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Välkomna till nummer 3 av bladet.
Liksom tidigare blir det lite ditt och lite datt
om sällskapet. Vi är några medlemmar
som hjälps åt att skriva så gott vi kan och
så är det sedan jag som försöker
sammanställa och få ihop en helhet på
några sidor.
Som medlem är du alltid välkommen
med förslag och idéer på vad du vill att
det skrivs och berättas om, du kanske
rent av kan hjälpa till med text eller bilder
som kan delas med oss andra.
Välkommen med dina tips!
Mari-Ann Nilsson
Skicka till:
mari-ann.nilsson@trenob.com
Vad har hänt?

Den 19 november var det en liten grupp
medlemmar som tackat ja till ett besök på
Örtofta sockerbruk. Vi som var där var
överens om att det var mycket intressant
och givande. Det är mycket man inte vet
om denna gigantiska anläggning som
ligger utanför Lund. Socker vet man ju
vad det är, men hur en skånsk beta blir till
en massa olika saker förutom socker, fick
vi veta vid ett 1 timmars föredrag, innan
rundturen utomhus och sedan vandringen
inomhus. Här följer en artikel om
studiebesöket.

Besök på Örtofta sockerbruk
den 19 november 2019
Nordic Sugar Örtofta
En grå och regntung novemberdag
samlades ett femtontal Taubevänner för
ett studiebesök på Nordic Sugar.
Vi blev varmt välkomnade av vår guide
och ciceron för dagen, Carl-Gustav
Strand, en mycket kunnig och
underhållande man. Under hans ledning
tog vi oss fram bland svindlande
korridorer och en envis doft av socker till
det mötesrum, där vi fick en presentation
av företaget och alla dess verksamheter.
Nordic Sugar är sedan 2009 en del av
tyskbaserade Nordzucker-koncernen.
Nordic Sugar har i mer än 100 år tillverkat
socker till den nordeuropeiska
marknaden. Med en hög kvalitet,
innovativ produktutveckling och en
effektiv försörjning har de nått en position
som marknadsledare i Norden och
Baltikum.
Nordzucker producerar omkring 2,5
miljon ton socker på sina fabriker i
Danmark, Sverige, Finland, Litauen,
Tyskland, Polen och Slovakien.
Produktionen bygger på naturliga råvaror,
primärt sockerbetor, som är odlade lokalt.
Av betorna tillverkas utöver socker även
ett energirikt fodersortiment. Nordzucker
har 3 200 medarbetare varav 1 500
arbetar i de nordiska länderna.
Forts. nästa sida…
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Fortsättning från sidan 1

Därefter var det dags att ta sig ut i
novemberkylan och få en sightseeing runt
bland de olika fabriksbyggnaderna. Vi
behövde dock inte gå till fots utan
transporterades med traktor och vagn!!
Vilket stort område och vilken fantastisk
och välplanerad transport för de
sockerbetor som i mängder lastas av och
lämnas för bearbetning.700 lastbilar om
dagen lämnar sin last av sockerbetor.

En av de 700 lastbilarna om dagen tippar av

Efter en intressant promenad i
byggnaderna där man tar hand om
sockerbetorna och förädlar dem till
strösocker avslutade vi vårt studiebesök
med kaffe och kaka.
Vi var ense om att det hade varit en
intressant och givande eftermiddag och vi
tackar Carl-Gustav som så förtjänstfullt
tog hand om oss.
En sak lärde vi säkert honom också, vi är
inte ett Tågsällskap!
I vår beställning av besöket så
uppfattades namnet på vår förening på
detta sätt.

Tänk hur mycket socker det blir…..

7 betor ger 1 kg socker

Christina Närvall

Så går det till…..
Betor i mängd på väg …
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Den aktuelle Evert Taube
Fortsättning från Taubebladet nr 2.

Spanjorerna beger sig till Sydamerika på
1500-talet. Med massor av råvaror och ett
underutvecklat folk tycker spanjorerna sig
berättigade att annektera det mesta. Man
behåller kolonier i många hundra år, men
även sedan länder blivit självständiga
talar man fortfarande spanska. Många är
spanjorer med stolthet sedan många
generationer tillbaka. När ”Herrefolk” och
ursprungsbefolkning inte är de samma så
uppstår ofta problem vid rockader. Dess
värre är det inte alltid så klart att reda ut.
Efter ett stort antal generationer så har
olika folkgrupper blandats upp. Aldrig är
väl denna konflikt så blödande som i
”Vals i Valparaiso”. Vem är du, vem är
jag? ”Här är jag blott gäst bland röda små
indianer”. Evert engagerade sig mycket i
det faktum att det var vanligt att spanjorer
varit samman med ursprungsbefolkningen vilket resulterat i ”Icke
renrasiga”: Kreoler. Dessa Kreoler
behandlades som ett andra klassens folk.
Det passade inte in i Everts filosofi om att
det var människan som gällde. Inte
hudfärg eller skallform. I prosaromanen
”Don Diego Karlsson dela Rosas roman”
diskuterar han fram och tillbaka om
människors ursprung och rätt att ”sätta
sig” på varandra.

