arrangemang har varit 
tveksamma att genomföra på grund av dålig anslutning. Vi 
har därför beslutat att genomföra en liten och lätt enkät 
för att kunna planera aktiviteter som efterfrågas. Vi ber dig 
därför att svara på enkäten. Du kommer också att ges plats 
att skriva in dina önskemål på aktiviteter. Desto fler svar vi 
får desto mer underlag får vi att jobba vidare med.  
Jag hoppas att du tar dig tid att läsa Göran D. Svenssons 
inlägg i slutet av bladet. Göran är fantastisk på att leta fram 
kuriositeter runt omkring Evert Taube. Väl värt att ägna en 
stund åt att läsa. 
Vi har också ett par julklappstips i form av böcker, bland 
annat den nya boken av Sven-Bertil Taube. I den reklamen 
finns en recension från BTJ. BTJ recenserar alla böcker. De 
läses av lektörer med specialkompetens. Recensionerna 
ligger oftast till grund för vilka böcker biblioteken skall 
köpa in. 
Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt taubeÅr!  

Karin Hanström 

 
Medlemsinformation 
Årsmöte 2014 
Fredagen den 28 februari är det dags för årsmöte. Som 
tidigare år är det förlagt till Kockum Fritid. Vi tycker att vi 
får en bra service och bemötande där. Därför väljer vi åter 
igen denna lokal för årsmötet.  Som underhållning denna 
kväll har vi bett en medlem, Lennart Righard att 
tillsammans med sitt barnbarn uppträda. Dessa båda 
brukar framträda med Taubes musik.  
Som vanligt kommer vi i god tid att skicka ut inbjudan till 
mötet. Vi ser fram emot att träffa er alla denna kväll.  
Som sagt, notera den 28 februari i almanackan redan nu! 

 
 
 
 
 
 
 

Motioner: Ärende som medlem önskar få behandlat på 
årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 15.1.2014. 
Valberedning: Varje medlem i sällskapet äger rätt att, senast 
15 januari till valberedningen inkomma med skriftligt förslag 
till styrelseledamot. Kontakta någon av ledamöterna, Jan-Åke 
Åkerlund, sammankallande, Christina Swartz-Reller, 046-211 
23 10 eller Bertil Larsson, 040-18 70 53.  

 

Hemsidan 
Har du varit inne och tittat på hemsidan? Den har adressen 
www.taubevannerna.se. Vi försöker att uppdatera den allt 
eftersom. 

 
Visafton 
Lördagen den 26 oktober var det visafton på Tuppen i Malmö. 
35 medlemmar hade hörsammat inbjudan och kom och åt en 
skink- eller räkmacka samt fanns vin att köpa till de som så 
önskade. Kvällens artist var vår eminente körledare Jan Ek. Jan 
är ju också en alldeles utmärkt tolkare av bland annat Bellman. 
Det visade han också exempel på i första halvan av 
uppträdandet. Det var också visor av bland andra Cornelis 
Vreeswijk, Nils Ferlin och Robert Broberg. Andra halvan 
innehöll uteslutande Evert Taubes visor och då fick publiken 
sjunga med av hjärtans lust. Jan är en underhållare av stora 
mått. Stort tack Jan för denna mycket, mycket trevliga kväll.  

 
Taube vid Öresund 
Söndagen den 6 oktober dansades det till Taubekapellet på 
Ribersborgs Kallbadhus. 66 personer kom till Kallbadhuset. 
Många satt bara ner och njöt av buffén och lyssnade till 
musiken. Inget fel i det, men visst går det alldeles utmärkt att 
dansa till Taubes musik. 
Kapellet, som spelade, består av Jan Ek, sång och gitarr, 
Magnus Johnsson på ackordeon, Marcus Nordstrand på 
kontrabas samt David Hofstadius, fiol.  
Tack, Birgit Hortlund, för att du jobbar med och genomför 
detta arrangemang. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Julklappstips! 
 

Sällskapet har några exemplar av David Anthins 
fantastiska bok 

 

Evert Taubes värld 
 

Du köper den för 200 kronor – i bokhandeln betalar du 
298 kronor. 

 
Ring Göran D. Svensson på telefon 040-611 69 45 eller 

0707-83 17 43 



 

Körens genomförda konserter 
De konserter som kören har genomfört sedan föregående 
Taubeblad har varit av mera ”privat” karaktär. Kören får då 
och då inbjudningar till exempel till jubileum och 
födelsedagskalas. Och inte kan man väl tacka nej till det. 
Nu drar sig emellertid kören tillbaka på kammaren och 
träffas varje onsdag för att öva in lite nya sånger, eller 
sånger som den inte har sjungit på länge. Sedan dyker den 
upp likt vårblommorna med sin nya inövade repertoar.  
Emellertid har kören ytterligare en konsert inbokad. Det är 
den årliga julkonserten på Tuppen den 10 december. 

