
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Bästa Taube-vänner! 
Nu lackar det i snabb takt mot jul. Men, vintern verkar 
lysa med sin frånvaro, än så länge.  
Vad har vi då sysslat med sedan föregående Taubeblad? 
Jo, vi har varit på resa till Åland. Vi har också genomfört 
Taube på något sätt. Dessa aktiviteter skriver vi om lite 
längre fram i bladet. 
Årsmötet är inplanerat för 2015. Vi håller också på att 
planera aktiviteterna för nästa år. Hoppas att ni 
planerar in våra aktiviteter i era kalendrar och anmäler 
er när inbjudan dimper ner i mejlen eller via brev.  

 
Karin Hanström 

 

Årsmöte 20/2 
Årsmötet har vi planerat in till den 20 februari. Boka in 
det i almanackan. Platsen blir som brukligt, Kockum 
Fritid. Vi kommer att skicka ut kallelse när vi börjar 
närma oss. 

 
 

”På kryss med Taube” 
Vi hade samling på Sturup klockan 9.30, i god tid för 
avgång till Stockholm. Vi fick snart besked om att vårt 
flyg var inställt och vi var bokade på flyget 9.45. Tack 
och lov kom alla 53 medlemmarna i tid till samlingen 
och då blev det full fart med incheckning och rusning till 
flygplanet. Väl 
komna till 
Arlanda väntade 
den chartrade 
bussen. Den 
trevlige chauf-
fören körde en 
guidad sight-
seeingtur i 
Stockholm. 
Bland annat var vi av och fotograferade Taubestatyn på 
kajen vid Riddarholmen. Vi hade även fri tid i 
Stockholm, då vi passade på att äta lunch. Sen dags att 
gå ombord på fartyget. 
Efter välkomstdrink på Cinderella bjöds vi på konserter 
av Pär Sörman och Jeja Sundström. Kvällens höjdpunkt 
var dock konserten med Sven-Bertil Taube. Därefter var 
det dans till Mysingens orkester. 
Natten kom med en sjögång som heter duga. När både 
Stockholmskören och vår egen kör sjöng upp på 
morgonen dagen därpå gällde det att hålla i sig. När väl 
konserten kom, hade vi kommit in i lugnare vatten, 
vilket vi var tacksamma för. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Där var också på resan en föreläsning med Maria Taube 
(Ellinors dotter). Den handlade om Evert Taube i 
konsten. Denna föreläsning hade vi nöjet att lyssna på.  
Henne har vi planer på att försöka få ner till oss så att 
alla kan höra detta intressanta föredrag. 
Vi var också med på en musikalisk frågesport som hade 
temat; kvinnonamn i Everts visor. 
Vi var åter i hamn efter en jättehärlig tripp. Bussen 
väntade på oss och förde oss säkert till Arlanda. Vi var 
åter hemma vid 20-tiden.  
Detta är ett minne att bevara länge, länge! Tack Torgils 
för att du fixade resan. Vet att du hade ett stort jobb 
med att allt skulle klaffa. Vi vill också rikta ett tack till 
Stockholmssällskapet att vi fick möjlighet att följa med 
på denna fantastiska resa i Evert Taubes tecken. Vi 
återkommer gärna! 

 

 

Hedersmedlem 
Vi har tidigare frågat Sven-
Bertil Taube om han kunde 
tänka sig att vi fick 
utnämna honom till 
hedersmedlem i vårt 
Sällskap eftersom vi hade 
en önskan om detta. Sven-
Bertil blev mycket hedrad 
och i samband med resan 
till Åland, när kören hade 
sin konsert, tillkännagav vi 
detta genom vår ord-
förande, Jan Erikson. 
 

 

 
”Taube på något sätt” 
På Everts namnsdag, den 24 oktober, genomförde vi 
denna aktivitet. Kvällen inleddes med att vi åt den 
medhavda picknicken samt sjöng ett par allsånger. 
Därefter tog Håkan Lundh över och underhöll under en 
halvtimme i ämnet; den romantiske Taube. Tack Håkan 
för att vi fick njuta av din röst igen. 
Vi hade också glädjen att ha Göran Sergel hos oss, som 
hjälpte oss med allsångerna. Tack Göran! 
Sven Thörnquist pratade om mötet med Evert Taube i 
Sydamerika. Han berättade också om upphovet till 
Dansen på Sunnanö. 
 
