Medlemsbrev nr 4, Okt/Nov 2018
Nästa medlemsbrev Februari 2019

Bästa Taubevän,

Karl-Gunnar Roth
Ordförande

Fo t o : J a c o b Fo r s e l l

När några mycket namnkunniga personer för snart fyrtio år sedan, 1979, bildade Evert Taubesällskapet hade man hög ambition över vad detta nybildade sällskap skulle åstadkomma. Syftet tål
att upprepas, nämligen ”att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Evert Taube och hans
verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda det litterära, musikaliska och konstnärliga
arvet efter honom samt att främja forskningen om honom till gagn för dagens och framtidens
generationer”
Dessutom något så viktigt att det fick en egen paragraf i våra stadgar, att ”utgiva en årsskrift”.
Ja, detta är uppdrag som jag, tillsammans med mina styrelsekamrater, har att utföra. Vår styrelse
består av tolv entusiastiska personer, som med olika kunnande och erfarenhet, lägger ner ett stort
arbete för att fullfölja detta. Och hur ni, våra medlemmar tycker, tror vi att vi vet - samtidigt som
vi givetvis inte vet det.
Därför tillsatte vi på ett helsvenskt vis en arbetsgrupp, som beslöt vad vi skulle fråga medlemmarna om i en enkät. Denna enkät har vi skickat ut till ett slumpvis urval av er medlemmar och
nu väntar vi med spänning på svaren. Givetvis kommer vi att på olika sätt redovisa svaren och hoppas att dessa också ger oss i styrelsen vägledning för vårt fortsatta arbete.
Med detta medlemsbrev får ni årets årsskrift som ger intressant läsning. Medföljer gör också en
CD-skiva med fina Evert Taube-tolkningar av William Clauson, som hans son Patrick Clauson generöst skänker till oss medlemmar. Stort tack Patrick för denna
fina gåva!
På tal om årsskrifter så vill jag avslutningsvis påminna om
att dessa skrifter, allt från 1979 och framåt, finns att köpa för
de medlemmar som vill veta mer om vår Evert Taube. Titta på
hemsidan så ser du vad varje skrift innehåller och meddela oss
sedan vad du önskar köpa.
Med bästa Taubehälsningar
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Un d e r v i n j e t t e n ” Os s
e m e l l a n” p r e s e n t e r a s
alla evenemang som du
s o m m e d l e m i Ta u b e sällskapet kan se fram
emot under de närm a s t e m å n a d e r n a . Fö r
aktuella program och
uppdaterad information
se sällskapets hemsida:
www.taubesallskapet.se

Vi ses på Kristinehov...
K vä l l e n s t e m a :
” Vi s e s på Fre d e n”
Författaren Gösta Arvidsson kåserar
om sin nyutkomna bok, som innehåller
rikligt med information om Evert Taube.
Musik och allsång.
Möjlighet till förfriskningar.
O n s d ag e n d e n 7 n ove m b e r
Programmet startar kl 18.00.
Inträdesavgift 120 kr kontant eller via
SWISH i entrén från kl 17.30.
Ingen föranmälan eller förköp.
Begränsat antal platser,
så först till kvarn…

M öt e s p l ats Tau b e på K r i s t i n e h ov
Kristinehovs Malmgård,
Kristinehovsgatan 2, Södermalm.
T-bana Hornstull, uppgång Högalid.
Välkomna!
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Julfest 2018!

Ti d : S ö n d ag e n d e n 9 d e c e m b e r k l . 1 7 . 0 0
P l ats : O d d Fe l low s , Vä s t r a Tr ä d g å rd s g ata n 1 1 ( n ä r a Jaco b s k : a )
*Välkomstdrink med tillbehör.
Passa på att handla dryckesbångar inför måltiden.
*Förrätt: Julig tallrik med sill, lax och skinka.
*Varmrätt: Lammrostbiff, mör som attan, sås gjord på juliga kryddor
samt en potatiskaka gratinerad med brännvinsost.
*Dessert: Mjuk pepparkaka med vaniljglass och syrlig hallonsås.
Under måltiden så sjunger vi naturligtvis allsång, så ta med den ”lilla” sångboken.
Månne får vi också gnugga geniknölarna över ett ”taubequiz”.
Efter måltiden utdelas Taubesällskapets trubadurpris 2018 till Bernt Törnblom
Pris per person: 630 kronor. Priset inkluderar drink, trerätters måltid,
bordsvatten och kaffe. Övriga drycker köpes i baren.
Anmäl dig genom att betala till Taubesällskapets plusgirokonto 2528-8.
Betalningarna skall vara oss tillhanda senast den 1 december.
Kom ihåg att ange namn och antal! Ange också om ni kommer i större sällskap.
Det underlättar placeringen. Meddela också eventuella matallergier.
Inga bekräftelser skickas ut. Vi noterar inbetalningarna på en avbockningslista.
Varmt välkomna !!

’Här va’ dä gran...’
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Vi brassade för fyllning...

Royal Clipper utanför Saint Tropez....
Erling spelar på akterdäck...
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Napoleons Elba...