 

Också en jultradition…. 
Evert Taube har ju inte precis beskyllts för att ha fasta 
rutiner för sin ekonomiska planering. Ett undantag finns 
dock. Albert Bonnier var på 1940-talet chef för koncernens 
tidskriftsförlag och hade god kontakt med Evert. I sin 
memoarbok ”Personligt” berättar han: 
Ett år ringde Evert på julaftons morgon och sa: ”Jag 
behöver femhundra kronor för familjens jul. Per-Evert 
kommer upp och hämtar pengarna i eftermiddag.” 
På den tiden arbetade vi halvdag på julafton. Kontoret och 
kassan stängde klockan två och sedan var hela förlaget 
tomt på folk över helgen. 
Klockan blev två utan att sonen Per-Evert infunnit sig. För 
att inte porten skulle stängas gick jag ned och förvarnade 
vår portvakt, en liten vänlig, mörk man som hette Olsson 
och allmänt kallades ”Olsson i porten”. Han satt i ett helt 
otidsenligt krypin i förlagets huvudentré mot Sveavägen. 
Så sänkte sig julfriden över det stora förlagskomplexet. 
Pressarna i bottenvåningen stannade, telefonerna slutade 
ringa och även jultrafiken ute på Sveavägen fick ett lugnare 
tempo. 
Vid femtiden kom Per-Evert upp, insläppt av ”Olsson i 
porten”, förutom jag den enda levande själen i hela 
kvarteret. Han blev lite generad när han fick kuvertet med 
pengarna men bockade hövligt och försvann i snöyran. 
Händelsen utvecklades till en tradition mellan mig, ”Olsson 
i porten” och familjen Taube. På så sätt fick jag under väl 
ett tiotal år följa Per-Evert och senare Sven-Bertil Taubes 
uppväxt och utveckling från blyga pojkar till charmfulla 
unga män. 
Det hade varit bekvämare och mer praktiskt för bägge 
parter om förskottsbetalningen skett någon dag i 
julveckan, före själva julafton. Men ingen av oss föreslog 
en sådan förändring. Jag är därför övertygad om att varken 
Evert, Astri eller barnen upplevde traditionen som något 
förnedrande, utan som en liten ceremoniell lustighet, en 
vänskapskontakt och en extra krydda i julaftons-
stämningen. 
 

God Jul – med eller utan förskott! 

 
Göran D. Svensson 
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Julklappstips! 
 

 
 

Evert Taube : 50 visor i urval av Sven-Bertil Taube 
 
Evert Taube har kommit att bli en viktig del av det svenska 
kulturarvet. I den här boken har sonen Sven-Bertil valt ut 
sina femtio favoriter som presenteras med text, noter och 
musikackompanjemang. I boken finns nämligen en 
ljudenhet där musiken till alla sångerna finns inspelad och 
bara är en knapptryckning bort.  
Boken innehåller också en nyskriven biografi av Petter 
Karlsson. Denna medryckande berättelse illustreras av ett 
femtiotal fotografier, varav flera inte publicerats tidigare. 
Utöver allt detta finns även ett stort antal av Evert Taubes 
egna illustrationer och målningar, samt bakgrundshistorier 
till alla sångerna i boken. 
 

Utdrag ur BTJ:s recension av boken (Bibliotekstjänst AB) 

Evert Taube är en av Sveriges få sanna legendarer. Sonen 

Sven-Bertil har här valt ut 50 visor ur visskatten och 

läsaren inbjuds att själv sjunga med till ett fint framfört 

ackompanjemang, tack vare bokens egna lilla 

musikspelare. Störst intryck gör dock den nyskrivna 

biografin av Petter Karlsson. Tillsammans med fantastiska 

fotografier och Taubes egna teckningar tycks man för en 

stund verkligen få grepp om den unike sjungande 

kosmopoliten från Sverige. Med drygt 260 stora sidor är 

detta en bok med även fysisk tyngd, men det bestående 

intrycket är att hela boken - musiken, noterna, texten, 

fotografier och illustrationer och så möjligheten att själv 

interagera musikaliskt - utgör en utomordentlig hyllning till 

allas vår Evert Taube.             – Johannes Nebel (lektör) 

 

Denna härliga bok kan du som medlem i Taubesällskapet 
köpa på nätet via Adlibris och få den levererad hem till 

förmånspriset 299 kronor inkl. porto! 
Du beställer boken genom att gå in på sällskapets 
hemsida www.taubevannerna.se. Där finns en länk till 
Adlibris där du gör ditt köp. 
OBS! Erbjudandet gäller en bok per medlem och bara 
fram till den 31/12 2013 eller så länge lagret räcker. 
 
Ordinarie pris: 336 kronor via Adlibris och Bokus 
Ordinarie pris i bokhandeln 445:- 

 

 