 
 

 

 



 
 
Göran Eklund framförde Samuel Frisks berättelse som 
utgör bakgrunden till Briggen Blue Bird of Hull varefter  
kören framförde denna sång. Kören sjöng ytterligare 
några sånger till ackompanjemang av Magnus Jonsson. 
Jan Ek, körledaren, hade på eftermiddagen meddelat att 
han var sjuk. Oj, vad den decimerade kören saknade 
honom. Tur att flera av medlemmarna hade hört kören 
på Ålands-resan och vet att den kan bättre! 
Göran D Svensson hade ett mycket intressant kåseri om 
sanningshalten i Everts visor.  
Vi hade satt ihop en frågesport bestående av 27 frågor 
varav 25 bestod av Evert Taubes liv och leverne. De 
bästa hade 21 rätt svar och det blev lottdragning mellan 
Håkan Lundh och Nils René som hade flest rätt. Grattis 
till er! 
Strax efter 22.00 var det hela slut och ett gäng stannade 
kvar och hjälpte till med att ställa i ordning lokalen efter 
oss. Tack ni som hjälpte till. Inte minst ett tack till Bela 
Reller som ställer upp varje gång och sköter ljudet åt 
oss. Hoppas jag inte glömt någon i tacket! 
Detta är ett opretentiöst arrangemang som många 
uppskattar. Det brukar vara stor uppslutning. Denna 
gång var vi 56 medlemmar. Vi lovar att vi återkommer 
med detta. nu när vi åter är får vara på Gyllebogården. 
Det är inte så enkelt att hitta lämpliga lokaler, men 
Gyllebogården är perfekt för denna aktivitet, tycker vi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taubekören 
Den 16 oktober genom-
förde kören för andra året en konsert på Nibblegården i 
Lund.  
  

Den 28 oktober var det dags igen. Denna gång på 
Bellevue Park i Malmö. 
 
Kören är mycket uppskattad när man håller sina 
konserter. Många kommer fram efteråt och delger sitt 
beröm personligen. Det värmer.  Vi ser också att många 
kan sångerna och sjunger med. 
 

Julkonsert 
Traditionsenligt hade kören julkonsert på Tuppen i 
Malmö den 6 december. Det är en aktivt lyssnande 
publik, som gärna sjunger med i sångerna. Alla kan ju 
sin Evert Taube. 
 

Efterlysning 1  
Kören behöver fler medlemmar. Till körens 
framträdanden kan det ibland vara problem att få ihop 
en hel kör. Därför efterlyser vi framför allt tenorer och 
basar.  
Är du intresserad eller har någon i bekantskapskretsen, 
som du vet har en röst ”molto bello” hör av dig till Karl-
Erik Holm, telefon 0706-55 17 54. Inför terminsstarten i 
januari har vi uppsjungning för Jan Ek, körledaren. 
 
 

Efterlysning 2 
Sällskapet har köpt in ett verk med Everts samlade visor 
och dikter i 11 band (1919 – 1948). 
Göran Eklund har hand om samlingen och gläds mycket 
åt alla kommentarer och små anekdoter, vilka kommer 
väl till pass i olika sammanhang. 
Jag har ägnat mig åt att lista de olika Taubeböcker och 
annat jag har i  bokhyllan som kan vara av intresse. Jag 
lägger den på hemsidan. Min undran är nu; har Du, kära 
läsare någon/några böcker som skulle passa i denna 
uppställning? Tanken är att dom skall stå kvar i Din 
bokhylla, men vara tillgänglig för någon som kanske kan 
vara intresserad att läsa den. Tillsammans kan det bli ett 
intressant Taube-bibliotek. 
Hör av Dig till Göran Eklund, miljoran@gmail.com eller 
070-6876516. 
 
 

 
 
 
 
 

 Taubebladet 4/2014 publicerat 2014-12-15 

Redaktör: Karin Hanström 

Föreningstelefon:  0705-91 59 30 Siv Vigstrand 

Bg:554-3384  hemsida: www.taubevannerna.se 

Vi tillönskar alla medlemmar en riktigt  

 
GOD JUL 

och 

ETT GOTT NYTT ÅR! 
 

Väl mött 2015! 

Julklappstips! 
Sven-Bertil Taube har gett ut en ny kritikerrosad 
skiva ”Hommage” – ett hyllningsalbum till de vänner 
som under åren jobbat vid hans sida 

 

Vi vill också meddela att Taubesällskapet har ett 
bankgiro för kommande inbetalning av 
medlemsavgiften. Bankgirot är: 554-3384 
 