Tjugo glada sjöjungfrur och sjömän
gick ombord på världens största segelfartyg,
Royal Clipper. Det var den 29 september
och vårt skepp låg på redden i Cannes.
Några morgonpigga hade redan hunnit
med ett dopp i Änglarnas bukt i Antibes och
en kort promenad till Hôtel La Petite Réserve. Det var där Evert Taube bodde långa perioder i början av 50-talet. Det lilla hotellet
är dessvärre stängt men skylten finns kvar.
Under en vecka anlöpte vi sedan sju hamnar i Italien och Frankrike. Sju alltså, precis
som världshaven. Vi såg bland annat Napoleons Elba, kappseglarnas och filmstjärnornas Saint Tropez och vinrankornas Sardinien
och kryddornas Korsika.
Väderprognosen var usel med hård vind

Vinprovning på Sardinien...

och regn, men det struntade uppenbarligen
solen i. Solen sken, vinden kom från rätt håll
för segling och på kvällarna kunde vi som
planerat sitta på akterdäck och sjunga Taube.
Den traditionella Taube-quizen vann Hans
Högström. Pris en sjömanssäck.
Planeringen för nästa hösts Taube-segling
är redan i gång. Den börjar i Anienes myrtenlund utanför Rom. Det var där Taube såg
Astri stå naken i vattenfallet – något Astri
bestämt förnekat. Seglingen går sedan ner
längs Italienska kusten. Mer om detta i nästa
medlemsbrev.
Provencalska bergens blåa bård...

Taubeseglarna 2018...
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Spela som
Taube

F oto : R o l f B e rg s t rö m

Våra populära gitarrkurser fortsätter i vår.
Nivåerna är 1. ’Nybörjare’ och 2. ’Glada amatörer’.
3. ’Erfarna gitarrister’. Nya deltagare är mycket
välkomna på alla nivåerna. Kursledare: Ralf Sandberg
och Torhild Winnberg Sandberg. Vårens kurstillfällen:
Torsdagarna 7/3, 4/4, 25/4, 23/5, och 13/6. Kurslokal: Bellmanshuset, Gröna Lund, Djurgården. Mer
information finns på vår hemsida www.taubesallskapet.se under rubriken medlemserbjudanden. Anmälan
görs till info@taubesallskapet.se
Välkomna!

Årsmöte 2019
Ti sdag 1 2 ma r s

1 7 .0 0
Mi nnesst und
vid graven på Sankta Maria Magdalenas kyrkogård
med blomsterhyllnng, poesiläsning och sång
1 8 .0 0
Årsmöte i S ödra Latins aul a
Ärende, som medlem önskar få behandlat på årsmötet,
skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 15 januari 2019
1 9 .0 0
Konsert
av Södra Latins sång- och instrumentensemble
under ledning av Bo Hansson

Evert Taubes Universum
Nationalskalden Evert Taube behöver knappast någon presentation, ändå är han både som vispoet
och människa märkligt svårfångad. Ingen skald har som Taube färgat vår bild av ”det svenska”, samtidigt är
det svårt att hitta ett mer universellt konstnärskap än hans. Som ung bohem och äventyrare kom Taube att
präglas av det tidiga 1900-talets motsägelser och kontraster; i hans visor och texter blandas nationalromantiska och kosmopolitiska drag, liksom det svenska med det exotiska, det arkaiska med det visionära. Genom
hela sitt liv var han gränsöverskridande; liv och dikt smälte samman, liksom genrer, tider och världar. Det
enda konstanta var Taubes egen rastlösa livsaptit vilket gör hans konstnärskap sällsynt levande.
I denna föreläsningsserie är Evert Taubes mångfacetterade visdiktning i centrum, men vi möter också flera
av hans föregångare och förebilder, inspirationskällor från avlägsna tider och främmande kulturer liksom de
som tolkat och inspirerats av Taube. Föreläsningarna illustreras rikligt med musik och bildspel.
6/2: Jag kommer av ett brusand’ hav – BARNET och BOHEMEN
Evert Taubes bakgrund, uppväxt och unga liv som bohem, konstnär och äventyrare.
13/2: Många hundra gröna mil - RESENÄREN och IMPRESSIONISTEN
Taubes resor och rastlösa personlighet. Berättarförmåga, rese- och miljöskildringar.
Platser, intryck, inspiration.
20/2: Rosa på bal - MÄNNISKOSKILDRAREN och DRAMATIKERN
Taubes persongalleri, alter egon och förmåga till identifikation. Dialoger och dramatik.
27/2: Som stjärnor små - NATURKÄNNAREN och ROMANTIKERN
Taubes känsla för natur – konkret och som metafor. Nationalromantiska uttryck och naturism.
6/3: Diktaren och tiden - KLASSICISTEN och FOLKBILDAREN
Taubes traditionalism, historiesyn och inspiration från klassisk litteratur.
13/3: Så länge skutan kan gå - HUMANISTEN och LEVNADSKONSTNÄREN
Taubes karnevaliska tro på konsten, glädjen, skönheten, kvinnan och freden.
Öppet för medlemmar i Senioruniversitetet (55+). Medlemsavgift 150 kr/år.
Avgift för sex föreläsningar: 700 kr.
Information om anmälan på hemsidan: https://senioruniversitetet.se
under Föreläsningsserier/Musik

Välkommen!
Föreläsare: Johanna Broman Åkesson, fil dr
i musikvetenskap
Programansvarig: Anita Kruckenberg
Tid: 6 onsdagar, kl 1300-1445
Lokal: Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
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1.

