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Sven-Bertil, Håkan, Benny och Björn hyllar Evert Taube
Håkan Hellström skulle i helgen ha fyllt Ullevi två gånger om. Nu ger han sig till känna i en
nyskriven dikt till Evert Taube. I ett samarbete med Sven-Bertil Taube, som med sin recitation av
Hellströms dikt "Till Evert", gör comeback efter nära ett års frånvaro från svenska scener.
Detta sker i den halvtimmeslånga videon "Från
gryning till skymning - och gryning igen" som
Stiftelsen Taubes Värld publicerar i dag på sin
youtube-kanal. En glädjefull och tröstande gåva till
det svenska folket i denna svåra tid av kamp,
lidande och oro. https://youtu.be/BEif_vyrCTc
I videon bjuder också Benny Andersson på två
exklusiva tolkningar av Taube på sin flygel: "Som
stjärnor små" och "Calle Schewens vals". Medan
Björn Ulvaeus reciterar "Morgon efter regn", en
av de visdikter som Taube ville glädja och trösta
Sverige med krigsåret 1942.

Evert Taube utkorade vid ett tillfälle Orienten till "vårt ursprung" och Medelhavet till "vår folkskola".
Därför bjuder den här videon även på den iranske sångaren Päyam Tabatabayi som på persisk luta
och tillsammans med pianisten Peter Nordahl - Sven-Bertil Taubes och Håkans Hellströms
kapellmästare och arrangör - framför den svärtade "Ballad om briggen "Blue Bird" av Hull" och "Så
länge skutan kan gå", den kanske mest hoppfulla låten som någonsin skrivits.
Videon innehåller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälsning från Stiftelsen Taubes Värld
"Winga ungar" med Sven-Bertil Taube
"Morgon efter regn" med Björn Ulvaeus
Intervju och "Som stjärnor små" med Benny Ulvaeus
"Ballad om briggen "Blue Bird" av Hull" och "Så skimrande var aldrig havet" med Päyam Tabatabayi,
Ines Sedig och Peter Nordahl
Håkan Hellströms dikt "Till Evert" med Sven-Bertil Taube
"Så länge skutan kan gå" med Päyam Tabatabayi och Peter Nordahl
"Calle Schewens vals" med Benny Andersson

”Stiftelsen Taubes Värld ska bevara, utveckla och öka kunskapen om och främja minnet av Evert och
Astri Bergman Taube. Närmast talar vi då om kulturaktiviteter som knyter an till konst, musik,
litteratur och scenkonst. Men vi kommer också titta närmare på många andra typer av aktiviteter,
såsom bidrag till utbildning och undervisning samt främjande av vetenskaplig forskning”, sade
Christina Backman, styrelseordförande Stiftelsen Taubes Värld vid lanseringen av stiftelsen den 31
januari i år.
”Videon som publiceras idag är ett resultat av vårt pågående arbete, som av naturliga skäl tyvärr
begränsats under våren. Under hösten räknar vi dock med att återkomma med ytterligare ett antal
andra aktiviteter i Taubes anda,” avslutar Christina Backman.
Videon är en produktion av Konsten att se långt AB för Stiftelsen Taubes Värld.
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1. Evert och Astri Taube (Foto: Lennart Nygren/TT)
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Giftermålet mellan Evert Taube och Astri Bergman sammanflätade två unika konstnärer. Tillsammans skapade
makarna Taube under mer än 50 år ett ovärderligt kulturarv, oändligt rikt, vackert och tidlöst. Det är ett
kulturarv som är öppet mot världen, som bottnar i traditionen, men som också sträcker sig mot framtiden.
Stiftelsen Taubes Värld är en proaktiv aktör som kommer att ta initiativ till att, i samarbete med andra aktörer,
visa Everts och Astris konstnärskap på ett nyskapande sätt. Stiftelsen lanserades den 31 januari 2020 och har
sitt säte i Göteborg. Initiativet till stiftelsen togs av gruppen bakom Konsten att se långt AB, dvs Claes Leyon,
Martin Nyström, David Anthin, Katarina Tideström och Christian Hobohm. www.konstenattselangt.se
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