Med broder Gösta reser Evert med på
långsegling och hamnade i San Pedro,
oljehamnen i hamninloppet till Los
Angeles. En skotte som han träffade
berättade om en svensk som han hade
träffat på en liten ö i Bissmarkarkipelagen
(nordost om Nya Zeeland).
Svensken var kung och gift med
hövdingens dotter. I övrigt var han
slavhandlare.
Evert behövde en figur till en skröna med
helt annat syfte, och en gammal
slavhandlare var ju perfekt.
Det är inte klarlagt hur känt det var att
Sverige hade det Rasbiologiska Institutet
i Stockholm. (Flyttade sedermera till
Uppsala). Klart är ändå att det var väl
spridd uppfattning i stora delar av Europa
att det fanns folk som inte såg ut som vi.
De skulle man passa sig för.
Rasbiologiska Institutet drog mycket
långtgående slutsatser om hela folkslags
karaktär och vandel, genom mätning av
skallform och näskrökning. Inget gjordes
för att hindra de häftigt florerande
spridning av de mest fantastiska
påståenden. Och tidningarna kunde
publicera de mest bisarra nidteckningar

Efter kartans nya design i Östeuropa, i
Afrika, i hela det Brittiska Samväldet …
lite var stans hänger denna fråga i luften
än idag. Därtill kommer hela den
humanitära katastrofen där folk flyr
förtryck och krig. Vem är dom, vem är vi?
Var är Evert? Han har mycket att skriva
om!
. Fortsättning nästa sida
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Evert, som hade träffat alla möjliga
människor, hade lärt sig att skiljelinjen
mellan goda och dåliga människor i alla
fall inte gick vid hudfärg eller utseende.
Folkbildaren Evert Taube döper då
skottens slavhandlare till Gustaf Blom,
placerar honom på ett slakteri i San
Francisco, men berättar sin historia från
San Pedro. En rungande käftsmäll till det
Rasbiologiska Institutet, försåtligt
inbäddad i en sjömanshistoria.
Efter senaste EU-valet står det klart att
Europa till en oroväckande del ser ut som
Europa 1936, när Evert skrev om Gustaf
Blom. Då såg Evert något som de flesta
blundade för. Det verkar som om många
blundar i dag också.
Finns det någon Evert här?
Evert förfärade sig över skövlingen.
Skövlingen av Stockholm som han
engagerade sig mycket i. Skövlingen av
Vindelälven där han hotade med
landsflykt om den fick fortgå. Den natur
som han så poetiskt har skildrat, och som
med stolthet har förvaltats av våra
förfäder skall inte tillåtas skövlas på det
viset! Efter att ha skrivit den ultimata
miljöhymnen, Änglamark, saluterar Hasse
Alfredsson och Tage Danielsson Evert på
85 års dagen på följande sätt:
Snödroppar niger i vårliga backar
och vassarna vaggar och bugar och
tackar.
Det stiger ett fyrfota leve från djuren
som tack vare dig finns kvar i naturen.
Om vår goda vilja var lika stark,
så vore jorden en Änglamark

Inte bara djuren. Riddarfjärden glittrar än
idag, fast stadsplanerarna hade andra
planer. Mosebacke finns, förvånansvärt
intakt trots andra ritningar en gång. Och
fiskarna leker ännu mellan bryggor och
stenar i Vindelälven.
Sverige och Europa skall gå framåt, men
det innebär inte att man slår sönder den
gamla kulturen. Med ett ständigt utbyte av
kulturer genom media, internet,
folkomflyttningar och resande är det
viktigt att ha en god grund att stå på. En
stadig hjälp till den hjälpsökande. Ett klart
ledljus till den vilsne. Ingen sekt skall ha
monopol på ”det svenska”.
Evert tog med sig den sydamerikanska
tangon och medelhavets tarantella till
Sverige och införlivade det till svensk
kultur tillsammans med den svenska
valsen och polskan. På det elegantaste
sätt införlivar han världen i Sverige och
Sverige i världen. Inga murar, bara en
vision om att vara tillsammans.
En sak är dock fortfarande stark;
KÄRLEKEN! I vår, ibland vildvuxna
kultur, går det över styr. Gentlemän och
kvinnor med respekt för varandra saknas
ibland. Kompassen har kommit ur kurs.
Det skulle vara väldigt intressant att
veta vad Evert skulle skriva om Me
Too. Att ha respekt för varandra och ta
vara på den vackra kärleken.
Samma med den vackra naturen. Jag kan
tänka mig att det skulle kommit något på
hans Twitterkonto om att lyfta blicken från
telefonen och ta ut hörlurarna. Titta på
den spegelblanka fjärden, se måsen med
löjan i näbb och lyssna till trastens sång
Var finns denne visionär idag? I väntan
på denne någon kan vi hålla i minnet av
ett livsverk som började för hundra år
sedan och fortfarande är aktuellt.
Författare Göran Eklund
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God Jul
och

Gott Nytt
År

Redan nu vill vi flagga för
nästa årsmöte som blir
den 13 mars 2020 på
Kockum Fritid. Vidare
information och kallelse
kommer på nyåret.
Styrelsen!

önskas alla
medlemmar i
Taubesällskapet
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