
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 Bästa Taubevänner! 

Så var det då dags för årets sista Taubeblad. 
Adventstiden står nu och knackar på dörren. Sedan 
rusar det vidare till jul. Det är dags att summera årets 
händelser i Sällskapet.  I alla fall det som har hänt sedan 
förra Taubebladet.  
Vi gjorde en utflykt till Simrishamn. Detta skriver jag om 
nedan. 
Vi har just genomfört jubileet i Rådhuset. Detta 
inleddes, som ni vet, med en gratiskonsert för alla 
Malmöbor. Kanske några presumtiva medlemmar till 
vårt sällskap? 
Årsmötet är inbokat och styrelsen håller för fullt på med 
att planera nästa års program. Håll utkik i kommande 
Taubeblad. 
Därmed vill vi önska alla medlemmar en härlig advent 
och en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
Lite tidigt kan tyckas, men ändå! 

 
Karin Hanström 

 
 
 

 
 

 

Nordic Sea Winery – vinresa till Nordens största 

vineri! 
Den 19 augusti bar det av med buss till Simrishamn och 
ett besök på Nordic Sea Winery. Vi fick ta på oss 
skyddskläder och hjälm för att få en guidad visning av 
vineri, ekfatshall och vingård. Vi såg hur det går till att 
fylla de så populära Bag in Box-produkterna. Det var 
mycket intressant att få veta och se hela processen.  
Sedan provade vi viner, både röda och vita. Till det fick vi 
en delikatesstallrik bestående av italiensk skinka, fransk 
korv och ostar. 
Därefter åkte vi in till Simrishamn. En del strosade runt 
och andra hittade ett café där man slog sig ner för en god 
kopp kaffe med något gott till. 
En lyckad dag med ett väldigt vackert väder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2017 

Nästa årsmöte är planerat till fredagen den 17 mars. Boka in i 

almanackan redan nu så du inte dubbelbokar. Det kommer 

separat kallelse när vi närmar oss. 
 

Rönnerdahl drömmer 

Den 18 september genomförde vi föreställningen Rönnerdahl 
drömmer i Trelleborgs dansrotunda. 
Trots ihärdig reklam i form av affischer, pressreleaser till olika 
tidningar, artikel i Trelleborgs Allehanda samt direktreklam med 
hjälp av medlemmar som informerade och tryckte på släkt, vänner 
och bekanta att uppleva föreställningen, kom det endast 85 
åhörare. 
Efteråt tackar publiken för en härlig föreställning men påpekar 
samtidigt att de inte har sett någon reklam. Hur gör man? Är det 
någon som vet? Det verkar vara oerhört svårt att nå ut.  
 
 

Nya medlemmar 

Vi ser med glädje att det kommer nya medlemmar. Sedan 
föregående Taubeblad har följande anslutit till vårt Sällskap: 
 
Mona Nordström, Malmö 
Jan-Eric Persson, Åkarp 
Mona Sandqvist, Lund 
Bo Sandqvist, Sölvesborg 
Ingrid Rosenberg, Charlottenlund, DK 
 
Varmt välkomna till oss och hoppas att ni ska finna våra aktiviteter 

intressanta och kul. 
 

Jubileum 29 oktober 

Jubileet inleddes med en konsert i Rådhushallen Konserten var 
öppen för alla intresserade Malmöbor. Uppskattningsvis var där 
säkert minst 250 personer i publiken. Trots att inte tidningarna har 
tagit notis om våra pressreleaser. Någonstans har publiken i alla 
fall fått information om konserten. 
Jan Ek inledde med att framföra Sjuttonde balladen. Sedan steg 
kören upp på scenen och underhöll i drygt en halvtimme. Därefter 
fick vi lyssna till Magnus Johnsson, vår fantastiske dragspelare.  
Vår egen sångfågel Elinor Fryklund tog över scenen och slutligen 
kom Nils Olsson och sjöng några fantastiska sånger. 
Det var en mycket uppskattad konsert.  Något utöver det vanliga. 
Medlemmarna i Sällskapet vandrade efter konserten upp till den 
vackra Knutssalen där borden stod dukade. Det bjöds på en 
trerättersmeny med vin därtill för de som så önskade. 
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Jan Omfors, en av Taubesällskapets grundare, berättade 
på ett underhållande sätt om hur det hela började för 20 
år sedan. Tack Jan! 
Vår ordförande Jan Erikson och körens ordförande 
Ingegerd Håkansson höll också ett underhållande 
anförande. Detta innehöll bland annat ett stort tack till 
Karl-Erik Holm, som på ett strålande sätt och idogt arbete 
genomfört detta evenemang. 
Till kaffet underhöll trubadurerna Katarina och Benny 
Ambohm. 
Sedan var det där med maten. Ankan som inte var stekt. 
Den flög nästan iväg. Nej, skämt åsido. Ankan var seg och 
ostekt. Många lämnade kvar ankan på tallrikarna. Efteråt 
har Rådhuskällaren erbjudit alla som åt anka att komma 
och äta en gratislunch. De medlemmar som var drabbade 
av den råa ankan har blivit meddelade. 
Det togs foto. Har ni några som vi kan lägga ut på 
hemsidan? Skicka dem i så fall till lars@narconsult.se. 
Tack på förhand! 
 