Hänt i
sällskapslivet...
2.

4.

En lyckad Cindrell akryssning med mycket
Taube!
1. Örjan Granqvist som
konfrencier och Quizledare.
2. Jasmine Sjöstedt från
Göteborg sjöng vackert
till komp av Janne Bumba
Lindqvist och Rolf Bergström. Pierre Ström tolkade
Taube som ingen annan.
3. För att inte tala om
Östen med Resten – oj vad
fint och roligt!
4. Taubekören under ledning av Kaya Ålander bjöd
på vacker körsång.
5. Jan Landqvist prisutdelade sin fina Sjösalatallrik.
6. Leif Kronlund med Lill
Lindfors som solist spelade
upp till dans.
7. Så även Hasse och Bernt
’Till dans med Taube’.

5.

6.

7.

Foto : Ja n Te r n h ag
3.

Välkomna till Taubesällskapet!
N ya m e d l e m m a r :
Selma Österling Rasmussen, Limhamn
Agneta & Lennart Öhlin, Tumba
Patrick Clauson Borgil, Stockholm
Ellika Dyberg, Huddinge
Jan-Erik Larsson, Tidaholm
Eva Danielson, Hägersten
Inger Jelldal, Åkersberga
Birgitta Ericsson, Stockholm
Rolf Hertzman & Ann Andö, Danderyd
Gunilla & Jan Leijonhielm, Lidingö
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Eva Odeheim, Uppsala
Gunnar & Ulla Lewander, Stockholm
Sven Hagströmer, Stockholm
Sören & Ingvor Olausson, Järfälla
Lars Simonsson, Stockholm
Jan Holmegard, Stockholm
Ragnar & Lena Vannerus, Vaxholm
Per-Åke & Ann-Charlotte
Lindestad, Gustavsberg
Birger & Elizabet Sjögren, Årsta Havsbad
Torun Sandström, Stockholm
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Taubesällskapets bokslut 2017
Resultaträkning (belopp i kronor)

2017-12-31

2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Gåva
Övriga rörelseintäkter

350 521
37 500
0

346 314
0
750

Summa

388 021

347 064

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader (not 1)

- 282 789
- 119 595

- 221 454
- 144 847

Summa

- 402 384

- 366 301

- 14 363

-19 237

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter/räntekostnader och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

19 176

-725

43 713
- 12 941

42 369
-1 600

Summa

49 948

40 044

Resultat efter finansiella poster

35 585

20 807

Årets resultat

35 585

20 807
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Balansräkning (belopp i kronor)
2017-12-31
2016-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar
8 500
8 500
Finansiella anläggningstillgångar (not 2)
2 120 361
2 245 356
Summa anläggningstillgångar
2 128 861
2 253 856
Omsättningstillgångar
Kassa och bank (not 3)
Summa omsättningstillgångar

844 113
844 113

648 984
648 984

2 972 974

2 902 840

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital (not 4)		
Eget kapital vid årets början
- 2 773 054
Årets resultat
- 35 585

- 2 752 247
- 20 807

Summa Eget kapital

-2 808 638

-2 773 054

- 108 175

- 109 925

- 56 161

- 19 861

Summa tillgångar

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder (Not 5)
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter (not 6)
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

- 2 972 974

- 2 902 840
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SVERIGE
PORTO
BETALT
Begränsad eftersändning
Vid definitiv efetrsändning återsändes
försändelsen med ny adress på baksidan

Årsskrift med bonus
Det är en CD-skiva, ”Serenaden
i Prästgatan”, där William Clauson
tolkar Taube. Den svenskamerikanske
vissångaren William Clauson, som
blev mycket uppskattad på bägge sidor
Atlanten, avled 2017. Nu har hans
söner Patrick och Juanito tagit fram en
ny upplaga av hans bästa skiva, och ger
den till Taubesällskapets medlemmar
som en hälsning från William.
TREVLIG LÄSNING OCH
LYSSNING önskas alla medlemmar!

Från Smögen
till Grönan
Årsskrift 2018

M e d d e t ta m e d l e m s b l a d följer
Årsskriften för 2018. Den består av
mycket gott och blandat kring Evert
Taube och hans verk, från Smögen till
Gröna Lund. Även i år medföljer en
överraskning.
Adress: Taubesällskapet, Gotlandsgatan 44, 116 65 Stockholm, Telefon 08-605 89 20, Plusgiro 2528-8
E-post: info@taubesallskapet.se, hemsida: www.taubesallskapet.se
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