 

Taubekören 
 
 

Skanörs Kyrka 

Konserten i Skanörs kyrka 14 juli var en välbesökt 
tillställning. Som jag så många gånger har skrivit så är det 
mycket tacksamt och roligt att sjunga i kyrkor. Oftast är 
kyrkorna i princip fullsatta när Taubekören kommer på 
besök. 
 

Katrinetorps Gård 

Den 14 augusti genomfördes den traditionella konserten 
på Katrinetorps Gård.  För ovanlighetens skull så hängde 
regnet i luften och det kom några droppar. 
 

Foteviken 

Den 24 september var det skördefest på Vikingamuseet. 
Kören var inbjuden att underhålla. Många slog sig ner och 
lyssnade, gick efter en stund och sedan kom det andra 
lyssnare. Man minglade rent av. Dock stördes vi av att 
man där kunde få en kortare helikopterfärd över nejden. 
Denna helikopter for förbi scenen med allt ljud som en 
sådan kan åstadkomma. 

 

Oxie Kyrka 

Kören sjöng en konsert i Oxie Kyrka, söndagen den 23 
oktober. Det var ett arrangemang av Kulturföreningen i 
Oxie. Som vanligt, med konserter i kyrkor, var där fullsatt. 
Det känns väldigt bra när man har en stor och engagerad 
publik. 

 
Tuppen 10 december 

Årets julkonsert kommer, enligt traditionen, hållas den 10 
december klockan 13.00 på Tuppen, Tessins väg, Malmö. 
Kören har sedan en tid övat på några mer ”vanliga” 
julsånger. Det hör liksom till. 

Kom dit och lyssna, sjung med och få lite julstämning. Tomten har 
lovat att komma och titta till oss och bjuda på en och annan 
pepparkaka. 

 
Taubebiblioteket  
Göran Eklund hanterar Sällskapets ”bibliotek”. Det har kommit 
böcker och tidskrifter till oss på olika sätt. 
I samband med att en av våra medlemmar, Hans Håkansson, 
avled kontaktade hans hustru oss och frågade om vi var 
intresserade av de böcker som hade med Evert Taube att göra. 
Hans var en hängiven trubadur och hade ett omfattande 
musikbibliotek. Naturligtvis var vi intresserade och tog tacksamt 
emot dessa. 
Wolfgang Österling donerade ett vackert exemplar av ”Svenska 
ballader och visor från medeltid till nutid”. Detta är ett verk som 
sammanställdes av Evert Taube för Visans Vänner. Det är inbundet 
i blått kalvskinn med guldtryck. 
Biblioteket innehåller inte bara böcker. Det innehåller även flera 
skivor. I biblioteket ingår också den kompletta samlingsboxen med 
Everts samtliga grammofoninspelningar, som gavs ut 2006. 
Även dokumentärfilmen ”Resan till Taube”, som inte för så länge 
sedan visades på tv finns också. Den producerades 2006 för SVT 
av Astrid Ohlsén. 
John Carlén kontaktade oss och meddelade att han hade en 
samling med tidningar som han ville skänka till Sällskapet. Det 
visade sig vara tidningen VI. En tidning som Evert Taube grundade. 
I dessa finns Taubereportage. Bland annat en tidning från 1974 
som var helt tillägnad Evert. 
Tack alla ni som skänkt och är sanna Taubeentusiaster. 
Göran tar tillfället i akt och fråga alla medlemmar följande: Vad 
finns det för Taubelitteratur hemma i bokhyllorna. Bara kul att 
höra. Göran är nyfiken på om någon har Everts första ”Inte bara 
om kvinnorna”? Den är tydligen svår att få tag på. Kontakta gärna 
Göran och prata med honom, tel. 0706-87 65 16 
En sammanställning över Sällskapets alla böcker och annat 
kommer vad det lider och vilka av dem som kommer att finnas för 
utlåning. 
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